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Er is nog werk aan de winkel 

Halverwege de legisla
tuur heeft de Vlaamse 
regering een nieuw 
'Actieplan voor de 
Vlaamse rand' goedge
keurd. Bert Anciaux, 
Vlaams minister van 
Cultuur, Jeugd, Sport, 
Brusselse Aangelegenhe
den en Ontwikkelings
samenwerking, is belast 
met de coördinatie van 
de uitvoering. Klemtoon 
ligt op het voornem en 
een geïntegreerd beleid 
te voeren. De afspraken 
en acties per beleidssec
tor dienen vanuit één 
(beleids-)cel gebundeld 
te worden. In de conclu
sies heet het dat het een 
'inclusief beleid is met 
een gedeelde verant
woordelijkheid voor alle 
functioneel bevoegde 
ministers'. 

Het nu goedgekeurde 'Actie
plan' sluit aan bij de beleidsnota 
2000- 2004 die minister Anciaux 
destijds presenteerde. In de laat
ste paragraaf van die nota schreef 
de minister dat het Actieplan '96 
(van de vorige reger ing) 'een 
goed actieplan was dat voor een groot deel nog actueel was' 
en ook dat zulks 'pmmer is omdat het inhoudt dat er nog 
niet veel is ui tgevoerd'. Volgens hem kwam het erop aan 
'de uitvoering te activeren'. In het nieuwe Actieplan zegt 
de minister dat het 'uiteraard elementen uit het vorige plan 
bevat maar ook tal van ni euwe invalshoeken'. Toch over
heerst de indruk dat ook nu veel vroegere beloften/ doelstel
lingen opnieuw aan bod komen en op invulling wachten. 

Jongerenfestival 
Anderzijds wil het nieuwe Actieplan (mee) een antwoord 
bieden op de resultaten van een enquête naar de attitudes 
van de Franstaligen die de Vlaamse overheid in de lente van 
vorig jaar liet uitvoeren. Het werd een ontnuchterende pei 
ling met als een van de belangrijkste conclusies dat de 
Franstaligen in de rand geen boodschap hebben aan Vlaan
deren. 'De faciliteiten dreigen hun doel voorbij te schieten 
omdat ze geenszins bijdragen tot de integratie van de 
Franstaligen in de Nederlandstalige gemeenschap', schreef 
Randkrant toen. Met andere woorden: er is nog werk aan 
de winkel. Het nieuwe Actieplan kondigt nu een 'imago

daartoe zijn de verschillende 
omzendbrieven van de Vlaamse regering inzake het taalge
bruik Het Actieplan wil 'op termijn' ook streven naar het 
uitdoven en afschaffen van de huidige faciliteitenregeling. 
Een ander streven slaat op de 'horizontale splitsing van het 
gerechtelijk- en van het kiesarrondissement Brllssel-Halle
Vilvoorde' omda t de huidige indeling 'indruist tegen het 
territorialiteitsbeginsel waarop de Belgische staatsindeling 
gebaseerd is en die erkend wordt door de hoogste rechts
instanties van ons lwd'. Een ambit ie die allang meegaat 
in de Vlaamse beweging, maar afgelopen zomer nog werd 
gefnuikr tijdens het Lambermontoverleg. 

Johan Cuppens 

A new c,ction plan for the Rand 
The Flemish government has approved a new'Action Plan for 
the Flemish Rand'. Responsibility for coordinating the implemen- . 
tation of the plan lies with Minister Bert Anciaux. The newly 
approved action plan ties in with the policy document for 
2000-2004 formerly presented by Minister Anciaux, One of 
the new.features of this action plan isan image campaign that 
.aims to make it clear that Flanders wishes to pursue an open 


. and positive reception policy for immigrants.Also menti~ned are 

a youth festival and an important role for the Bruegel project. 
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De indruk overheerst dat 
veel vroegere doelstellingen 
opnieuw aan bod komen en 

op invulling wachten 

campagne' aan om aan dit pro
bleem tegemoet te komen en 
aan te tonen dat Vlaanderen een 

open en positief onthaal beleid 
wij voeren tegenover ander, tali

gen en nieuwkomers. Bij de 
hefbomen voor een positief ont
haalbeleid stipt het Actieplan per 
sector enkele aspecten aan. Zo za l 
dit jaar speciale aandacht gaan 
naar de jongeren die alvast kun
nen uitkij ken naar een eigen 
jongerenfestival. Ook bet Bruegel
project krijgt een belangrijke rol 
om de anderstaligen en het inter
nationale publiek in contact te 
brengen met onze cultuur. Voor 
de buitenlandse pers staat een 
'charmeoffensief' in de steigers. 

Uitdovende faciliteiten 
De Vlaamse regering herhaalt 
haar bereidheid om actief samen 
te werken m et de provincie 
Vlaams-Brabant en de gemeen
tebesturen. Een rode draad in de 
aanpak is het beklemtonen van 
het Vlaams karakter van de rand . 
Concreet kondigen de Vlaamse 
overheden aan in hun contacten 
met de bevolking de faciliteiten
regeling strikr beperkend te zu l
len interpreteren. Een instrument 



• Mijn tweeënhalve euro
cent is nog niet gevallen. 
(kop in De Morgen) 

• Rotgeld. Geld voor de 
Monopoly. Voor kinnekes. 

Ik ben te oud geworden 
voor 'diene cirque'. 

(Elvino, 73 jaar, in De Morgen) 

• Ik was verrast door de 
euforie en de emotionele 

reacties. (Roland Pepermans, 

hoofllerrtrtr economische psycholo
gie aan de VUB, in De Standaard) 

• Geef toe: je kunt er toch 
echt niet aan uil. Het zijn 
allcmaal dezelfde stukskes, 

en ik zie nochtans goed. 
Heel goed zelfs: ik ben 
zowat de enige die hier 

geen bril draagt. AI die koperen centen lijken zo sterk op elkaar dat je 
je steeds weer vergist. (Elvino, 73 Janr, in De Morgen) 
• Er is altijd weerstand tegen verandering. Maar als ze er is, passen 
mensen zich sneller aan dan je denkt. Ze moeten wel. (Rolrtnd Pepermaos, 
hooglcmol economische psychologie (ron de VUB, in De Standaard) 
• Ook voor de jongeren is het niet eenvoudig. Hoofdrekenen kunnen 
ze niet meer. Ze zijn zo gewoon dat de kassa voor hen rekenl.(bakkers-
VlOUW FmncineVan den Bronde, in Het Nieuwsblad) 

• De ellrol1lUntjes blinken nog te hard om de cijfers te zien staan. 
Daarom geven we liever bankhriefîes. Daar staan de getallen groter en 
duidelijker op, die kun je meteen nit je portemonnee toveren. De meeste 
mensen willen geen halfnur met tmll1tjes prutsen aan de kassa. Toch 
zou ik de consun1t'nten aanraclel1 om htw tijd te nemen en rustig de 

mllntjes uitzoeken. Je kUl1t niet eeuwig eell brood of een pint je met 
balJk hiljettcll hetalen. (Ronny Lannoo, lVoordroerdct WtJl Uniw in De Motgen) 
• Ik kreeg in 'den bJzar' de boodscltappenwagen in mijn achterste ge
d mvel. Ik wilde blijk geven van goede wil en afrekenen in euro, maar 
ik lag in cic knoop met mijn nikkel. Ik voelde me steeds ouder worden. 

(Alben, 79 Jarrc. in De Morgen) 
• 	 Als ik zo zonder veel biljetten buiten loop, heb ik altijd het gevoel dat 

ik te weinig geld mee heb. Ik heb echt nog last 

VAN 	 HOREN lllet het waardebesef van het eurogeld. Ik denk 
dan ook dat ik meer geld uitgeef dan vroeger. 
Afwachten of we ltet einde van de maand ha-ZEGGEN 
len. (fngrid Vtlll Camp op de markt, in Het Nieuwsblad) 

• Als we in het warenhuls ons karretje volladen, zullen we voortaan 
'slechts' 75 of J 00 curo betalett en dat zal vreemd - en weinig - lijken. 
Het wordt dan ook uitkijken voor sOll1migen dat ze plots niet boven 
hun mogelijkheden geld gaan uitgeveLl. Sommige mensen zouden hier
door wel eens - zonder dat te willen of er zich van bewust te zijn - in 
de problemen kunnen geraken. (Willcm Voo Alseooy, voorzitter van de Belgisch
LuxemhLlIgsc Vereniging voor BeroepsllLlIllIsnwten, In Vttwture) 

• Voor heel wat klem ere bedrijven dreigt er een ramp, omclat de in
spanningell die "an de ellrocollversie worden gevraagd, net voor die 

ondernemingen er te veel zullen Jan zijn. (Filip De CJercq, genera I monoger 
ron Vero, in De Standaard) 

• Ik was al een tildje van plan te stoppel\. Hu leven van een zelfstan
dige is geen pretje. FiJlancieei kan ik amper overleven. Daarenboven 
sukkel ik met mijn rug. De euro is voor mil slechts een alibi om er nu 
mee te stoppen, maar lOch ... (bicrsteker Edgard Roebben, in Het Nieuwsblad) 
• Tegen prijsverhogingen is weinig te beginnen, als ze niet wettelijk 
geregeld ziln. Als het echter te ver gaat, signaleren wij dat aan de 
dienst Economische Inspectie. (. .. ) De klachten zijn heel gevarieerd. 
Zo meldde iemand dat een (Oj letdarnc haar prijs van 10 frank voor 
een plasje naaf boven bad afgerond naar 0,30 euro. Dat is 12 frank of 
een verhoging van 20 IJrocc·nt (IlO Mechels 1(l1l Test-Aonkoop, in De Standaard) 
• Totnogtoe zaten we lJlet het probleelll dat we onze benzil1e telkens 
de dollar iJl waarde steeg, duurder moesten betalen gewoon door de 
wissel kosten , terwijl op dat moment de benzineprijs in de States gelijk 
bleef. Met de euro Lal bierin meer stabiliteit kornen.(Jocques Zeegers, secre
taris-generrwl IOLl de Belgische Vereniginu Ion Bonken, in V(lcoture) 

• Twee dagen na de introductie ka n ik zeggen dat de gigantiscbe klus 
zeer soepel is verlopen, beter dan wc hadden verwacht en gehoopt. (Wim 
Duiscnberg, voorzitter I'on de Europese Centrule Bonk, in De Finoncieel EconomischeTijd) 

Tewerkstellingspact zoekt nieuwe 
horizonten voor ex-Sabena 
werl<nemers 4 

Provincie wil beleid op 
maat van de armsten 8 
Gouverneur Lode De Witte vestigde vorig najaar 
de aandacht op de verdoken armoede in Vlaams
Brabant en beloofde tevens concrete maatregelen 
om daaraan te verhelpen. 

FiguranDten 10 
Firmin Timmermans was prenlang drum
mer bij de groep van Johan Verminnen en 
stichtte daarna de LSP band. Hij is ook de 
bezieler van de cd 'Groot Gelijk/ Anders 
maar gelijkwaardig', waarop een aantal 
vedetten als Tura en Verminnen in onuitge
geven songs onrecht, onverdraagzaamheid 
en onbegrip aan de kaak stellen. 

Ruimtelijke planning is meer 
dan het goedkeuren van 
een nieuwe verkaveling 22 

Helft Vilvoordse leerlingen 
baalt van school 26 
Bijna 48 procent van de scholieren uit de Zennestad vertrekt 
's ochtends met tegenzin naar school. Een aanleiding voor grondige 
bezinning over de organisatie van ons onderwijs, vindt schepen van 
Sociale Zaken Hans Bonte. 

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op 
cassette. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Progebraille-Helen Keiler, tel. 02/466 9440 of met de redactie. 
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Tewerkstellingspact zoekt nieuwe horizonten voor ex-Sabena werknemers 

'We zien het zitten hoor' 

Samenwerking tussen alle 
betrol<ken maatschappelijke 
actoren moet de krater van 
het Sabena-failliet zo snel 
mogelijk dichten. In eerste 
instantie wordt de tewerk
stellingscel cruciaal. De be
trokken VDAB-medewerkers 
zijn vrij optimistisch: als het 
met de Renaultontslagenen 
lukte, zal het hier ook lul<ken. 
Hoe dan ook: dit is het soort 
ondersteuning waar elkeen 
die bij een klein bedrijf wordt 
ontslagen, alleen maar van 
kan dromen. 

Na de sluiting va n Renaulr-Vilvoorde 
werd het werkgelegenheidspact Halle
Vilvoorde opgericht. Dat was een forum 
waar vakbonden, de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) , de 
Kamer van Handel en Nijverheid van 
Halle-Vilvoorde, de werkgevers- en 
middenstandsorganisaties, de gemeente
besturen en de Vlaamse overheid met 
elkaar afspraken wat er moest gebeuren 
om zo snel mogelijk van de klap te 
herstellen. Die gezamenlijke aanpak 
bleek te werken want na twee Jaar had
den, op 8 J na, alle Renault-onrslagenen 
een nieuwe job. Normaal zou het pact 
eind 200 I aflopen, maar het Sabena
fail liet dat voor de regio een veel 
zwaardere klap wordt dan de Renault
sluiting, besliste er anders over. 

Lydie Hulpiau 

Drie opdrachten 
Half november installeerde Vlaams 
minister van Arbeid Renaat Landu yl 
dan ook bet werkgelegenheidspact 
Vlaams-Brabant. Dat wordt voorgezeten 
door provinciegouverneur De Witte. 
Het pact beeft drie opdrachten. Ten 
eerste moet bet tewerkstellingscellen 
inrichten en opvolgen. Die cellen moe
ten de omslagen Sabena-werknemers 
zo snel en zo goed mogelijk opnieuw 
inschakelen in de economie. Hoe snel 
dat zal lukken, durft De Witte niet zeg
gen: 'Dat hangt immers ook af van de 
economische conjlillctuLIr en die heeft 
niemand in de hand. Al wat wij kunnen 
doen, is hen erbij helpen dat ze de 
kansen die zich voordoen weten te 
grijpen.' Omdat mensen uit allerlei 
provincies bij Sabena werkten, werden 
vier tevverkstellingscellen opgericht: 
Zavemem, Leuven, Mechelen en Gent. 
'De mensen kunnen zelf kiezen in 
welke cel ze zich melden', legt Hans 
Maenhollt (VDAB) uit. De cellen be 
geleiden de mensen bij het zoeken naar 
E'en nieuwe job of een nieuwe oplei
ding. Hel is een vorm van outplace
ment. De federale overheid heeft jaar
lijks lOS miljoen frank toegezegd voor 
de werking van de cellen. De Witte: 
'Dat is niet helemaal wat we gevraagd 
hadden maar we kunnen er mee aan 
de slag. Het laat toe extra mensen aan 
te werven - bij voorkeur ex-Sabeniens 
voor de cellen. Die kennen immers de 

S 	 bedrijfscultuur. Ook bij RenauIt wer
:> 	 den Renault -vverknen1ers in de cel 

opgenomen. 
De tweede opdracht van het werkge

legenheidspact is beletten dat de ge
volgen van het failliet al te veel uit
deinen. Sabena had immers vele toe
leveraars en een aantal onder hen komt 
zwaar in de problemen door het fail
lissement van deze grote klant. Het 
gaat daarbij om een zeer ruime waaier 

van bedrijven. Zo omsloeg het bedrijf 
dat de informatica bij Sabena verzorgde, 
midden december van vorig jaar 100 
werknemers. Ook de werknemers die 
bij toeleveraars worden on tslagen , 
zullen terecht kunnen bij de tewerk
stellingscellen. De tweede opdracht 
van het pact bes taat er net in dit 

'Als tewerkstellingscel 
kun je toch een andere 
dialoog aangaan met 
een patroon dan als 
individuele werknemer' 

soort afgeleide gevolgen van het fail 
lissement zoveel mogelijk te beper
ken. De Witte: 'De Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappij (GOM) van 
Vlaams-Brabant stelt een lijst van be 
dreigde toeleveraars op. Dat gebeurt 
zeer discreet. Als bedrijven immers het 
etiket krijgen dat ze bedreigd zijn, ver 
liezen ze mogelijk nog meer klanten. 
Dat moeten we vermijden.' De bedrij
ven op de lijst krijgen uitleg voor "velke 
uitstellen van betaling ze als bedrijf in 
nood in aanmerking kunnen komen 
bij de Sociale Zekerheid en de fiscus 
Die overbruggingsmogelijkheden 
moeten hen wat meer tijd geven om 
hun klantenbestand te heroriënteren. 
Het derde luik van het pact wil nieuwe 
economische activiteiten stimuleren 
in de regio. De Witte: 'Hier denken we 
vooral aan het bespoedigen van een 
aantal bestaande dossiers: bet ontwik
keli.ngsplan voor de luchthaven, nieuwe 
infrastructuren zoals het Gewestelijke 
Expressnet en de spoorontsllliting van 
de luchthaven, nieuvve bedrijvemer



reinen enz. We hebben de [Oezegging 

van de Vlaamse regering dat ze ons 

rond deze tijd laat weten vvanneer en 

hoe ze die dossiers versneld in bewe

ging denkt te brengen. Hier gaat h et 

dus veeleer om zaken die op midden 

lange termijn jobs sch eppen Ik geef 

een voorbeeld . De bedrijfs terreinen van 

Westrode liggen klaar: m et de juiste 

aanpak kunnen die over twee [Ot drie 

jaar nieuwe economische initia tieven 

herbergen.' 

De dynamiek van 
de tewerkstellingscel 
Op de korte termijn ziJl1 het de tewerk

stellingscellen die de ontslagen werk

n em ers het meest m oeten helpen . De 

algemene coördinatie daarvan is in 

handen gegeven van Dirk Goethals van 
de VDAB, die al zijn sporen verdiende 

bi j de Renaultsluiting. Goethals verwach t 

dat er zich in [Otaal 2000 mensen 
zullen inschrijven bij de vier Vlaamse 

ceIJen. Lydie Hulpiau, verantwoorde

lijk voor de vacaturecel: 'We zien het 
zitten, hoor. Van de Renaultol1tslagenen 

w aren er inderdaad 8 I die geen Job 

hadden na twee Jaar, maar van diege

nen die wij begeleid hebben, waren 
het er maar vier. Als het daar is geJukt, 
zal het m et de Sabeniens ook lukken. 

Temeer omdat onze eerste indruk van 

de Sabeniens is dat die m ensen over 

het algemeen m ondiger ZiJll en alge

mener inzetbaar dan de Renaultrnen

sen . Ze hebben een meer open blik en 

zi jn flexiheler.' Anders gezegd: de eer

ste gegevens over de profielen van de 

Sabena-werkzoekenden en de noden 

van de arbeidsmarkt, laten vermoeden 

dat nogal wat ex-Sabeniens aan de slag 

zullen kUIlnen. 

In december van vorig jaar nodigd e 

de cel 2000 werknemers uit op een 

infosessie . Tegen eind 200 I hadden 

zich al I 100 mensen mgeschreven 

voor begeleiding door de cel en de 

verwadl(ing was dat dit cijfer zou 

oplopen tot 2000. 

De tevverkstellingscell en doen ver

schillende zaken. Om diegenen die 

uit eigen initiatief al solliciteren zo 

snel mogelijk zoveel mogelijk kans op 

slagen te geven, is sollicitatietraining 

een van de eerste stappen. Hulpiau: 
'Voor sommige mensen is het )J.ren 

geleden dat ze nog gesollici teerd heb
ben. Zij weten niet precies wat er 
tegenwoordig in een CV moet staan' 

Een and ere cruciale opdracht van de 

tewerks tellingscel is het uitbouwen 

van een vacature cel: er worden jobs 
uitg ehangen, er zijn vijf inrerneraan

sluitingen om werk te zoeken. Boven 

dien wordt er actief geprospecteerd 
bij werk gevers in heel Vlaanderen. Dat 

gebe urt via het internet , vacatures in 
kranten, tips van de werkzoekenden 

zelf, netwerken van werkgevers, en z.. 

Hulpiau : 'We vertrekken meestal van 

bepaalde groepen werknemers en 

onderzoeken in welk soort bedri jven 
zij kunnen werken. Die contacteren 

we dan. Mijn ervaring met Renault 

leen me dat je als tewerkstellingscel 
toch een andere dial oog kUIlt aan

gaan met een patroon, dan als indivi

duele werknemer. Dat contact gaat 
vlotter. Dat zal voor Sabena niet anders 

zijn. Door pro -actief te zijn bouw je 

hoe dan ook een netwerk op: dikwijls 

verwij st de ene werkgever je door 
naar een andere die dan wel vacatures 
heeft.' 

Steun van de groep 
Een derde luik van de activiteit van 

de tewerkstellingscel is de individuele 
screening van de m ensen. Welke capa

citeiten en kwalificaties heeft iemand, 
wat wil hij of zij zelf doen, welke op
leiding is daarvoor eventueel vereist 

en waar kan die worden gevolgd. 'We 

hebben gemerkt dat sommige Sabeniens 
echt te bescheiden zijn over zichzelf. 

Als je hen vraagt of ze PC-kennis heb

ben, antwoorden ze neen. Ook al heb

ben ze jaren lang aan de check-in ge

werkt en beschikken ze dus over zeer 

veel klaviervaardi gheid. Een van onze 

taken is het wegnemen van hun Oll

zekerheid over de waarde van hun 

kwal iteiten.' 

Meer algemeen is psychologische op

vang een belangrijke taak van zo 'n cel. 

Die opvang gebeurt niet middels apar

te sessies maar gewoon door de wer

king en eigen dyJlamiek van de cel. 

Hulpiau : 'Er ontstaat een groepsdyna

miek van mensen die hier werk zoeken , 

die praten over hun problemen en el

kaar tips geven. Vorige week was hier 

al een stewa rdess die ander werk had 

en daar heel blij mee was: eindelijk 

eens meer regelmatige uren. Dat geeft 

anderen hoop. Mensen die het na een 

aantal vrLlchteloze sollicitati es even niet 
meer zien zitten, zi jn hier welkom en 

kunnen hun verhaa l eens doen.' 

Voor de VDAB-medewerkers is dit ook 

een speciale opdracht die afwi jkt van 

de gewone arbeidsbemiddeling. De 
mensen voor de cel worden ook ge
selecteerd in functie van die ex tra 

dimensie, aldus Hulpiau Verwacht 

wordt dat de cE'Hen zo 'n 27 m ensen 
zullen tewerkstellen, 10 VDAB-ers en 

17 ex-Sabeniens. Hulpiau: 'Dit werk 

vergt veel energie, maar het geeft ook 

veel voldoening als Je zovee l mensen 
opnieu w aan werk kunt he lpen .' 

John Vandaele 

• Info over de tewerkstellingscel krijgt u op 

het speciale info-nummer: 070/345000. 

• Vacatures vindt u op de Sabena-site 

www.vdab.be 

Un pacte pour I'emploi 

en faveur des ex-Sabéniens 


En novembre de I'an dernier, Ie ministre 

f1amand de I'ernploi, Renaat Landuyt, a in

stauré Ie pacte pour I'emploi en Brabant 

flamand . Ce pacte poursuit un triple ob
jectif: il s'agit tout d'abord d'assurer la 

mise en oeuvre et Ie suivi de cellules 
d'ernploi. Quatre ont d'ores et déjà été 

constituées. 11 s'agit ensuite de veilIer à 
ce que les conséquences de la faillite de 
la Sabena ne s'étendent pas à I'excès. 
Le troisième volet du pacte, enfin, vise à 

stimuler de nouveiles activités économi

ques dans la région. Les collaborateurs 
concernés se rnontrent relativement op
timistes: si I'entreprise a réussi pour Ie 

personnel licencié de Renault, elle devrait 
réussir aujourd'hui aussi, pense-t-on. 

http:www.vdab.be


VAN ASSE TOT ZAVENTEM 
ZELLIK 

De Kraanvogel 
In Zell ik zijn naast 't Man 

kement, het ontmoetings

huis voor mensen met een 
handicap van de Katholieke 
Vereniging van Gehandicap 
ten (KVG) , de bouwwerken 
aan de Kraanvogel van sta rt 
gegaan. 'In de Kraanvogel 
gebouwen komt naast een 
crea -ruim te voor ki nderen 
met autisme ook een snoe 
zelruimte van zowat 160 
vierkante meter. Een snoe

'W'l) 
Niet provoceren 


In Meise komen er geen 
infoborden om het Vlaams 
karakter van de gemeente 
te onders trepen. De CD&V 
en VLD-meerderheid ver
wierp unaniem de vraag van 
de oppositie om zo'n bor
den te plaatsen naar het 
voorbeeld van Machelen, 
Dilbeek, Asse, Merchtem 
en Grimbergen. In die ge
meenten staan langs de ge
meentegrenzen infopanelen 
met opschriften als 'Welkom 
in onze Vlaamse gemeente'. 
'Meise is een Vlaamse ge
meente, maar we mogen de 
Franstaligen niet provoce
ren', meent VLD-schepen 
Johan Van Schel. Zulke bor
den dag en de anderstaligen 
uit en ik zie geen enkele 
reden waarom dat nodig is. 
De koers die we hier in 
Meise varen is de goede, 
dat bewijst ook het feit dat 
de Franstalige partij Union 
bij de laatste verkIezmgen 
haar enige zetel verloor. Een 

zelr uimte is een speciaal 

ontspanningsconcept voor 
kinderen en Jongeren met 
een mentale handicap', leg t 

KVG-projectverantvvoorde
lijke Stinne Schaerlaecken 
uit. Snoezelen is het prik
kelen van zintuigen bij 
mensen met een verstan
delijke, motorische of sen
soriële handicap. 'In de 
snoezelruimte komen een 
aantal spec iale toestellen 
die gebouwd zi jn uit zach
te materialen en er zal met 

~ 	 agressieve politiek 
o 	 is dus niet nodig' . 

De weigering van 
de meerderheid om 
de borden aan te 
brengen, betekent 
volgens Van Schel 
niet dat het Vlaamse 
karakter van Meise 
niet benadrukt 

wordt. 'Het onthaal in het 
gemeentehuis gebeurt zoals 
in de andere gemeenten 
uitsluitend in het Neder
lands. Op die en nog vele 
andere niet -provocerende 
manieren wijzen we anders
taligen op het feit dat Meise 
een Vlaamse gemeente is', 
aldus Van Schel. TD 

."''';(''''';10''''':' 
Brabant-Brussel Netwerk 
De provincie Vlaams-Bra
bant en de vervoersmaat
schappij De Lijn hebben 
een akkoord bereikt over de 
realisatie van het Brabant
Brussel-Netwerk (BBN) dat 
het open baar vervoer naar 
en rond Brussel gevoelig 
moet verbeteren. De pro
vincie werkt het BBN uit 
als alternatief voor het 
Gewestelijke Expressnet 
(GEN) dat zich uitsluitend 
richt op het verkeer naar 
de hoofdstad. Het BBN zal 

daarom ook aandacht heb 
ben voor andere belangrijke 
tewerkstellingspolen zoals 
de luchthaven van Zaventem. 
Het gaat om een netwerk 
van 10 tot 40 kilometer 
openbaar vervoer dat zal 
worden ingevuld met 26 
buslijnen. De uitvoering 
van het Brabant-Brussel
Netwerk zal vijf tot zes jaar 
in beslag nemen en zou 
een kostenplaatje dragen 
van 0,32 miljard euro. 

TD 

zachte licht- en geluidsef
fecten worden gewerkt. Al 
deze elementen hebben een 
therapeutische werking en 
zorgen er bijvoorbeeld voor 

dat een zwaar spastisch kind 
zich ook kan ontspannen', 
aldus Stinne Schaerlaecken. 
Het volledige project kost 
ongeveer 223 000 euro. 

De KVG zorgt samen met de 
provincie voor het grootste 
deel van de financiering. 
Het resterende bedrag w il 
de KVG bijeensprokkelen 

M;C.ij",'·1i' 
'Onbeleefde minister' 

Burgemeester Laureys van 
Hoeilaart verwijt Vlaams 
mimster Paul Van Grem
bergen van Binnenlandse 
Aangelegenheden op zijn 
minst onbeleefdheid. Vic 
Laureys heeft de minister 
al meerdere keren schrifte
lijk gevraagd maatregelen 
te nem en ten voordele van 
de gemeenten in de rand 
die EU-ambtenaren onder 
hun inwoners hebben die 
geen belasting betalen. 
Zijn vier verzoeken bleven 
tot op heden onbeantwoord. 
'Ambtenaren van de Euro 
pese Gemeenschap betalen 
geen personenbelasting. 
Iemand m et een belastbaar 

via een sponsoringcam 


pagne. De opening van de 

Kraanvogel is voorzien in 

juni 2002. 

Voor meer informatie over 

het Kraanvogel-project: 

021463.12.41. 


TD 

inkomen van vi)fenzeven
tigduizend euro geeft vijf
tig percent van dat bedrag 
aan de belastingen. Een ge
middelde gemeente incas
seert daarvan zes percent 
of tweeduizendtweehon
derdvijftig euro per belas
tingplichtige. Dat is geen 
te verwaarlozen bedrag ', 
vindt Vic Laureys die ook 
andere gemeenten in de 
rand aanschreef. 'Op mijn 
brieven van 3 augustus, J3 
sep tember, 7 november en 
I december 2001 heeft 
rnini sterVan Grembergen 
ech ter nog steeds ni et ge 
antwoord. Indien onze 
voogdijminister vindt dat 
mogelijke financiële COlTl 

pensaties of andere maatre
gelen niet tot zi jn bevoegd
heid behoren, dan zou hij dat 
tenminste kunnen laten we
ten', vindt Vic Laureys. WF 

http:021463.12.41


'tUiUJ_ 
Senioren tellen mee 

tegenwoordigd zijn Ook 
niet-georganiseerde senioren 
kunnen hun kandidatuur 
stellen bij de seniorenraad. 
'De senioren vormen gaan
deweg een belangrijke groep 
in de gemeente. In 2006 is 
25 procent van onze bevol
king ouder dan 60 jaar De 
senioren hebben daarom 
recht op een specifiek be

De gemeente Beersel heeft leid dat gericht is op een 
bes list om een seniorenraad zo groot mogeli jke levens
op te richten die als officieel kwaliteit' , legt burgemees
erkende woordvoerder van ter Hugo Casaer uit. De 
de senioren optreedt. In de Beerselse seniorenraad zal 
raad zullen seniorenvereni advies geven aan het ge
gingen en rusthuizen ver- meentebestuur en aan het 

OUWKEN ZO ARM, OF ZE MAAKT MET 
IS HAAR PANNEKEN WARM 

Wie in onze hedendaagse consumptiemaatschappij aan 'feesten' 
dènkt, associeert dat automatisch met een overvloed aan allerlei 
producten en allerlei exotica. 
Onze voorouders waren zeker tot in de renaissance niet zo ver
wend; mi oogsten, oorlogen en klimaatschommelingen zorgden 
voor een beperkte en eenzijdige voeding. Veel werd zelf gekweekt 
of vetgemest en alleen de jaarmarkten in de grote steden brach
ten de gewone burger in contact met eetwaren uit verafgelegen 
gebieden. 
Er waren ook veel vastendagen - zo'n 70 dagen per jaar - waarop 
vlees en zuivelproducten uit den boze waren en niets anders dan 
brood, am andelmelk, groenten, fruit en diverse olieën toegelaten 
waren. Uit oude kookboeken, waaronder het manuscript 'een 
Antwerps cookbouck voor leckertonghen', blijkt dat onze voor
ouders ondanks 
deze beperkingen 
een grote vinding
rijkheid aan de dag 
legden. Er beston
den allerlei imitatie
gerechten met een 
hoge voedingswaar
de, zoals biersoepen 
en 'struyven' of 
pannenkoeken zon
der eieren. Maar 
ook Toffioelen of'roffelkens', een deeg gevuld met een fijnge 
stampt mengsel van appelen, noten , vijgen, gember, suiker of 
kaneel en gebakken in smout of olie, waren allang uitgevonden. 
Of nog: een ontbijtkoek van roggemeel en zeven kruiden waar
onder koriander, kruidnagel en kaneel (de latere peperkoek) en 
marsepein van amandelen, okkernoten, rozenwater en suiker. 
Vandaar dat op feestdagen, voor of na een periode van vasten, 
duchtig werd gesmuld t Wafels en pannenkoeken met veel eieren 
waren toen al een van de meest gesmaakte lekkernijen! 

Machteld de Schryver 

OCMW over zaken die de 
gepensioneerden in de 
gemeente rechtstreeks of 
onrechtstreeks aanbelangen. 
'Vandaag heerst bij veel 
senioren het gevoel dat er 

Een groot natuurgebied 


met hen lliet voldoende 
rekening wordt gehouden. 
Daar willen we via de se
niorenraad verandering in 
brengen', aldus nog burge
m eester Casaer. TD 

De provincie wil in het 
noordwesten van Vlaams
Brabant zes gemeenten la
ten samenvverken om grote 
natuurgebieden in de regio 
met elkaar te verbinden en 
zo één groene corridor van 
5.500 hectare te vormen. 
Het gaar om de gemeenten 
Zemst, Kapelle-op-den-bos, 
Vilvoorde, Grimbergen, 
Meise en Wemmel. 'Con
creet worden natuurgebie
den als het Bos van Aa, het 
Kollinrebos, het Floordam
bos, het vliegveld van Grim
bergen en het Prinsenbos 
via beekvalleien en aange
plan te groene linten met 
elkaar verbonden', legt 
Herman Dierickx van Na
tuurpuntVlaanderen uit. 'Zo 

Totempalen 
De vzw 'Zaventem Zuid 7' 
bekommert zich al vijfen
twintig jaar om de belangen 
van de oudste Zaventemse 
bedrijvenzone en ijvert in
tussen al even lang voor een 
degelijke bewegwij zering 
in de zone. 'Die is er nog 
altijd niet', meent Ward 
Goossens van 'Zaventem 
Zuid 7". 'We moeten het 
nog altild stellen m et een 
soort to tempalen die alles
beha lve overzichtelljk zijn . 
Er staat in de hele bedrijven
zone één bewegwi) zerings
kast met een grondplan en 
dat is veel te weinig. 'Ne 
ijveren al zes jaar voor de 
plaatsing van bijkomende 
ka sten aan de twee andere 
toegangen van de zone'. De
gelijke bewegwij zering is 

wordt er één groot natuur
gebied gecreëerd waarin 
kwetsbare dieren en planten 
meer kansen krijgen om te 
overleven.' Dit jaar wordt de 
planning uitgewerkt van het 
samenwerkingsproject en 
volgend jaar zou gestart 
worden met de uitvoering. z'Het is de bedoeling duur
zame overeenkomsten af te 
sluiten met de landbouw men toerismeseccof en Hlet 
de natuurverenigingen. De Cprovi.ncie heeft geld ter be
schikking ges teld voor het 
startplan Voor de uitvoe ~ 
ring van het project wordt 
ook gerekend op de finan 
ciële steun van de zes be
trokken gemeenten', aldus 
Herman Dierickx. TD c 

--I 

o 
m 

volgens Goossens van groot 
belang voor de bedrijven die 
zich in de zone bevinden. 
Leveranciers verliezen bij m 
voorbeeld vaak een heleboel 
kostbare tijd omdat ze lang 
moeten zoeken naar het be
drijf waar ze m oeten zijn. m 
'Hopelijk worden de nieu 
we bewegwijzeringskasten m 
snel geplaats t. Ze bevinde n 
zich trouwens al bij de tech Z 
nische di.enst van de gemeen
te. :'-< tl is het wachten op de --I 
goedkeuring van de afde m
ling Wegen Vlaams-Brabant 
van het Vlaamse Gewest', zaldus Goossens. TD 
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ARMOEDE IN DE RIJ KS TE PROVINCIE VAN EEN RIJK LAND 

Provincie wil beleid op maat van de armsten 

Lode De Witte, de gouver
neur van Vlaams-Brabant, 
vestigde onlangs de aandacht 
op de annoede in zijn provin
cie. Hij gaf toe dat Vlaams
Brabant de rijkste provincie 
van een rijk land is en rela
tief weinig werklozen en be
staansminimumtrekkers telt. 
Die statistische waarheden en 
gemiddelden verhullen echter 
- zoals zo vaak - dat er grote 
ongelijkheid bestaat tussen 
de inwoners van Vlaams
Brabant. De armoede is zeI
den zichtbaar in het straat
beeld - Vlaams-Brabantse 
armoede is zeer verdoken 
armoede - maar ze is er wel. 
'Geen enkele gemeente is 
vrij van armoede,' onder
streepte De Witte. 

In een land als België gaa t het daarbij 
niet zozeer om levensbedreigende ar

moede - de hongerdood, zeg m aa r. 

Belgische arrnoede is veeleer een ach

terbliJven op de rest van de samenl e

ving: armen nemen niet of slechts zeer 

beperkt deel aan maatschappelijke 

goederen zoals arbeid, huisvesting , 

gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, 

rech tsbedeling en andere collectieve 

voorzieningen. Arme mensen zijn uit

ges lo ten van wat de maatschappij te 

bieden heeft. Daarin spelen verschil

lende mechanismen, m eent professor 
Henk Meert van de Leuvense Univer
siteit. Het begint met een laag inkomen 
waardoor arme mensen op de markt 
veel 'no rmale' dingen niet kunn en 

kopen . Op de gebieden waar de over
heid hen zou kun nen llelpen o m dat 
problee m te verzach ten , slagen ze er 

om allerlei redenen toch nier in toe

gang te krij gen tot die openbare dienst
verleni n g. Tenslotte zijn armen ook 

h eel dikwi jls geïsoleerd en vereen 
zaamd : ze besch ikken n iet o f te wei 
n ig over zogenaamde socia le netwer
ken die hen vooru it ku nnen helpen . 

Achtergestelde buurten 
Erg veel on derzoek is er ni et gebeurd 
over armoede in Vlaams-Brabant. Er is 

een studie van het Instituut voor So

ciale en Economische Geografîe van 

de Leuvense lll1lVersiteit die de ach

tergestelde buurLen - plaatsen met 

meer dan 200 inwoners - \'all de pro
vincie in kaart lleeft gebracht. Buurten 

heten aclltergesteld als er meer dan 

i S pct. van de au ieve bevo lking werk

loos is , als 2S pel. van de wOlllngen 

gee n klein comfo[[ (stromend water, 

do ucbeofbad ) heeft, 30 pct van de 

mensen of meer geen telefoon h ee ft, 

het gemiddeld illkumen rond de 

6.000 euro (250.000 frank) scb om 

ll1eiL .. . De onderzoekers vonden in de 

rand rond Bru ssel a ll een in Vilvoorde 

dergelij ke bUllflen. In de reSLva n 

Vlaam s-Brabant bestaan ze ook m 

Leuven , Tienen en TieJt -W inge. 

Een rweede info rmatiebron over Vlaallls

Brabanrse armuede IS het Sociaal 
Im pu lsfonds (SJF) va n bet Vlaams Ge

west. Het SIF rangsc llikte de Vlaamse 
gem eenten naar een aantal armoede
criteria . aantallen kansarme kinderen, 

langdurig werklozen, bes taansmini
mumtrekkers, wo ningen zonder klein 

comfort, WIGWS's, enz. Daaruit bli jkt 
dat in Vlaams-Braba l1l vooral de ste
den (Leuven, Tienen , Diest) boven de 

Vlaamse armoedegerniddelden u itko 

men. Meer specifî ek voor de rand te Jt 

de zuidelijke en oostelijke rand rond 

Bru ssel nogal war armen: Drogenbos , 

Sint -Ge nesius-Rode, Overijse, Kraai

nem , Wezembeek-Oppem, Zavenrem, 

Macb ele ll cn Vi lvoorde . Sinds 1999 

zij n Drogenbos , Vi lvoordc en Halle de 

eni ge drie gemeelHen die erkend zijn 

als SIF-p lu 'igemeenten. Er zijn per cri
terium grote versc bi llen in de rand. Zo 

relt m en iJl Linkebeek geen kinderen 

in kan sa lïll e gez innen, terwijl Asse en 
Vilvoord e ver boven her Vlaamse ge

middelde liggen. De werkloo, heids

cijfers b lijven in de rand boe dan ook 

re larief laag ill vergelijking me t elders 
in Vlaanderen. Wel heelt Drogenbos vrij 

veel lan gdurig werklozen Drogenbos 
b ook de enige randgemeente die [neer 

bestaaJl sl1linimulll[rekkers beeft dan 

her Vlaamse gemiddelde Alle gemeen 

{en rond Brussel bebben ook meer mi

gralllen dan het Vlaamse 

gemiddelde. Hoewel uiter
aa rd n ie t alle m igralHen 

kansarm zijn , hanteert bet 

SfF toc b de aam.yengbeid 
van m igran ten al> een van 

zijn armoede-criteria, ge

woon omdat ze als groep 

doorgaans m eer ach ter

geste ld zijn . 

De armoede in de rand is 

de typisch e a rm oede die 

je rond een grootstad aan
treft, stelt de provinc ie 

vas t in een dieper gra
vende pu blica tie over ar

moede. De groo tstad relt 
sowieso meer n ligrallten 
ell asielzoekers, en een 

deel ervan trekt naar de 
rand van die stad. Ook 
veel welstellenden ont
vluchten echter de stad 

Lade De Witte op zoe k naar een huis met 

een tuin. Die hoge inwij king zorgt 

voor zeer hoge huisvestingsprijzen in 
die rand, wat een probleem vormt 

voor jongeren, minderbegoeden en 
migranten. Daarom COJl cen treert de 

armoede er zich ook vaak in de w el
iswaar schaarse sociale huurapparte

menten en huurwoningen , en in de 

oude dorpskernen. 



Dynamische 
armoedebestrijding 
Vraag is natuurlijk waarom de pro
vinciegouverneur met dit armoede
verhaal op de proppen komt. In de 
Europese Unie wordt immers al op 
allerl ei niveau 's aan armoedebestrij
ding gedaan. Sinds de Eurotop van 
Lissabon in juni 2000 ambieert de 
EU zelf de' definiti eve uitroeiing van 
de armoede'. En al beschikt die EU 
over allerlei geldbronnen die kunnen 
worden ingezet voor sociale doelein
den, het zijn toch de nationale lidsta
ten die verantwoordelijk blijven voor 
het bereiken van dat doel. De EU wil 
wel dat de lidstaten, naar analogie met 
de monetair-economische Maastricht
normen van destijds, nu ook zoiets 
als armoedenormen nastreven . Op die 
manier hoopt ze een soort dynamiek 
in de armoedebestrijding op gang te 
krijgen. Elk land moet een Nationaal 
Actieplan voor Sociale Insluiting op
stellen. Belgi ë heeft die oefening al 
gemaakt. Op een bijeenkomst van alle 
Belgische regeringen werd overlegd 
hoe de Europese doelstellingen het best 
konden worden bereikt. Ook Vlaande
ren heeft dus een Actieplan voor 
Armoedebestrijding opgesteld. En 
uiteraard zijn het van oudsher de 

tonen, Armen , Vrouwen, afgekort tot 
GAAV) bereikt met haar beleid. Voor
taan moet ook elk nieuw beleidsini
tiaüef een GAAV-paragraaf bevatten die 
aangeeft hoe men die groepen wil be
reikerl. Ten tweede besteedt de provin
ci e 200.000 euro (8 miljoen frank) 
aan enkele specifieke projecten voor 
het bestrijden van achterstand zoals 
bijvoorbeeld opvoedingsondersteu
ning in kansarme gezinnen. Ten derde, 
en dat is misschien wel het belang
rijkste, wil de provincie de lokale 
besturen sensibiliseren voor en 

ondersteunen in de strijd tegen 
de armoede. Dat wil ze vooral 

De armoede in de rand is doen door klaar te staan met 
advies, informatie, en m etho

de typische armoede die je dieken (denk aan het Provinciaal 
Educatief Centrum) en door het 

rond een grootstad aantreft stimuleren van regionaal overleg 

gemeenten di e ondermeer via het 
OCMW het m eeste veldwerk op het 
terrein van de armoedebestrijding 
verrichten. 
Voor welke meerwaarde kan de pro
vincie in deze dan nog zorgen 7 Ten 
eerste wil ze haar bekommernissen 
rond armoedebestrijding integreren 
in haar dagdagelijkse beleid. Overhe
den richten zich in hun beleid immers 
heel dikwijls op de ' gemiddelde' bur
ger. Die vertoont echter veel gelijke
nissen met de doorsnee middenklasser. 
Gevolg is dat het beleid vaak de arm
sten niet weet te bereiken. Daarom wil 
de provincie voortaan een zogenaamd 
Gelijke Kansen Effect Rapport opstellen 
voor elk van haar beleidsdomeinen. 
Ze wil dus onderzoeken of ze wel all e 
doelgroepen (Gehandicapten, Alloch

tussen lokale besturen en andere 
lokale actoren. De provincie beschikt 
in deze evenwel niet over een stok , 
geeft Erik Vanden Begin, directeur 
Welzijn van de provincie, toe maar ze 
'vvil wel een stimulans creëren in de 
vorm van een prijS voor de gemeen
ten die het best werken aan armoede
bestrijding. 

Dialoog met armen 
Welke randgemeenten lieten zich tot 
nu toe opmerken 7 Vanden Begin: 
'Dilbeek heeft verdienstelijk werk ge
leverd door echt op zoek te gaan naar 
zijn armen en te zoeken hoe het zijn 
beleid beter op hen kan afstemmen .' 
Opvallend is dat de provincie sterk 
hamert op de dialoog met de armen 
zelf. Daarmee schrijft ze zich geheel 
in de traditie in van het Algemeen Ver

slag over Armoede in België uit 1995. 
Dat verslag werd opgesteld over én 
door de armen. Vele jaren van soms 
wat vergeefse annoedebestrijding en 
de eerste zwarte verkiezingszondag 
hadden ertoe geleid dat beleidsmensen 
aan de armen zelf gingen vragen wat 
er moest gebeuren. Een van de con
crete toepassingen van die visie is dat 
men onder de armen zelf zogenaamde 
'ervaringsdeskundigen' gaat zoeken 
en die laat fung eren als brug tussen 
het beleid en de armen. Omdat ze 
weten wat armoede is, zien ze des te 
sneller of een bepaalde aanpak de ar
m en wel of niet zal bereiken, en wat 
er moet gebeuren om de weerslag er
van te verbeteren. De provinci e inves
teert 80.000 euro (3,2 milj oen frank) 
in de opleiding en latere tewerks telling 
van een aantal ervaringsdeskundigen . 
Het gaat meer bepaald om zeven men
sen die diepe armoede hebben ervaren, 
zware schulden hebben of in een zeer 
benarde financiële situatie verkeren , en 
uitsluiting aan den lijve hebben onder
vonden. Die groep krij gt sinds novem
ber '99 een opleiding. De eerste 'afge
studeerden' komen er dit jaar en ze 
zullen gaan werken in een ondersteu
ningsteam dat de provinciale admini
stratie en de gemeenten zal helpen bij 
hun armoedebeleid. 'Ze zullen zoge
naamde 'venaalopdrachten' verri ch
ten' , aldus Vanden Begin. Dat wil zeg
gen: het beleid vertalen naar de armen, 
of het beleid zo aanpassen dat het 
bereikbaar wordt voor arme mensen . 

John Vandaele 
(wordt vervolgd) 

9 
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FIGURAN TEN 


Het mocht niet van z ijn 
ouders, naar het conservato
rium gaan, toen nog 'het 
conservatoire'. Nee, Firmin 
Timmermans moest een 
'serieuze stiel' leren en dat 
deed hij ook. Maar na zes 
jaar in een apotheek t e heb
ben gewerkt, werd hij jaren
lang de vaste drummer van 
Johan Verminnen, richtte hij 
samen met andere m uzikan
ten de LSP band op en stel
de hij onlangs in Meise, w aar 
hij al 25 jaar woont, de cd 
Groot Gelijk voor, een plei
dooi voor 'Het recht om 
anders te zijn'. 

FT Ik groeide op in Ninove, in wat 
heet een eenvoudige arbeidersfamilie. 
We woonden er in het Volkshuis dat 
verschillende zalen had voor filmvoor
stellingen en voor de fanfare. Ik zag al 
die films verschillende keren , SOI11S met 
mijn ogen dicht, om naar de muziek 
te luisteren. Ik hoorde en zag alles, ook 
de bloopers - al bestond dat woord 
toen niet -: een man komt ergens 
binnen met een das en gaat buiten 
zonder das, dat kan helemààl niet, 
dacht ik dan. Ik was dol op Elvis en 
ook op Peter Koelewijn en ik zag 
mezelf in mijn dromen met, jawel, 
een vetkuif en een gitaar. 
'Zijdegijzot ?' Dat was het antwoord 
van mijn ouders toen ik zei dat ik 
naar het conserva torium w ilde. Een 
serieuze stiel, die moest ik leren. Zo 
kreeg ik via de socialistische coöpera
tieve een opleiding voor apothekers
assistent. Het was een beetje van moe
ten, maar ik heb het werk zes jaar 
lang graag gedaan, al was het ni et 
altijd makkelijk te combineren m et 
het muzikantenleven. 

Muzikant Firmin 

Timmermans: 


'Intolerantie is de 
oorzaak van heel wat 
ellende in de wereld' 

Grap wordt groep 
FT In J972 vroeg Johan Verminnen 
of ik zijn cL'ummer wilde worden. 
Dat werd ik en bleef ik tot in 1984, 
terwijl ik tussendoor ook werkte als 
studiomuzikant. Het klikte meteen 
met Johan, misschien ook omdat zo
wel mijn als zijn vader syndicali sten 
waren. En ach, wat is overigens het 
verschil tussen ABVV en ACV ) 
In 1984 besloot Johan zijn groep te 
'verkleinen ', maar inmiddels was ik 
ook al volop bezig met de lSP band. 
Het begon als een grap, maar het werd 
een heuse groep (LSP staat voor Lending 
Success hople, een soo rt sekte die in die jaren 
sterk opgang maakte en waar Je tegen betcJiing 
leerde om het leven fantastisch te vinden, nvdr). 
De naam lSP was - uiteraard - ironisch 
bedoeld. We speelden alles plat en we 
amuseerden ons te pierter. Er was toen 
ook ni et veel; geen Clouseau, geen 
Radios en geen Soulsister. 
Nu loopt het wa t minder, maar het 
blijft erg vermoeiend, ook omdat onze 
optredens volgens een nogal omslach
tig stramien verlopen: acht muzikanten, 
technici, en telkens drie tot [jen ni euwe 

gasten. De zin om op te treden komt 
wel weer terug, want als ik muziek 
maak , ben ik zo gelukkig als een kind. 

Groot Gelijk 
FT Aan de basis van dit Groot Geli jk
project ligt een ander Groot Gelijk pro
Ject, een initiatief van het toenmalige 
ministerie voor Brusselse Aangelegen
heden en Gelijke Kansen , dat met tien 
verhaaltjes - boekjes - kleine kinderen 
wilde sensibiliseren rond discrimina
tie. Mij werd gevraagd er muziek bi) 
te maken. Het is een cd geworden die 
als didactisch materiaal moest dienen 
in een aantal basisscholen . Die cd werd 
nooit gecommercia liseerd, maar de 
afspraak was wel dat ik dat eventueel 
later m ocht doen. Van die eerste cd 
staan er nu dus vijf nummers op de 
n ieuwe cd di e niets meer te maken 
heeft m et welk ministerie dan ook. 
Het is mijn investering en iedereen 
werd betaald zoals het hoort. Ja, daar 
stond ik op, 'want je kunt als zanger of 
muzikant wel elke dag voor een goed 
doel gaan spelen. Bi) acti es als levens
lijn of Kom op tegen Kanker staat heel 
muziekmakend Vlaanderen er, maar op 
doordeweekse benefieten voor mis
handelde vrouwen - ik werd overigens 
nog nooit gevraagd voor een benefiet 
ten voordele van mishandelde man
nen - is het wel even anders. Het is 
overigens opvallend dat men voor veel 
accies altijd eerst komt aankloppen bij 
muzikanten en niet bi j anderen. Alsof 
wij het zo breed hebben' Maar ja, we 
zijn ook geen drukkingsgroep, wij 
kunnen het land of het spoor niet lam
leggen met twintig man. Alhoewel, 
als wij zouden zeggen, 'geen noot mu
ziek meer' , dan zou je wat be leven na 
een paar dagen of weken. Er zou veel 
meer agressie zijn want Ja, muziek ver
zacht de zeden, dat weet ik wel zeker. 



Deze Groot Gelijk cd is ni et belerend; 
het is niet zo dat ik het publiek een 
geweten wil schoppen. Als er een paar 
mensen gaan nadenken, vind ik het al 
mooi. Het thema van de cd is 'Het recht 
om anders te zijn' : er staan 20 num
mers op waarvan er veertien nieuw 
zijn of onuitgegeven (Raymond van 
het Groenewoud , Will Tura, Johan 
Verminnen, Jan Deeleir, Riguelle & 

Hautekiet, Wannes en Roland, Kommil 
Foo, Geena Lisa , Jean-Bosco Safari, 
Bob Savenberg & Stef Bos, e.a.). 

De nieuwswaarde 
van een pompoen 
FT Als het over discriminatie gaat, 
denkt iedereen meteen aan vreemde
lingen en gekleurde mensen, maar er 
zijn helaas nog veelmeer mensen die 
met discriminati e worden geconfron
teerd: vrouwen, ouderen, kinderen , 
het duikt overal op. Mensen zijn nu 

'Mensen zijn nu 
eenmaal allemaal 
anders en dat moet 
je aanvaarden' 

II 

eenmaal anders en dat moet Je aan
vaarden, daar gaat deze cd over. in de wereld. Ik heb heel veel respect 
Toen de cd werd voorgesteld contac  voor journalisten , maar je hoort ze 
teerde ik een aantal Journalisten omdat bijvoorbeeld zo vaak aan politici vra
ik vind dat het project toch een zekere gen of er niet iets moet veranderen 
nieuwswaarde heeft, maar ik werd aan de basis. Dan denk ik: wel, dat 
vaak afgescheept. Ik zeg niet dat ik kan juist met deze cd. De grootste 
een cd van wereldformaat heb gemaakt, pompoen van Vlaanderen haalt wél 
maar hi j gaat wel over intolerantie en het nieuws en dit initiatief niet. Tja, 
dat is de oorzaak van heel wat ellende dat is natuurlijk ietwa t frustrerend. 

Musician Firmin Timmermans: 

'Intolerance is the cause of a great deal 

of the world's misery' 


Firmin Timmermans always wanted to be a musician, but his parents didn't 

fancy his chances. They wanted him to learn a proper trade - and he did 
toa. But after six years as a pharmacist's assistant he became (and remained 

for a number of years) the permanent drummer for Johan Verminnen, 
founded the extremely successful cover band LSp, and in Meise, where he 

now lives, recently brought out the CD 'Groot Gelijk' ('Absolutely Right'), 

a plea for the right to be different. 'Intolerance is the cause of a great deal 
of the world's misery and we have to do something about it', he says, 

Ik zou graag willen dat er een vervolg 
komt op deze cd, dat het een soort 
'traditional' wordt, dat ik er ook iemand 
als Arno bij kan krijgen, om maar één 
naam te noemen , kortom dat Groot 
Gelijk nog beter en nog groter wordt. 
Ik zou ook graag hebben dat zich een 
aantal bedrijven achter het initiatief 
schaart, bijvoorbeeld bedrijven die 
het Charter tegen Racisme onderte
kenden. Dat zijn er nu al zo'n 800 en 
dat is niet slecht, maar het is niet meer 
dan een druppel op een hete plaat, we 
zijn er nog lang nier. Tenslotte zou ik 
ook graag life Groo t Gelijk concerten 
organiseren, op de Grote Markt in 
Brussel en in andere grote steden. 
Ja, ik ben nu eenmaal een dromer. 

Geneviève Ostyn 

Voor meer informatie over de Groot Gelijk 

cd (waarvan per verkochte cd 1,25 euro 

naar Kom op tegen Kanker gaat) of over 

de LSP band: www.swingplanet.be 

http:www.swingplanet.be
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VILVOORDE SUBSIDIEERT INDIVIDUELE BI]SCI-IOLING 

E.en coach voor allochtone kinderen 


De stad Vilvoorde sloot 
onlangs een samenwer
kingsovereenkomst af 
met de vzw Bledi. De vzw 
kreeg lokalen ter beschik
king en een jaarlijkse toe
lage voor individuele bij
scholing en begeleiding 
van allochtone kinderen 
met leerproblemen uit 
Vilvoordse scholen. 

Bledi is een vereniging van Vil
voordse jongvolwassenen van 
Marokkaanse afkomst die zowat 
drie jaar geleden ontstond. 'We 
hebben ons tot doel gesteld om 
jongeren in een vertrouwde om
gevin g meer mogelijkheden te 
bieden voor het uitbouwen van 
een volwaardige toekomst. vVij 
hebben zelf als jongeren van alloch
tone afkomst ervaren dat er op dat 
vlak nog heel wat werk aan de 
winkel is', legt voorzitster Hanan 
Ben Abdeslam uit. Meteen na de op
richting voerde de vzw Bledi, die 
uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, 
een enquête uit bij de jongeren 
van de Marokkaanse gemeenschap 
in Vi lvoorde. Die enquête legde de 
problemen bloot waarmee de alloch

het daar inderdaad moeilijk mee, 
maar dat komt ook omdat ze te 
weinig hulp krijgen. De verant
woordelijkheid daarvoo r ligt met 
alleen bij de school zelf, maar ook 
bij de ouders. Die spreken vaak zelf 
geen Nederlands en weten heel 
weinig af van het Belgische school
systeem. Onze vzw wil de Marok
kaanse ouders terdege informeren 
over de mogelijkheden die hun 
kinderen hebben. Heel wat ouders 
weten bijvoorbeeld niet dat hun 
kinderen intensieve cursussen 
Nederlands kunnen volgen zoda t 
ze niet achterop geraken.' 

Coach werl<t 
achterstand weg 
Om aan de specifieke noden en de 
problemen van achterstelling van 
allochtone kinderen in de Vilvoordse 
scholen tegemoet te komen, heeft 
het stadsbestuur een samenwerkings
akkoord afgesloten met de vzw Bledi. 
'Wi j hebben een concreet plan uitterdege informeren over gewerkt voor de indhrjduele bijscho
ling en begeleiding van allochtone de mogelijkheden die 
kinderen uit het zesde leerjaar die 

hun kinderen hebben' met achterstelling kampen. In samen

o .... 
~ 

'Onze vzw wil de 

Marokkaanse ouders 


tone jongeren te kampen hebben en vormde dan ook het 
uitgangspunt voor de doelstellingen van Bledi . 'De jonge
ren van onze gemeenschap Signaleerden onder meer een 
gebrek aan vrijetijdsactiviteiten in hun buurt. Het gevolg 
daarvan is dat een deel van hen op straat rondhangt en op 
die manier op het slechte pad geraakt ', concludeert onder
voorzitter El Houari El Hannou ti. 'Daarom zijn we meteen 
gestart met het organiseren van activiteiten zoals minivoetbal
tornooien, en dat bleek een schot in de roos. Tijdens die 
activiteiten komen we in contact met heel wat jongeren 
van de Marokkaanse gemeenschap en horen we wat er bij 
hen leeft. Zij vinden het heel belangrijk dat er naar hen 
geluisterd wordt.' 

Automatisch naar beroepsonderwijs 
Uit de enquête die de vzw Bledi uitvoerde, bleek ook dat 
heel wat allochtone jongeren op school met ernstige pro
blemen te rnaken hebben. 'Een groot deel van hen wordt na 
de lagere school bijna automatisch naar het beroepsonder
wijs verwezen en dat is zeker niet altijd de juiste besli ssing', 
meent projectverantwoordeli]ke Malika Zariouh. 'Onvol
doende kennis van het Nederlands wordt daarbij vaak als 
argument gebruikt. Heel wat allochtone jongeren hebben 

spraak m et de school en de ouders 
zal een aantal kinderen een coach 

toegewezen krijgen. De coach zal de problemen waarmee 
het kind worstelt zoveel mogelijk proberen op te vangen 
en zo zijn achterstand wegwerken Naast die bijscholing 
moet het kind ook psychologische begeleiding krijgen, want 
allochtone kinderen worden spi jtig genoeg op school nog 
steeds geconfronteerd met discrimina tie en vooroordelen 
en dat maakt het voor hen zeker niet makkelijker ', vindt 
Malika Zariouh. 'Wij willen hun ontplooiingskansen ver
hogen en hun schoolloopbaan positief beïnvloeden , zodat 
ze dezelfde kansen krijgen als autochtone kinderen.' Om 
het project vanaf dit voorj aar concreet gestalte te geven, heeft 
de vzw Bledi van de stad Vilvoorde lokalen ter beschikking 
gekregen en krijgt ze ook een jaarlijkse toelage. 'Voor ons 
is dit een heel belangrijke stap naar een structurele samen
werking met de plaatselijke overheid ' , zeg t voorzitster Hanan 
Ben Abdeslam. 'Het stadsbestuur wil duidelijk werk maken 
van een minderhedenbeleid en heeft vertrouwen in ons. 
Dat maakt onze motivatie alleen maa r groter.' 

Tina Deneyer 

Voor meer info over de vzw Bledi:Werkhuizenstraat 9, 

1800 Vilvoorde, tel: 0476/65 71 31, e-mail: bledi_@hotmail .com 

mailto:bledi_@hotmail.com
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De Mens: nu ool{ al{oestisch 

en milieuvriendelijk 


Frank Vander Linden, Mic hel De 

Coster en Dirk Jan s, o ftewel De 

Mens, doen een ronde van Vlaande

ren met de Theatertoer 'De Mens: 

akoestisch en milieuvriendelijk' 

en dat in vele toonaarden . 

Een aanrader. 

Grimbergen, CC Strombeek, 


16 februari om 20u 15, 


tel. 02-263 03 43 

Overijse, GC De Bosuil, 


21 februari om 20u, 

tel. 02-657 31 79 


Boornse Blues 

Als Dirk Rooftbooft niet voor 

her theater had gekozen, was 

hij waarschijnlijk blueszanger 

geworden. Hij schuimt met 

boezemvriend Roland van 

Campenhout de concertzalen 

af met een sociaal historisch 

geïnspireerd programma over 

de slavenarbeid op de verschil

lende continenten . 

Kraainem, Ge De Lijsterbes, 

23 februari om 20u, 
tel. 02-721 28 06 Vanaf dit jaar kunnen alle activiteiten van het 

Leuvense kunstenhuis STUK weer gecentraliseerd 

worden in het vernieuwde Arenberggebouw. 

Alain Platel stelde een Klapstukfestival samen 

dat tot september zal duren! 
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PODIUMKUNSTEN 

THEATER 

DONDERDAG 7 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-4 66 20 30 

Kamerijklaan 

't Schemert door Theater Zui dpool 

~ 20.30 

VRIJDAG 8 FEB 

TERVUREN 

CC Papeblok 02-768 03 00 

Pastoor Vander-sandestraat I 5 

Een goede nacht,door vzw 

De Ommoet ing / Barbara Va ndendriessche 

~ 20.30 

ZATERDAG 9 FEB 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-68759 59 

Begijnhof I I 

Kean & Zoon door Di rk Tuypens 

en Kris Cuppens i. S. m. De Queeste 

~ 20.30 

ZATERDAG 9 FEB 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-4 6073 24 

Kaasmar-kt 75 

Bossemans en 
Compernolle 
~ 20.00 

DONDERDAG 14 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-2630343 

Gemeentepler n 

Niks! door vzw De Stichting 

~ 20.15 

VRIJDAG 1 S FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Kamerijklaa n 

Lotus Drive door Lompe 

~ 20.30 

DONDERDAG 21 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Str'ombeek 02-263 03 43 

Gemeenteplern 

De geverfde vogel 
~ 20.15 

ZATERDAG II FEB 

OVERIJSE/JEZUS-EIK 

GC De Bosurl 02-657 3 1 79 

W itherendreef I 

Bossemans en Compernol/e 
~ 20.00 

DONDERDAG 28 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-4662030 

Kamerijklaan 

Club Astrid doorVictoria 

~ 20.30 

DONDERDAG 28 FEB 

KRAAINEM 

GC De Lijsterbes 02-72 1 28 06 

Lijsterbessenbomenlaan 6 

Nederlandstalig theater voor anders ta ligen 

Meer is altijd beter door 

Fast Forward I'ZW 

~ 14.00 en 20.00 uu r 

ZATERDAG 2 MAART 

MACHELEN 

Zaal Nova 

De Kazakkendraaiers 
door het Echt An twaa rps Thea ter 

Info 02-25 1 24 88 

~ 20.00 

DANS 

DONDERDAG 7 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-26303 43 

Gemeenteplern 

XL door Maria Cia ra Villa labos 

~ 20.15 

DONDERDAG 21 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02466 20 30 

Kamerijklaan 

2 Pack door Hash Hush Hush 

~ 20.30 

ZATERDAG 2) FEB 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-68759 59 

Begijnhof I I 

Bettina La Castano 
~ 20.30 

FAMILIEVOORSTELLING Gemeenveldstraat 34 

Pudding Tarzan: een kinderm usi

WOENSDAG 6 FEB cal voor het hele gezin 

LINKEBEEK ~ 15.00 en 19.00 uu r 

GC De Moelie 02-380 775 1 

Sint -Sebastiaansstraat 14 ZONDAG 17 FEB 

Heksenkuren door Theater Houtekop DILBEEK 

~ 14.00 CC Westr-and 

Kamerijklaan 02-466 20 30 

ZATERDAG 9 FEB De winter onder tafel door 

ALSEMBERG Het Pa leis 

CC De Meent 02-380 2385 ~ 15.00 

NIET TE MISSEN 

N Hommage aan Duke Ellington 

N 
In de nos talgische muziektheate rproductie 'Olie o p 

Duke ' blikken acteur Dimitri Leue en een negen

< 
koppi ge jazzband terug o p de bewogen loopbaan 

van Duke Elling ton. Deze legendarische compo nist 

verdiende zijn sporen in de Harlemse Cotton Club, 

~ maar zijn opzwepende melodieën bedacht hij voor

al in treinen en vliegtuigen. Hij was immers al tijd 

'on the road' . Omdat hij impulsie f op de piano improviseerde, 

kon hij even goed over

weg met ragtime en 

New Orleansri tm es als 

met swing en bebop. 

Toen saxofoonvirtuoos 

Sidney Becllet en trom

pettist lames Miley to t 

zijn band toetraden, 

werd er nog o pzwe

pender gespeeld . ' In 

a sen timental mood' 

en 'So phisticated lady ' 

werden klassiekers 

van wereld formaat. 

Ellington verbaasde 

zijn aanhang m et 'Such 

Sweet Thunder' dat h ij 

aan William Shakespeare 

opdroeg. Hij schreef ook 

een opzienbarende suite voor de Britse Queen . Vaak ve rvlocht 

hij jazzakkoorden met klassieke muziek. Hij was to t zijn zeven 

tigste niet van de internationale concertpodia weg te slaan . Na 

zijn dood in 1974 bleef zijn fo rmatie rondtoeren onder leiding 

van zij n zoon Merce. De Vlaamse muzikanten die hem nu een 

hommage brengen , zi jn gerekruteerd uit de meest ui teenlopende 

ensembles. André Donni , Ben jamin Boutreur en Peter Vermeersch 

nemen de saxofoonpartij en voor hun rekening. Kristof Roseeuw 

bespeelt de bas en lokke Schreurs zowel gitaar als ban jo. Bart 

Maris , Nico Schepers en Stefaan Blancke brengen hun opwin

dendste trompetten m ee. 

Grimbergen, CC Strombeek, woensdag 6 februari om ISu, 
tel. 02-263 03 43 

LD 
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NIET TE MISSEN 

Gieren met Bossemans 
en Coppenolle 

Het Brussels Volkstheater herneemt deze burleske 

klucht van Paul Van Stalle en Joris d 'Hanswi jck. 

François Bossemans en Auguste Coppenolle hoeven 

niet te klagen over hun commerciële activiteiten. Hun 

behangpapier en hun drogisterijproducten gaan vlot 

over de toonbank. De twee ervaren middenstanders 

schieten ook goed met elkaar op, en dat al sinds 

vele jaren. Ze voelen zich thuis in de hoofdstad. Dat 

ze later in twee standbeelden vereeuwigd zouden 

worden, konden de theaterfiguren toen ze 64 jaar 

geleden de allereerste keer voor het voetJ icht ver

schenen , natuurlijk niet vermoeden. In het stuk keuvelen ze over 

de alledaagse gebeurtenissen in de Marollenbuurt. Beide fami

lies zien hun kinderen 
Brusse ls Vo lkstejoete r p re sentee rt opgroeien tot de huwba 

re leefti jd. Als de zoon 

van de ene met de doch

ter van de ander wil 

trouwe n, keuren ze dat 

plan meteen goed. Maar 

er kom t een kink in de 

kabel. De intrigante die 

het leven van de boezem

vr ienden en de verloof

den in de war stuurt , (H) eerl ijk Thea ter in het Brussels Dialect 
lil, ,, 


10' t",. l il. ",..,t' ' ''/j'' t,,.. oIo" . "~,,.... I •• f." h l" ',a W".,... . . ""rl t ,~ ... . 

wordt echter snel op haar 

h .o. v •• e..~". I "f'. 1, , ~. .. l ' I~" t. lI. ~l.t "'. eh. '. ' ...... . f. ",,\ <loI...Il" 

' ." . Ilo t •• R., .... t . ,", V •• , . , . ",. plaats gezet, zodat er toch 

,c.c-c, •_ ,._ --- . ----.:-:-- _ ..-,~ ,._ 
...... ....... " .., .. ·.. ,·",_, _,·tl >· ... " , .. 

, _ ...... _ .... . ..... '1' . .. . ... - .. - .. ,,- _ .... . ........ . 
 uitgebreid kan worden 

gefeest. 

Wemmel, GC De Zandloper: 9 februari om 20u, 

tel. 02-460 73 24 

Overijse, GC De Bosuil: 23 februari om 20u, 

tel. 02-657 31 79 LD 


WOENSDAG 27 FEB CC Den Blank 02-687 59 59 

LINKEBEEK Begijnhof I I 

GC De Moelie 02-380775 1 Schellekes doorWou Ier Deprez 

Sint -Sebastiaansstraat I 4 ~ 20,30 

Hocus Pocus 
~ 14.00 ZATERDAG 9 FEB 

DILBEEK 

ZONDAG 3 MAART CC Westrand 02-4662030 

SINT-GENESIUS-RODE Kamerijklaan 

GC De Boesdaalhoeve 02-38 1 14 51 Geert Hoste Dwars 
Hoevestraat 67 ~ 20.30 

Sneeuwwitje door TheMer De Spiegel 
~ 15.00 VRIJDAG 22 FEB 

DILBEEK 

HUMOR cc Westr'and 02-466 20 30 

Kamerij klaan 

ZATERDAG 2 FEB Nonkel Goesting door Geert Hautekier 

OVERIJSE ~ 20.30 
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VRIJDAG 22 FEB 

LINKEBEEK 

GC De Moelie 02-380 775 1 

Sint-Sebast iaansstraat 14 

I Had a Drum 
door Les Petites Froppes 

~ 20.00 

ZATERDAG 23 FEB 

ALSEMBERG 

cc De Meent 02-38023 85 

Gemeenveldstraat 34 

Clarissima door de Frivole Fmmboos 

~ 20.00 

DONDERDAG 28 FEB 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-460 73 24 

:<aasmarkt 75 

Schaamteloze vertelingen 
door Luk Wyns 

~ 20.00 

De Mens op milieuvriendelijke toer 

Frank Vander Linden zou nooit een vlieg kwaad doen , 

laat staan de lieveheersbeestj es die tijdens het optre

den over zijn arm kruipen . In zijn milieuvriendeli jke 

show spaart hij ook onze oren. Akoestische muziek 

klinkt immers zoveel welluidender dan bruut rock

geweld. Desalniettemin beperkt zijn trio zich niet to t zweverige 

ballades. Om de grillen van de liefde te verklanken, wordt er ook 

stevig en in vele toonaarden gezongen en gespeeld . Daar staan 

Dirk Jans en Michel De Coster, die al jaren lid zijn van de groep, 

borg voor. 

De Mens brengt als extraatje een verwame gast -artiest mee. Er wordt 

gefl uisterd dat het Jan Leyers of Steven De Bruyn zal zijn. Als ge 

legenheidskwartet kunnen de muzikanten dan doorbomen over 

hun onderlinge verhoudingen . Dat deze groene jongens met 

hun zoet gevooisde stem op een blauwe maandag of een kille 

zaterdag ook de plamengroei kUImen stimuleren , zoals ze van 

zichzelf beweren , durven we niet garanderen. 

Grimbergen, CC Strombeek, 16 februari om 20u15, 

tel. 02-263 03 43 

Overijse, GC De Bosuil, 21 februari om 20u, 

tel. 02-657 31 79 LD 
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NIET TE MISSEN 


Communicatiestoornis 

tussen moeder en dochter 


Met 'Night, Mother' kon Marsha Norman in 1983 

moeiteloos de juryleden van de begeerde Pulitzer

prijs voor zich winnen. De schrijfster peilt in haar 

oeuvre steeds naar de vrouwelijke gedragsmotieven. 

In dit stuk analyseert ze de kwetsbare verhouding 

tussen moeder en dochter. Aanvankelijk vormen ze 

een in zichzelf gekeerd huishouden waarin bijna alles 

routine is. Zelfs de gesprekken zijn voorspelbaar. Dat 

werkt dochter Jessie op de zenuwen; zij verwacht veel 

meer van het leven. Ten einde raad besluit ze om zich 

een kogel door het hoofd te schieten. Als haar moe

der van dit gewelddadig plan op de hoogte wordt gebracht, veran

dert haar houding. Ze beseft dat er op een andere en meer door

tastende manier moet gecommuniceerd worden. Op een relatie

therapeut kunnen de vrouwen echter geen beroep doen. Ze moe

ten de klus zelf klaren. De auteur suggereert dat mensen ook van 

hun onmondigheid of hun int roverte ingeste.ldheid kunnen ge

nezen. Een emotionele schok kan verstrekkende gevolgen hebben. 

Carina Van der Sande en Lies Jannes spelen moeder en dochter. 

Tervuren, CC Papeblok. 8 februari om 20u30, 

tel. 02/768 03 00 LD 


LITERATUUR 	 Aperitiefconcert 
Preambule en Dansen 

DINSDAG S FEB Joor CinqueVent i 

ALSEMBERG ~ 11.00 
CC De Meent 02-380 23 85 

Gemeenve ldstraat 34 VRIJDAG 8 FEB 

Literair Café Zenne en zo DILBEEK 

't KJi ekske met liederen en gedichten uit CC W estrand 02-466 20 30 

de Zennestreek Kamerijklaan 

~ 20 .00 	 Landen en Culturen 
door het Nationaal Orkest van België 

MUZIEK 

~ 20.30 

9 EN 10 FEB 

MOORSEL 

De Steenberg. Spechtenlaan 

Winterconcert door de Koninklijke 

Harmonie Sint-Jozer 

~ 19.30 

DONDERDAG 14 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Kamerijklaan 

KLASSIEK Juliet Letters door het Rubio 

strijkkwartet en Patrick Riguelle 

ZONDAG) FEB ~ 20.30 

KRAA I NEM 

GC De Lij sterbes 02-72 1 2806 VRIJDAG 15 FEB 

Lijsterbessenbomenlaa n 6 SINT-PIETERS-LEEUW 

Hard labeur wereldwijd 

Als Dirk Roofthooft niet voor het theater had geko

zen, was hij waarschijnlijk blueszanger geworden. 

Na zijn merkwaardige regie van Heiner Müllers 

'Kwartet' in de Brusselse Bottelarij , schuimt hij met 

boezemvriend Roland van Campenhout de concert

zalen af met een sociaal historisch geïnspireerd pro

gramma over de slavenarbeid op de verschillende 

continenten. De uitbuiting was niet alleen groot op 

de katoenvelden in de Mississipi-delta. Ook dichter 

bij huis, met name in de klei putten aan de Rupel, moest er hard 

worden gezwoegd. Wie niet voldeed aan de verwachtingen werd 

meteen de laan uitgestuurd. En als er voor de werkgevers zelf 

niets meer te rapen viel, werd de hele handel gewoon opgedoekt. 

Zangers als Johl1 Lee Hooker en Muddy Waters zinspeelden in 

hun songs voortdurend op het onrecht dat de zwarte mens werd 

aangedaan. De Vlaamse muziekwereld kende echter ook zijn 

bluesgoden. Lode de Ceuster noemde zichzelf de 'zingende 

dokwerker' en Fabien Collin stak niet onder stoelen of banken 

dat hij meer water, brood en liefde wilde. De blues kent geen 

grenzen omdat het onrecht zowat overal wortel schoot. Dirk 

Roofthooft vergelijkt het harde labeur in de Rupelstreek met dat 

op de Amerikaanse katoenvelden. Roland zingt enkele pakkende 

folksongs in a capella-stijl. Zijn schrijnende teksten tonen aan 

dat de uitbuiting nog lang niet is uitgeroeid, de slavernij kreeg 

alleen een ander gezicht. 

Kraainem, Ge De Lijsterbes, 23 februari om 20u, 
tel. 02-721 28 06 LD 

Gemeentelijk CC Coloma Pastoor Vandersandestraat I 5 

Valentijnsconcert Twee generaties Kuijken en 

met Erik Sluys en Kotsuna MiwmolO Schumonn 

Info 02-371 22 62 ~ 20.30 
~ 20.00 

ZATERDAG 1) FEB 

VRIJDAG 15 FEB TERVUREN 

TERVUREN Parochiezaal Sint -Jan-Evange list 

CC Papeblok 02-76803 00 Kel-kstraat 23 
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Valentijnsconcert door het Ceci

liakoor van Tervuren o.l.v. Dominique 

Bonkain en begeleid door Rob De Woele. 

Info 02-769 20 81 

~ 20.00 

WOENSDAG 27 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02466 20 30 

Kamer-rJklaan 

Het huis der verborgen 
muziekjes door Het Muziek Lod 

~ 20.30 

DONDERDAG 28 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-46620 30 

Kamerijklaan 

Victoria door Club Aslrid 

~ 20.30 

FILMMUZIEK 

VRIJDAG 22 FEB 

VILVOORDE 

CC Het Bolwerk 02-255 46 90 

O lmstraat 

Animo & Cinema, life filmmu

ziek van Mancini en Morricone door 

Michel Bisceglia en zes andere topmuzi

kanten. 

~ 20.30 

POP EN ROCK 

WOENSDAG 6 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-46620 30 

Kamerijklaan 

Jan Leyers en groep 
~ 20.30 

VRIJDAG 8 FEB 

VILVOORDE 

CC Het Bolwerk 02-2554690 

Olmstraat 

Jan Leyers en groep 
~ 20.30 

16 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-2630343 

Gemeenteplern 

Akoestisch en 
Milieuvriendelijk 
door De Mens 

~ 20.15 

DONDERDAG 11 FEB 

JEZUS-EIK/OVERIJSE 

17 

GC De Bosuil 02-657 31 79 

Witherendreef I 

Akoestisch en 
Milieuvriendelijk 
door De Mens 

~ 20.00 

CHANSON 

DONDERDAG 7 FEB 

WEMMEL 

GC De Zandloper 

Kaasmarkt 75 

02-46073 24 

ZONDAG 3 MAART 

VILVOORDE 

CC Het Bolwerk 02-255 4690 

Bolwerkstraat 17 

De Verzameling 
door Bram Vmneulen 

~ 20.30 

WERELDMUZIEK 

ZATERDAG 13 FEB 

ASSE-ZELLIK Jukebox 2000 door LucasVall den 

CC Den Horinck 02-46678 21 Eynde, Tine Embrechts en Nele Bauwens 

Noorderlaan 20 ~ 20.00 
Columbiaanse avond 
met Les Sombres Héros WOENSDAG I] FEB 

~ 20.30 DILBEEK 

CC W estr-and 02-46620 30 

NIET TE MISSEN 

landen en culturen in~ vele toonaarden 

~ Het Nationaal Orkest van België is gespecialiseerd in 

populair klassiek. Daarom kon het zich al zeventig 

U 
~ 

jaar in de internationale muziekwereld handhaven. 

Dirigent Michel Tilkin koos als overkoepelend sei

Z 
zoensthema 'landen en culturen'. Hij selecteerde 

herkenbare composities, die zowel romantisch als 

een tikje exotisch in de oren klinken. De Vijfde 

o Hongaarse Dans van Johannes Brahms die wordt 

uitgevoerd, behoort tot de pittigste partituren die 

ooit werden neergepend. Vrolijk swingt ook de

U Acrobatendans uit 'De Verkochte Bruid' van Smetana. 

Ponchielli "vas op zijn beurt gefascineerd door het 

ritme van de tijd; zijn 'Dans der uren' uit La Gio

canda is daar het schoolvoorbeeld van. Uit het hoge 

Noorden komt de droefgeestige wals uit 'Kuolema' 

van Jean Sibelius. De Accelerationen Wals van de 

jonge Johann Strauss is, zoals de naam al laat ver

moeden, heel wat opzwepender. Die zou de melo

maan haast doen vergeten dat de nieuwjaarsfeesten 

allang voorbij zijn. Er wordt ook een beroemd frag 

ment uit 'Der Rosenkavalier' gespeeld. Spaans flamenco

vuur tenslotte laait op in 'De driesteek' van MailDel 

de Falla. 

Het Nationaal Orkest is internationaler dan zijn 

naam laat uitschijnen. 

Dilbeek, CC Westrand, 8 februari om 20u30, 
tel. 02-466 20 30 LD 

RANDUIT 


Ka me rijklaan 

Jukebox 2000 
~ 20.30 

ZONDAG 16 FEB 

DILBEEK 

CC W estr-and 02-466 20 30 

Kamerijklaan 

Wilt Tura in concert 
~ 20.30 

ZONDAG] MAART 

JEZUS-EIK/OVERIJSE 

GC De Bosui l 02-657 3 1 79 

W itherendreef I 

Duveltjeskermis door Bon Voet 

en Esmé Bos 

~ 15.30 

JAZZ EN BLUES 

VRIJDAG 8 FEB 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-73 1 4331 

Beekstr-aat 172 

Boogie Woogie Piano 
Battle door Renoucl Patigny en 

F(rbrice Eubry 

~ 20.00 

DONDERDAG 21 FEB 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-38023 85 

Gemeenveldstraat 34 

Gino Latucca Quintet 
rn de foyer van CC De Meent loopt 

overigens ook nog de tentoonstelling 

'Jcrzz lmpressions' van Jos L. Knaepen 

~ 20.00 
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. Gino Latueea Quintet 

ZATERDAG 23 FEB Gemeenteplein 

KRAAINEM Dick Gaughan 
GC De Lijsterbes 02-72 1 2806 ~ 20. 15 
Lijsterbessenbomenlaan 6 

Brick Blues door Roland en VRIJDAG I MAART 

Dirk Roofthoofl ASSE-ZELLIK 

~ 20.00 	 CC Den Horinck 02-46678 21 

Noo,-derlaan 20 

FOLK 	 De Hertog van 
Brunswyk 

16 EN 22 FEB door Ambrozijn en Pou l Rans 

GRIMBERGEN ~ 20.30 
CC Strombeek 02-26303 43 

Heksenkuren alom 

De verfilmi ng van de Harry Potter boeken en van 

Tolkiens 'In de ban van de ring' doet de belangstel

ling voor trollen, tovenaars en heksen weer oplaaien. 

Theater Houtekop vist in dezelfde sprookjesvijver. 

In 'Heksen kuren' is de sleutelrol weggelegd voor de 

kleine Lars. Sinds zijn moeder weer een kind ver

wacht. voelt hij zich achtergesteld. Op een mooie 

dag trekt hij dan maar het grote bos in. Daar loopt 

hi j kabouter Goedhart tegen het lij C die hem enkele 

geheimen verklapt. Hi j moet echter ook vele geva

ren trotseren. Een boosaardig wezen. zeg maar een 

woudterrorist. probeert hem te ontvoeren. maar de 

fee Heliodora troont hem uiteindeli jk mee naar een 

toverparadi js. Lars krijgt evenwel heimwee en wil 

na verloop van tijd terug naar Moeder Leen en naar 

zijn vriendinnetje Linda. Hij is bang voor hun reac

ties over zi jn lange afwezigheid. maar tot zijn ver

wondering hebben ze zijn verdwij ning niet eens 

opgemerkt. Waren ze misschien zelf in de ban van 

magische oerkrachten? De voorstelling is geschikt 

voor alle leeftijdscategorieën. 

Linkebeek. Ge De Moelie, 6 februari om 14u, 
tel. 02/380 77 51 LD 

•: 
:
• 

.. _. .., \ ," , 

FILM 

ZATERDAG 2 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Kamenjklaan 

Cirkelientje 2: 
kaas & liefde 
Jeu gdlîlm 
~ 14.00 

ZONDAG 3 FEB 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 

Begijnhof I I 

Harry Potter en 
de steen der wijzen 
~ 15.00 

DINSDAG S FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-46620 30 

Kame,-ijklaan 

Harry Potter 
~ 20.30 

DINSDAG S FEB 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 0343 

Gemeenteplein 

The Pledge 
~ 20.30 

ZONDAG 10 FEB 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-380 23 85 

Gemeenveldstraat 34 

Like cats and dogs CJeugdfilm) 

~ 15.00 

ZONDAG 10 FEB 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-38023 85 

Gemeenveldstraat 34 

KortlîlmiestivaJ 

The best of Leuven Kort 
~ 20.00 

ZONDAG 10 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Stmmbeek 02-263 03 43 

Gemeenteplein 

Mariken 
~ 15.00 

ZONDAG 10 FEB 

TERVUREN 

CC Papeblok 02-768 03 00 

Pastoor Vandersandestraat I 5 

Filmonrbijr 

Pettson en Findus 
~ 10.00 

MAANDAG I I FEB 

GRIMBERGEN 

CC Stmmbeek 02-26303 43 

Gemeenteplein 

Harry Potter 
~ 14.00 

DINSDAG 12 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 0343 

Gemeenteplein 

Das Experiment 
~ 20.30 

DINSDAG 12 FEB 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-460 73 24 

Kaasmarkt 75 

Cirkelientje: kaas & liefde 
Jeugdfilm 

~ 14.30 

WOENSDAG I 3 FEB 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 

Begijnhof I I 

Don't say a word 
~ 20.30 
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DONDERDAG 14 FEB 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02 -73 I ~ 3 3 I 

Beekstraat 172 

Shakespeare in love 
~ 20.00 

VRIJDAG I S FEB 

GRIMBERGEN 

CC St rombeek 02-263 03 ~3 

Gemeenteplein 

The Best of Leuven Kort 
~ 20.30 

DINSDAG 19 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-4662030 

Kamerijklaan 

Last CastIe 
~ 20.30 

DINSDAG 19 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 03 43 

Gemeenteple in 

No Man's Land 
~ 20.30 

VRIJDAG 22 FEB 

WEMMEL 

GC De Zandlo per 02-460 73 24 

Kaasmarkt 75 

Le fabuleux destin 
d'Amélie Poulain 
~ 20.00 

ZONDAG 24 FEB 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-38023 85 

Gemeenve ldstraat 34 

Blow 
~ 20.00 

DINSDAG 26 FEB 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Ka merijklaan 

Don't say a word 
~ 20.30 

DINSDAG 26 FEB 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-2630343 

Gemeenteple in 

Villa des Roses 
~ 20.30 

WOENSDAG 27 FEB 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 

Begijnhof I I 

Bandits 
~ 20.30 

Tadeusz Kantor 
in Brussels stadhuis 

Tijdens zijn laatste 

levensjaren schilder

de de Poolse theater

maker Tadeusz 

Kantor (1915-1990) 

vooral symbolische 

zelfportretten. Vaak 

duiken ook bekende 

personages van 

Velasquez en Goya 

op. De blonde, mys

terieuze halfnaakte 

vrouw die plots in zijn 

oeuvre verschijnt, 

zou zijn allerlaatste 

minnares zijn geweest. 

De tentoonstelling in 

het Brussels stad

huis, die nog een uit 

loper is van Europa

lia Polen, werpt een 

nieuw licht op deze 

legendarische kun

stenaar. 

Het parochiekerkje 

uit zijn geboorte

dorp Wielopole is de 

verre blikvanger op 

een reusachtig schil

derij, waarop een 

jongeman met zijn 

hoofd naar beneden 

uit de lucht dondert. 

'Ik val in de hel' luidt 

de titel. Elders drukt 

een verbijsterde Kantor zijn handen tegen zijn gezicht om niet te moe

ten zien hoe de pas onthoofde Lodewijk XVlde zijn atelier binnens

trompelt. 'Straffeloos kan je niet door het raam gluren!' is de titel van 

een serie wazige doeken, waarop hij zichzelf of zijn vriendin naakt uit 

beeldt. Elders tilt hij een paneel op, dat hij nog maar pas heeft voltooid. 

Het meest betekenisvol is het schilderij dat hij na het roken van een 

laatste sigaret probeert te verlaten; hij stapt er letterlijk uit weg. 

Bruin, okergeel en zwart waren tot op het laatst zijn lievelingskleuren. 

Toch probeerde hij zijn sombere gevoelens en de angst voor de dood 

te overwinnen door zichzelf op zijn doeken veel jonger voor te stellen 

TENTOONSTELLINGEN 	 dan hij werkelijk was. 


Door zijn plastische kracht slaagt Kantor er ook postuum in om de 


DOORLOPEND 	 menselijke lotsbestemming in vraag te stellen . De dood is bij hem geen 

JEZUS-EIK/OVERIJSE schrikwekkend monster, maar een postmodernistisch ready-made. 

GC De Bosuil 02-657 31 79 

Wi theren dl-eef I Ludo Dosogne 
Auromatic door Filip Nuudrs 

Toegang g,-atis Brussel, Stadhuis, nog tot 17 februari. 

Van II tot 18u, tel. 02-279 64 34 
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INDRUKWEKKEND KLAPSTUKFESTIVAL ALS SMAAKMAKER 

Leuvens kunstenhuis STUK in nieuw huis 
De naam van het Leuvense kunstenhuis STUC is een afkorting van Studentencentrum. Het kreeg bij zijn 

ontstaan een bescheiden onderkomen op de Campus Sociale Wetenschappen in de voormalige 'Cercle 

Internationale des Etudiants Etrangers', die na de splitsing van de Leuvense universiteit naar de campus in 

Ottignies was verhuisd. Dank zij het baanbrekend cultureel aanbod werd het kunstenhuis spoedig een be

grip. De Klapstukfestivals, die aanvankelijk waren bedoeld als seizoensopwarmer in het begin van het acade

miejaar, groeiden uit tot mammoetevenementen met een internationale uitstraling. 

Ambitieus 
Maar de gebouwen die de universiteit en de stad 

al die tijd ter beschikking stelden, kregen steeds 

meer mankementen zodat voor sommige voorstel

lingen naar andere lokaties moest worden uitgewe

ken .Vanaf dit jaar kunnen de activiteiten eindelijk 

weer worden gecentraliseerd. De Nederlandse 

architect Willem Jan Neutelings renoveerde het 

Arenberggebouw als nieuw onderkomen, terwijl 

choreograaf Alain Platel een Klapstukfestival samen

stelde dat tot september zal duren! Dankzij de ruime 

subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de pro

vincie Vlaams-Brabant die aan de stadstoelagen en de 

steun van de universiteit worden toegevoegd, groeien de ambities van het STUK en wordt het een 'stad in de stad'. 


De 'c' verdween zelfs helemaal uit de roepnaam zodat de band met Klapstuk nog duidelijker wordt. Naast 


theater en dans is er ook veel nieuwe muziek voorzien, met onder meer een Semtex-festival en spraakma


kende 'tribute'-concerten. 


Ondanks de ingrijpende structurele veranderingen wil het STUK zijn identiteit bewaren. Ook in de toekomst 


ligt de nadruk dus op eigentijdse kunst, al wordt het artistieke spectrum verder uitgebreid. Meer nog dan 


vroeger zal een beroep worden gedaan op beeldende kunstenaars die 'off-mainstream' werken en denken. 


Groot huishouden 
'STUK-in-Arenberg telt vele uitnodigende kamers', lichten An-Marie Lambrechts en Griet Van Laer toe. 

Hoewel zij de leiding hebben, denken zij niet strikt hiërarchisch. 'Een belangrijk principe is de persoonlijke 

band tussen personeel, kunstenaars en publiek en dit op huiskamerniveau. Iedereen neemt zelf grotendeels 

zijn verantwoordelijkheid op. We vormen een groot huishouden en zijn afgestemd op de meest uiteenlo

pende mensen en publieksgroepen. Er heerst een georganiseerde vrijheid . De ruimtes bieden plaats aan het 

chaotische en het veranderlijke. Ze zijn voor iedereen toegankelijk, maar hebben toch een wel bepaalde 

bestemming, namelijk het creativiteitsproces ondersteunen of op gang brengen: 

Indringende programmakeuze 
Het Arenberggebouw biedt meer mogelijkheden en dat komt het publiek ten goede. Op de patio zullen in 

de lente openlucht films worden getoond. En elke zondagavond spelen jazzmuzikanten in het café. Gratis. 

Voor de podiumproducties blijven de tickets goedkoper dan in andere grote kunstencentra zoals deSingel 

en de Vooruit. 

De Klapstukaffiche oogt indrukwekkender dan ooit. Pina Bausch en haar danstheater uit Wuppertal herne

men binnenkort 'Café Müller'. De choreografe belichaamt hierin zelf een verlopen vrouw, die wordt lastig 

gevallen door eenzame nachtridders.Anne Teresa De Keersmaeker en Michèle-Anne De Mey hernemen hun 

minimalistisch duet 'Fase. Four Movements to the Music of Steve Reich'(5/2). Met dit legendarisch werk wa

ren ze twintig jaar geleden al te zien in het vroegere STUC-gebouw. Het heeft echter nog niets aan schoon

heid ingeboet en kan de vergelijking met het recentste werk van Rosas, 'Small Hands', dat van 7 tot 9/2 

wordt geprogrammeerd, moeiteloos doorstaan. De Amerikaanse choreografe Meg Stuart (19-23/2) en de 

Franse performer Jér6me Bel (23 -25/2) zijn de andere festivaltoppers deze maand. Ook de vermaarde 

Zwitserse theatermaker Christoph Marthaler en de Berlijnse Volksbühne komen naar Leuven met hun poli

tieke parodie 'Murx den Europäer'. (3,4/2) De patriottistische liederen krijgen een wrange bijsmaak als er 

stemmen van vermoorde medemensen uit een geopende gasoven klinken . . . Met zijn indringende program

makeuze hoopt Alain Platel het geheugen op te frissen. 

Ludo Dosogne 
Info: 016-208133, e-mail stuk@stuk.be, www.stuk.be 

DOORLOPEND 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-73 1 433 1 

Beekstr'aat 172 

Kam kiest voor Kunst 
BrendoVergaert 

VAN 1 TOT 17 FEB 

MEISE 

Nieuwe Bibl iotheek 

Brusselsesteenweg 40 

Kunstkring Meise 

Thuiswedstrijd in nieuwe expo

ruimte met werk van meer dan zeven tig 

leden vrrn de Ku nstkring 

Info: 02-272 00 28 

VAN 21 FEB 

TOT 21 MAART 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-38023 85 

Gemeenveldstraat 34 

Jazz Impressions 
door Jos L. Knoepen 

SPORT 

ZONDAG ] MAART 

MEISE/WOLVERTEM 

Parochiezaal Wolvertem 

Merchtemsesteenweg 

Openingsbrevet Brabant 
Fietstoc hten von 30 of 60 km 

Sturt lussen 8 en JO uur 

Een organisatie van WTC De Fietsvrien

den vzw 

Info 02-269 88 71 

http:www.stuk.be
mailto:stuk@stuk.be
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Schooljeugdtheater uit Rode te gast in Madrid 

Vlaamse theatermakers doen het erg goed in 

het buitenland, vooral als ze de spreektaal van 

hun voorstellingen aanpassen. Jan Fabre en 

Alain Platel laten hun acteurs in Avignon Frans 

praten. Jan Lauwers en de Needcompany be

werken voor hun toernees al hun stukken in 

het Duits, het Italiaans en het Engels. Rob Frans 

van het Schooljeugdtheater uit Sint-Genesius

Rode brengt in de tweede week van februari 

op het 'La Alternativa ' -festival van Madrid zelfs 

een Spaanse versie van een autobiografisch ver

haal van Gerard Walschap. In 'Genezing door 

aspirine' moet het hoofdpersonage tijdens zijn 

sollicitatiegesprekken teveel water in de wijn 

doen. Hij voelt zich zo machteloos dat hij er 

bijna ziek van wordt. Om zijn keelpijn te be

strijden, neemt hij dagelijks enkele aspirines. 

Wanneer hij op een keer de toegelaten dosis 

overschrijdt, geraakt hij bijna in een coma. 

Maar zijn bewustzijn protesteert. Dankzij zijn 

rebelse natuur en zijn ontembaar rechtsgevoel 

komt hij er weer bovenop. 

De tekst dateert uit 1943 en kan, volgens de 

auteur, omschreven worden als een 'persoon

lijke belijdenis'. Walschap was trouwens enkele 

jaren voordien op het nippertje aan de dood 

ontsnapt toen hij bedwelmd raakte door ge

vaarlijke dampen in zijn badkamer. 

Saxofonist Luc Schollaert zorgt in dit stuk niet 

alleen voor het klankdecor. Met zijn instrument 

levert hij al improviserend commentaar op de 

bedenkingen van de schrijver die een een

zaam, maar verbeten gevecht levert met zijn 

omgeving. De geluiden illustreren vaak het 

onbegrip waarop hij overal stuit. 

Vorig jaar was het stuk al te zien in de Univer

sitaire Faculteiten van Sint Ignatius te Antwer

pen (UFSIA). Het zal in de Spaanse hoofdstad 

verschillende malen worden opgevoerd. Twee 

jaar geleden presenteerde het duo een Franse 

versie op het Wereldcongres van de saxofoon 

in Montreal. 

Dat het Schooljeugdtheater bij het doorsnee 

theaterpubliek minder bekendheid geniet, kan 

misschien worden toegeschreven aan de opzet 

van het gezelschap. Het is een reizend beroeps

theater, dat vooral jongeren podiumkansen 

geeft met voldoende professionele begeleiding. 

Toen het onmiddellijk na de tweede wereld

oorlog werd opgericht, leunde het sterk aan 

bij het gedachtegoed van Herman Teirlinck die 

zelf in de Brusselse rand woonde . Met Spanje 

heeft het gezelschap een nauwe band. Op de 

wereldtentoonstelling van Sevilla pakten de 

acteurs in 1992 uit met een grensverleggende 

bewerking van 'Don Quichote'.Vocht Gerard 

Walschap ook niet tegen windmolens? 

Ludo Dosogne 

'La Alternativa'Madrid, Sala Triangulo. 

Zurito, 10 tot 17 februari. 


Info: 02-380 81 73 


VOORDRACHTEN 
CURSUSSEN 

Slart gratis EHBO cursus Begijnhof I I 

De opleiding beslO al Uil 16 lessen van België en zijn buitenlandse 
lwee uur, op maandag en vrijd((g. relaties , de diplomotie: doolhol of Jungle) 

Info: Marceline Mertens, 02-460 18 74 ~ Van 14.00 tot 16.00 uur 

DINSDAG 12 FEB MAANDAG lS FEB 

OVERIJSE ALSEMBERG 

CC Den Blank 02 -68759 59 

Begijnhof I I COLOFON 
Workshop striptekenen 

O ntmoetingscentrum De Moriaan 

W itteweg 20 

Menopauze alternatief 
benaderd 
Info 02-36507 56 

~ 13.30 

MAANDAG lS FEB 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-68759 59 

Begijnhof I I 

Basiscursus omgaan met 
een computer 
~ 9.00 

MAANDAG lS FEB 

WEMMEL 

GC De Zandloper 

Kaasmal-kt 75 

Afrika in een vicieuze 
cirkel doo r Els De Temm erman 

Info 02-460 63 66 

~ 20.00 

VARIA 

ZATERDAG 9 FEB 

HOEILAART 

Felix Sohiecentrum. Gemeenteplein 

Tango al Sur,Argentij nse tonga: 

muziek, woord en dans 

Info: 02-657 9 1 26 

voor kinderen Organisaties en verenigingen die bun activi teiten opgenomen willen zien in de volgende agenda 

~ Van 9.00 tot 16.00 uu r die de periode van 4 maart tot 4 april 2002 bestrijkt, moeten ons de nodige informatie bezorgen 
voor 11 februari a.s. 

DINSDAG S FEB WOENSDAG 20 FEB U kunt uw gegevens faxen naar RondUit Agenda 02/767 57 86. U kunt uw informatie ook per brief 
st uren naa r ons redac tieadres: PaardenmarklSlraat 48, 3080 Tervuren, met de ve rmelding RandUit Agenda. 

ALSEMBERG DILBEEK Gezien het beperkte aantal beschikbare pagina's wordt bij de aankondigingen prioritei t verleend aan 
CC De Meent 02-38023 85 Den Tat, Kalenbergstraat 9 de activi teiten in de Gemeenschapscentra en de culturele centra in de ra nd . 
Gemeenveldstraat 34 Tobintax , ve rmogensbelasti ng en Om voor plaatsing in aanmerking te komen worden de andere ac tiviteiten voora l beoordeeld 

Introductie Internet antigloba li sat iebeweg ing met john op hun uitstraling naar alle in woners van de rand . 

voor senio ren Va ndoele en Pau l Verbraecken REDACTIE Geneviève Ostyn. 

~ Van I 4 tot I 7 uur Inro: 02-569 56 17 De pictogramme n d ie de ve rsch illende rubr ieken aa nduiden zijn 

~ 20.00 van de ha nd van Chris Vandendriessche. 

VANAF 18 FEB 
VORMGEVING Mega.L.Una , Br ussel 

DRUK A. De Cuyper-Robberecht, Zele. 
WEMMEL VRIJDAG 22 FEB 

VE RA NTWOO RD ELI JKE U tTG EVE R 

Lokalen van hel Rode Kruis OVERIJSE He nry Coenjaarts. Paarde nmark tstraat 48, 3080 Terv uren. 

Vande,- Z ijpenstraat 48 CC Den Blank 02 -6875959 
RondUit Agenda wordt gerealiseerd met de financiële steun van de provincieVlaams-Brabont en 
de Vlaamse minister van Jeugd , Cultuur, Brusselse aangelegenheden en On twikkelingssamenwerking. 
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Grondig nadenken over grond 

Ruimtelijke planning is meer dan het 
goedkeuren van een nieuwe verkaveling 
Evert Lagrou uit Grimber
gen is hoogleraar steden
bouw aan de Brusselse Sint
Lukas Hogeschool. Zijn boe
kenrek thuis puilt uit van de 
rapporten en naslagwerken 
over stedenbouw en ruimte
lijke ordening. Niet toevallig 
is hij dan ook voorzitter van 
twee gemeentelijke commis
sies ruimtelijke ordening, 
die van Vilvoorde en Grim
bergen, waarin hij veel van 
zijn vrije tijd investeert. 

Ernstige bezinning 
'Het is opvallend hoe weinig gemeen
ten in de rand al een gemeentelijk 
structuurplan hebben uitgewerkt en 
goedgekeurd', constateert Evert Lagrou. 
'Een structuurplan moet scenario's uit
tekenen voor de planning en ontwik
keling op langere termijn . Het vereist 
dus een ernstige bezinning over de 
toekomst van de gemeente. Met dat 
instrument kun Je als gemeentebestuur 
een objectiever beleid voeren. Al te 
vaak nemen gemeenten nu geval per 
geval een beslissing, zonder zich af te 

' In Vilvoorde is de gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening 
(gecoro) al goed op dreef De advies
commissie is onmiddellijk gestart met 
de beoordeling van het Structuurplan 
Vilvoorde: verduidelijkt Even LagrOlI. 
'Verschi llende leden van onze com 
missie namen deel aan de informele 
inspraakronde die het stads bestu ur 
organiseerde in de zeven wijken van 
de stad. Iedereen werd aangeschreven. 
Wat me opviel tijdens de goed geleide 
inspraakvergaderingen, was de grote 
belangstelling van de bevolking. Het 
thema moblliteit kwam telkens terug. 
Bij de discussies hadden de aan wezigen 
het vooral over het sluikverkeer, de ge
vaarlijke verkeerssituaties, de verkeers
overlast en de parkeerproblemen. Als 
beleidsmaker moet je vertrekken van 
die reële problemen en vooruit denken.' 

Even Lag rou 

vragen wat de effecten zijn van een 
nieuwe verkaveling voor de verkeers
situatie en de mobilitei t op lange ter
mijn. In dat debat over de toekomstige 
ruimtelijke planning kan de gemeen
telijke commissie ruimtelijke ordening 
een belangri jke rol spelen. Je kunt 
nieuwe ideeën lanceren die verder rei 
ken dan één legislatuur van zes jaar.' 
Even Lagrou zi.et een positieve evolu
tie in de werking en het statuur van 
de gemeen telijke commissie ruimte
liJke orden ing sinds de goedkeuring 
van het stedenbouwdecreet in 1999. 
' In het ve rleden waren de gemeenten 
weinig actief in de ruimtelijke plan
ning omdat toch alles over hun hoofd 
heen vverd beslist door het Vlaamse 
Gewest. Op die manier moesten de 
gemeenten zelf geen moeilijke kno
pen doorhakken. Die dominantie is 

een stuk verminderd. Met het nieuwe 
stedenbo uwdecreet voor Vlaanderen 
kan de gemeente nu zelf stedenbouw
kundige vergunningen afl everen. 
Bovendien geniet de stedenbouwkun
dige ambtenaar een grotere zelfstan
digheid bij het voorbereiden van ver
gunningendossiers. Daarbij kan hij 
advies vragen van de gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening om 
zijn dossier beter te onderbouwen. 
In tegenstelling tot de vroegere advies
commissie in de ruimtelijke ordening , 
di e vaak werd voorgezeten door de 
schepen van ruimtelijke ordening, is 
de huidige adviescommissie politiek 
onafhankelijker. De verkozen politici 
hebben geen stemrecht meer in de 
gecoro en ze worden alleen uitgeno
digd als waarnemer. Als we aan het 
eigen lijke debat beginnen, vraag ik 
zonder schroom dat de dames en he
ren poli ti ci de adviescommissie zou
den verlaten. Dat gebeurt ook spon
taan en het maakt een open debat 
binnen de gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening mogelijk. Om 
alle partijdigheid te vermijden neem 
ik als voorzitter nooit deel aan de 
stemming over een dossier.' 

Geen onderonsje 
van specialisten 
In het stedenbouwdecreet staat na
drukkeliJk dat bij de samenstelling van 
de gemeentelijke commissie ruimte
lijke ordening ook de verschillende 
belangengroepen aan bod moeten ko
men. Slechts één vierde van de leden 
zi jn immers deskundigen, terwijl de 
overige leden behoren tot de milieu
verenigingen , de werkgevers, de zelf
standigen , de handelaars, landbouwers 
en andere zogenaamde maatschappe
liJke geledingen. Even Lagrou vindt 
dat een goede zaak. 'Ik merk in ieder 
geval in Vilvoorde dat de vertegen
woordigers van de middenstand of 
handelaars bijvoorbeeld actief mee
denken ten behoeve van het algemeen 
welzijn en niet alleen begaan zijn met 
dossiers voor de eigen sector. We wil
len vermijden dat de vergaderingen 
van de gecoro een onderonsje zouden 



worden van specialisten die graag 
jongleren met technische termen uit 
decreten en uitvoeringsbesluiten. Op 
vraag van een vertegenwoordiger van 
de vakbond is daarom trouwens afge
sproken om in de discussie en in de ver
slagen geen afkortingen te gebruiken.' 

Heeft gemeentebestuur 
het laaste woord? 
Even Lagrou is bijzonder bezorgd over 
de invulling van het zogenaamde sub
sidiariteitsbeginsel, dat zegt dat be
sli ssingen die door een lokaal bestuur 
kunnen worden genomen niet toeko
men aan een hoger beleidsniveau. 
Volgens het nieuwe Vlaamse decreet 
op de stedenbouw hebben de provin
cies een reële bevoegdheid in de plan
ning en krijgen de gemeenten een 
grotere verantwoordelijkheid. Maar is 
de Vlaamse overheid echt bereid om 
haar macht met de gemeente te delen 
als het op beslissingen aankomt in de 
ruimtelijke ordening, vraagt Even 
Lagrou zich desa lniettemin af 'Als 
ergens in de gemeente de bouw van 

'Het is opvallend hoe 

weinig gemeenten in de 

rand al een gemeenschap

pelijk structuurplan 

hebben uitgewerkt' 

een winkelcentrum of kantorencom
plex wordt gepland, kan het gemeen
tebestuur dan zijn stempel drukken op 
die beslissing ? Het gaat hiet om ele
menten die de ruggengraat vormen 
van de gemeentelijke ontwikkeling en 
ik vind dit dus een gemeentelijke aan
gelegenheid.' Beperkt de Administratie 
Ruimtelijke Planning de gemeentelij 
ke beslissingsmacht dan veeleer tot 
de kleine, lokale projecten ? 
'Voor mij is die vraag een serieuze 
testcase in het debat over decentrali
satie van bevoegdheden en de toeken
ning van een grotere autonomie aan 
de gemeenten', verduidelijkt Lagrou . 
'Een te enge toepassing van het subsi
diariteitsprincipe kan inhouden dat 
alleen uitspraken mogelijk zijn over 
aangelegenheden van plaatselijk belang 
en planvoorstellen binnen het enge 
gemeentelijk grondgebied. Het ge
meenteliJk structuurplan moet zich 

mijns inziens ook inlaten met grens
overschrijdende problemen die een 
onmiddellijke weerslag hebben op 
Vilvoorde of Grimbergen zelf bij 
voorbeeld.' 

Provinciaal structuurplan 
'Ik vind het belangrijk dat de ge
meentelijke commissies ruimtelijke 
ordening van verschi llende gemeen
ten in de provincie Vlaams-Brabant 
geregeld samenkomen en ervaringen 
uitwisselen, zeker als het over dossiers 
gaat die de eigen gemeentegrenzen 
overschrijden. Persoonlijk geloof ik 
sterk in een 'regionaal design'. 
Momenteel werkt men in de rand veel 
te weinig aan een beleid voor een ge
bied of regio, en is er te veel sprake 
van planning per afzonderlijke sector 
(economie, milieu, ruimtelijke orde
ning, huisvesting, .. ). Het is bij uitstek 
de rol van de provincie Vlaams-Bra
bant om de economische, culturele, 
toeristische en landbouwactivi teiten 
binnen een bepaald gebied te sturen 
en beter op elkaar af te stemmen. 
Naast de gemeentelijke structuurplan
nen is er voor Vlaams-Brabant daarom 
een grote behoefte aan een provinciaal 
structuurplan.' 
'Mi jn stokpaardje is dat je het beleid 
opnieuw moet politiseren. Beleids-

About spatial planning 
'It's remarkable how few Municipalities in the Rand have already wor
ked out and approved a Municipal structure plan.A plan of this kind 
farces you to think seriously about the future of the Municipality con
cerned.All toa often Municipalities make decisions on a case-by-case 
basis, without asking themselves what the long-term effects will be'. 
The RandKrant discussed this topic with Evert Lagrou of Grimbergen, 
Professor ofTown Planning at the Sint-Lukas Hogeschool in Brussels. 
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mensen moeten bijvoorbeeld een 
duidelijk debat voeren en dito stand
punten innemen over de maatschap
pelijke betekenis van grond. Het grond
beleid mag met andere woorden niet 
worden overgelaten aan het particu
liere belang van de eigenaar. De over
heid moet vanuit een toekomstvisie, 
die ligt vervat in het gemeentelijk en 
provinciaal structuurplan, beslissen 
welke gronden het eerst worden aan
gesneden voor bijvoorbeeld nieuwe 
woongebieden, en welke niet.' 
In de marge stipt Even Lagrou aan dat 
hij ten zeerste betreurt dat er vanuit 
de rand te weinig overleg is met het 
Brussels Gewest, zoals over de ont
wikkeling van de kanaalzone of de 
bescherming van waardevolle ecolo
gische gebieden. 'Dat gebrek aan sys
tematisch ove rleg is slecht voor de 
Vlamingen en de Brusselaars.' 

Gerard Hautekeur 

Evere Lagrou schreef een voorstel van huis

houdelijk reglement voor de grondige en 

efficiënte werking van een gemeentelijke 

commissie ruimtelijke ordening. Daarbij 

inspireerde hij zich op verschillende be

staande voorbeelden en hield hij ruggen

spraak met hoofden van de diensten 

stedenbouw. 
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Waardevol snoeihout 


Een van die alternatieve oplossingen Veel tuiniers lijken met de takkenwal na een paar weken niet 

is het aanleggen van een takkenvval of betrekking tot snoeihout uit elkaar valt in een vormenloze massa. 

-haag. Dat is vanuit ecologisch stand en ander tuinafval beze Bij een langere wal moet u de buiten
punt veruit de interessantse manier om ten door de drang om er ste palen eventueel schoren door een 
snoeihout te verwerken (zorgen voor zich zo snel mogelijk van kruisverband tussen de palen aan te 
geen of weinig snoeihout is natuurlijk te ontdoen. Ze brengen brengen. Op die manier kunt u een 
nog beter, maar dat is in de praktijk het naar het gemeentelijk meterslange haag maken of zelfs een 
nauwelijks te reali seren). Zo'n takken containerpark, of verbran soort poort. 
wal biedt een prima schuil- en nest den het - al is dat in veel 
gelegenheid voor tal van vogels (zoals gemeenten niet toegela Sierelement 
m erels, lij sters, houtduiven, en veel ten. Er bestaan echter ook Als u een paar klimplanten door de 
kleinere zangvogels zoals meesjes, rood zinvoller manieren om takkenwal laat groeien, dan wordt het 
borst, heggemus, winterkoninkj e ... ) snoeihout te verwerken. een groene en bloeiende muur. Dat 
en kleine zoogdieren (zoals egels, 
muizen en wezels). In de afstervende 
schors kunnen veel nuttige insecten 
overwinteren , zoals lieveheersbeestjes, 
hommels, en zweef- en gaasvliegen. 
Ook padden en dergelijke vinden er 
een schuilplaats. 

Winterse haag 
Hoe maakt u zo'n takkenwaP Dat is 
kinderlijk eenvoudig. Sla 2 rij en palen 
verticaal in de grond op l,S à 2 m af
stand in de rij en 0,5 tot I m af, tand 
tu ssen de rijen. Stapel de takken tus
sen die palen en druk ze goed aan. 
Kl einere takjes kan u er tussen duwen. 
Eventueel kunt u de langere takken 
tussen de palen vlechten voor een 
mooier effect. Ook kunt u de uitste
kende takken gelijkmatig afknippen 
zodat een min of meer gladde wand 
o ntstaat. Op di e manier krijgt u bijna 
het uitzicht van een goed gevulde en 
gesnoeide winterse haag. 
De stapel mag één tot twee meter hoog 
worden . De lengte is afhankelijk van 
de hoevee lheid snoeihout die u kwijt 
moet. In een kl ei.ne tuin volstaat mIs
schien een takkenhaagje van 1 m lang, 
terwijl u in een grotere tuin al snel 

vijf of tien meter nodig hebt. Probeer 
uw takkenwal aan te leggen in functie 
van de hoeveelheid snoeihou t van 
één jaar. Omdat er steeds takken ver
teren , zakt de stapel immers geleide
lijk aan in elkaar en kunt u altijd 
nieuwe takken toevoegen zonder dat 
de wal ooit helemaal vol raakt. 

Het aanleggen van 

een takkenwal is vanuit 

ecologisch standpunt de 


interessantste manier om 

snoeihout te verwerken 


Als palen kunt u wa t dikker snoei
hout gebruiken, maar als het de be
doeling is dat ze enkele jaren mee 
gaan , is iets duurzamer materiaal aan
gewezen. Best is dan palen van kas
tanjehout (dikte 8 tot 10 cm) te ge
bruiken die onbehandeld jarenlang 
bestand zijn tegen wegrorten. 
Zorg er wel voor dat het frame vol
doende stevig in de grond zit zodat 

kunnen zowel doorlevende klimmers 
zijn zoals klimop, Lonicera, Clematis , 
hop, of zelfs een klimroos of een 
braambes , maar evengoed een jarige 
klimmers zoals geurerwten, klokwin
de, purperwinde of een van de en
tousiast bloeiende Trapaeolum-soorten. 
Ligt de houtwal naast de moestuin, 
dan kunt u er bijvoorbeeld pompoenen 
en komkommers of zelfs boontjes 
laten tegengroeien. 
U kan een dergelijke takkenwal aan
leggen op een achteraf hoekje in de 
tuin, maar hij kan ook als functioneel 
sierelement in de tuin worden geïnte
greerd. Bijvoorbeeld ter vervanging 
van een haag op plaatsen waar u snel 
een aEluiting wil en een haag te lang 
zou duren, of op moeilijke plaatsen 
(bvb. in diepe schaduw of op heel natte 
grond) waar slechts weinig hagen 
kunnen groeien. Of om de compost
hopen aan het zicht te onttrekken, om 
een lelijke afsluiting van betonplaten 
of een ander storend element te ver
bergen, om snel voor windkering te 
zorgen, bijvoorbeeld rond de moestuin. 
Kortom: zo'n takkenhaag kan bijna 
overal een gewone haag vervangen. 

Paul Geerts 



ZONDER OMWEGEN 


MEMORANDUM VOOR 

SCHATBEWAARDERS 


We zijn pas in 2002 beland en hebben het 
hoofd en de handen vol met wat dit jaar telijk heropening van de 

haal ophalen. In mijn ge
Laat me een plaatselijk ver

aan de orde is. Maar volgend jaar is het molens. Ik zal dan geen on
boortestad Aarschot prijkten 2003 en staat er iets op het programma vertogen woord zeggen en 
ooit 's Hertogenmolens, een waarop we nu al bedacht moeten zijn. wel driewerf juichen. Hoera, 
waterpoort voor de Demer Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux hoera, hoera' De geschie
met een doorgang voor de beraamt immers tegen 2003 een plan denis, de schoonheid en 
schepen. Behalve maalderij, voor het co-communautair beheer en/of het verstand hebben een 
waren de molens ook sluis de verdeling van de bevoegdheid over overwinning behaald' 
en tolhuis. Ze gaven een de federale culturele instellingen en/of 
eigen sky line aan de stad en hun overdracht naar de gemeenschappen. Ik ben geboren en getogen 
maakten het wel en wee van Hij 'aast op 'Belgische' schatten,' in Aarschot en woon nu in 
haar geschiedenis mee. Van blokletterde een krant. de Brusselse rand. Wat ik 
daag staan die molens nog verneem over de schatten 
altijd op de Demer in Aarschot, maar 
zijn ze niet om aan te zien: deels af
gebrand, deels gestut, meer puin dan 
gebouw. 
Die aftakeling en het gebrek aan zorg 
voor dit historisch erfgoed zijn episo 
des in een lang verhaal. Toen ik dat 
twintig jaar geleden uitzocht, stootte 
ik voortdurend op het pijnpunt van 
de kwestie, namelijk - zet je schrap 
voor wal volgt - dat de onderbouw 
van de molens 'nationale materie' was 
omwille van zijn 'waterfunctie' in het 
kader van de 'waterbeheersingswerken' 
en dat de bovenbouw van de molens 
'gewestelijk vastgoed' was omwille 
van zijn standplaats op Vlaamse grond. 
Versta: de slu is is Belgisch, het huis is 
Vlaams. In een artikel voor de Aarschot 
se stadskrant schreef ik dan ook: 'Een 
overzicht van het lot van 's Hertogen
molens in de jaren zeventig en tachtig 
zou misleidend zijn, want de kwestie 
is niet overzichtelijk. Ik kan de infor
matie weliswaar chronologisch ordenen, 
van een agendapunt op een nationaal 
kernkabinet in 1984 tot overlegverga
deringen met medewerkers van de 
gemeenschapsminister voor Openbare 
Werken in '89 en '90. Een financieel 
rapport kan ook, van de "vrijgemaakte 
kredieten" van ex-minister van Opell
bare Werken Olivier, tot het geld dat 
de stad Aarschot liever aan andere za
ken besteedt.' Ik besloot: 'Maar iedere 
gedetailleerde aanpak van het verhaal 
mondt uit in een zeurderige opsom

ming en bevestigt wat we op voorhand 
weten: ook deze Belgenmop gaat over 
de versnippering van bevoegdheden, 
tekort aan geld en kleinzerige gemeen
telijke politiek.' 
Als ik tegenwoordig in Aarschot kom, 
ga ik me vergewissen van het onge
lukkige voortbestaan van 's Henogen
molens, maar ben ik niet geïnteresseerd 
in het vervolg van de opsomming van 
de stappen die in de richting van hun 
restauratie worden gezet. Ik bekijk de 
kwestie alleen nog principieel: de 
Kolossus van Aarschot moet opnieuw 
wijdbeens en onverzettelijk over de 
Demer komen te staan en daarmee 
basta. De huidige Aarschotse schepen 
van Cultuur verzekerde me dat het er 
ooit van komt. Zonder dat ik hem zijn 
plannen terzake met ook maar één 
woord liet toelichten, vroeg ik hem of 
ik het woord mag voeren bij de fees-

in mijn nieuwe thuisland, herinnert 

me sterk aan het verhaal van 's Herto

genmolens in mijn geboortestad. 

Daarom wil ik de randbewoners waar

schuwen door over de molens te ver 

tellen, en wil ik hen oproepen [Ot het 

bewaken van hun schatten. 

Ik citeer een krant van half december 

200 I : 'In maart van dit jaar werd na 

moeizaam onderhandelen een statuut 

overeengekomen voor de Plantentuin 

van Meise. Die nationale instelling die 

op Vlaamse grond ligt, dreigde door de 

splitsing van het federale ministerie 

van Landbouw in twee stukken uiteen 

te vallen: enzovoort, tot negen maan

den later' de overdracht van de Plan

tentuin van Meise naar het Vlaamse 

Gewest nog altijd niet in orde' bleek 

te zijn, waardoor de instelling 'dreigt 

in een vacuüm terecht te komen, als 

begin volgend jaar haar voogdijminis

terie ophoudt te bestaan.' Ook het 

Museul1l voor Midden-Afrika in Ter

vuren zal zo'n politieke calvarie moeten 

gaan. Knelpunt is 'het ontbreken van 

een samenwerkingsakkoord tussen 

Vlaanderen en de Franse Gemeenschap' 

enzovoort, een eindeloos verhaal op 

het bekende stramien. Ik weiger me te 

interesseren voor de details van dat ver

haal en ben alleen geïnteresseerd in 

de afloop: de bloei van de Plantentuin 

in Meise, de internationale uitstraling 

van het Afrikamuseum in Tervuren. 


Brigitte Raskin 
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Onderwijs staat haaks op jongerencultuur 

Helft Vilvoordse leerlingen 
baalt van school 

Slecht nieuws voor de Vilvoordse onderwijs
wereid. Bijna de helft van de scholieren gaat 
niet graag naar school. Dat cijfer ligt in de 
rest van Vlaanderen lager. Bovendien vindt 
ongeveer 60 procent van de leerlingen het 
vervelend om voor de klas te spreken. In de 
andere categoriën maakt de Zennestad een 
betere beurt. Op jaarbasis roken en drinken 
de Vilvoordse scholieren opvallend minder 
dan hun Vlaamse collega's. De cijfers komen 
uit een enquête van VAD, de Vereniging voor 
Alcohol- en andere Drugsproblemen. Aan 
het onderzoek werkten 8200 leerlingen uit 
de acht plaatselijke scholen mee. 

Het was even schrikken voor de Vilvoordse schooldirecties 
toen ze het rapport van de leerlingenbevraging onder ogen 
kregen. Bijna 48 procent van de scholieren uit de Zenne
stad vertrekt 's ochtends met tegenzin naar school. Ook het 
Vlaamse gemiddelde (44 p rocent) lieg t er ni et om. Jonge
ren zitten blijkbaar niet graag op de schoolbanken. 'Dit is 
de alarmerendste vaststelling uit het hele onderzoek', vindt 
schepen van SOciale Zaken Hans Bonte (SPA). 'De resultaten 
wijzen op een kloof tussen de manier waarop ons onder
wijs georganiseerd is en de cultuur waarin jongeren van 
daag opgroeien. Ik denk dat we ons over deze cijfers eens 
grondig m oeten bezinnen. Scholieren verwachten vandaag 
misschien andere dingen van het onderwijs dan wat de 
beleidsmakers hen aanbieden.' 

Gezinsbegeleiding 
Dat Vilvoorde een paar procenten boven het Vlaamse ge

middelde scoort , heeft volgens Bonte een statistische ver

klaring. 'In de regio lopen relatief m eer leerlingen school 

in het Bijzonder Secundair Onderwij s en het deeltijds onder

wijs. Net die leerlingen hebben doorgaans met motivatie

problemen te kampen.' 

Voor de schepen volstaan de oplossingen die het onder 

wijs voor schoolmoeheid aanreikt niet langer. 'Scholings-


Half ofVilvoorde's schoolchildren 
are fed up with school 
A survey by the VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere 
Drugsproblemen - Assoeiation for Alcohol and other Drug 
Problems) has revealed, among other things, that 48% ofVil
voorde's schoolchildren don't like going to school. This is a 
higher percentage than in the rest of Flanders (44%). In other 
categories (smoking and drinking behaviour) the Vilvoorde 
youngsters score better (i.e. lower) than their peers in other 
towns and eities. 'The results point to the gulf between the 
way in which our educational system is organised and the 
culture in which the youngsters are growing up', says Hans 
Bonte, the member ofVilvoorde's munieipal couneil who is 
responsible for sodal affairs. 

graad bepaalt voor een 
heel groot stuk hoe de toe
komst van een jongere er 
za l uitzien . Uit het onder
zoek blijkt dat schooImoe 
heid zich op steeds jonge
re leeftijd manifesteert . En 
dat is een heel gevaarlijke 
evolu tie, want hoe jonger 
je de rol lost, hoe dramati

scher de effecten op lange § 
termijn.' Daarom wil Bonte 
het Vi lvoordse onderwijs bijsturen. 'We gaan meer aandacht 
besteden aan kinderen die al leerproblemen hebben in het 
basisonderwijs. Vaak hebben die problemen te maken met 
sociaal-economische achterstelling van het gezin. Een kind 
dat schoolmoe is, heeft heel snel slechte rapporten. Maar 
als de ouders die dingen niet lezen, krijgt het kind van tbuis 
uit geen enkele stimulans om beter te doen.' 
'Dit probleem stelt zich in alle scherpte bij de anderstalige 
nieuwkomers, zeker in Marokkaanse families waar heel wat 
moeders analfabeet zi jn' , signaleert Bonte. 'Door die com 
municatiebreuk kan op school de indruk ontstaan dat de 
ouders niet willen meewerken, "var het probleem natuurlijk 
kan vergroten. Daarom is met de schoolgemeenschappen 
afgesproken. dat bij het opduiken van dit soort problemen 
een interculturele bemiddelaar naar het gezin in kwestie 
wordt gestuurd. Die probeert dan de communicati e op 
gang te brengen.' 

Nog meer taalondersteuning 
Bonte wil het probleem zeker niet uitvergroten, maar wijst 
[Och op de noodzaak van taalintegratie. 'Deze cijfers geven 
dUidelijk aan dat we op het vlak van taalactivering en taal
ondersteuning nog meer moeten doen. In de voorbljt school
vakanties hebben we met succes taalvaardigheidsactiviteiten 
voor anderstalige kleuters georganiseerd. Op die manier 
komen die kinderen niet maar pas voor de eerste keer in 
contact met het Nederlands als ze school beginnen te lopen. 
Deze taalsessies zullen we naar aan leiding van de resultaten 
van de leerlingenbevraging vermenigvuldigen .' Daarnaast 
komen er extra inspanningen om ouders Nederlands te la
ten leren. 'Momenteel loopt er een experiment in Koningslo, 
een wijk waar heel wat Franstaligen wonen' , vertelt de sche
pen. 'Op heel korte tijd hebben zich daar maar liefst 108 
anderstaligen - wij hadden gerekend op hoogstens een 
zestigtal - ingeschreven voor een intensieve cursus Neder
lands. Mensen die a.1 25 jaar in Vilvoorde wonen, maar nooit 
Nederlands leerden, hebben deze stap nu we l gezet. Onze 
inspanningen komen dus tegemoet aan een reële beboefte. 
Hopelijk zal deze evolutie een effect hebben op de taalin
tegratie en op de kinderen, die vermoedelijk nog meer en 
beter Nederlands gaan spreken.' 



Verfoeibare alcoholpops 
Vilvoorde scoort opvallend goed in de categoriën drugs
en alcoholgebruik van het onderzoek. Scholieren uit de 
Zennestad roken (-8,3 procent) en drinken (-7,2 procent) 
heel wat minder dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten. Ook wat 
het gebruik van medicatie (-0,9 procent) en illegale drugs 
(- 2,5 procent) aangaat, doet de Vilvoordse jeugd het beter. 
'Uiteraard ben ik blij dat onze kinderen onder het Vlaamse 
gemiddelde zitten ', zegt Hans Bonte. 'Maar dat neemt niet 
weg dat we, zeker wat alcoholgebru ik betreft , in een per
verse evolutie zitten. Kinderen nemen hun eerste slok alcohol 
op steeds jongere leeftijd. Bijna 70 procent van de leerlin
gen tussen 12 en 14 par drinkt regelmatig alcohol. Hoe 
vroeger je ermee begint, hoe groter het risico dat je op la
tere leeftijd verslavingsproblemen kr ij gt. Alcoholgebruik 
zoals wij het kennen is een cultureel verschijnsel. en deze 
verjongingstrend doet zich in heel West-Europa voor. Het 
is een uitdaging om de ci jfers naar beneden te krijgen .' 
Wat de schepen vooral zorgen baart, is de onrustwekkende 
opkomst van alcobolpops en smartdrinks; 29,6 procent van 
de ondervraagde jongeren gebruikt eenmaal per week smart
drinks. 18,4 procent drinkt wekelijks alco holpops. 'Het 
is ontoelaatbaar met welk gemak die alcoholpops en die 

Breezers geschonken wor
den aan 12-jarigen. Hierte'Scholieren verwachten 
gen moet de wetgever op 
treden. Misschien laten we misschien andere dingen 
die dingen nog het best uit 

van het onderwijs dan de handel nemen' 
Hoewel de Vilvoordse drugs

wat de beleidsmakers cijfers meevallen, wil Bonte 
niet sti l blijven zitten. Mo

hen aanbieden' menteel doktert hij een 
preventieplan uit gericht 

naar kinderen en hun o mgeving. 'We gaan opnieuw een 
hulpverlener aanwerven die specifiek rond alcoholpreven 
tie zal werken. We mikken vooral op jonge scholieren en 
hun leeftijdsgenoten . De peergroup (groep van vrienden waaraan 
jongeren zich sp iegelen, KiB) bli jkt namelijk het gedrag van de 
scholieren het meest te beïnvloeden.' 
Afgezien van de verfoeide alcoholpops en smartdrinks, wil 
de SPA'er vooral preventieve maatregelen nemen . 'Binnen-

Schoolhoofd Eddy Deknopper: 
IKennelijk besluit men wat 


men wil besluiten' 


Eddy Deknopper is directeur van het Onze-Lieve

Vrouwecollege in Vilvoorde. Zijn school werkte ook 

mee aan de leerlingenbevraging. Toch loopt hij niet 


erg hoog op met het onderzoek en wijst hij op een 

aantal zwakheden. 'De gegevensverwerking heeft 

enorm lang op zich laten wachten. De leerlingen 

kregen de enquête in 1999 voorgeschoteld en de 

vragen peilen naar hun gedrag van het jaar voor

dien. De resultaten verwijzen dus naar de situatie in 

1998. Eigenlijk is het onderzoek dus al gedateerd. 

Ondertussen kan er al heel wat veranderd zijn.' 


Ook statistisch gezien vindt de directeur het onder

zoek verdacht. 'Er zijn nergens correcties toegepast, 


er is geen sprake van standaarddeviatie. Dat zijn 

toch allemaal instrumenten die je moet gebruiken 


om resultaten nauwkeuriger te maken: 

Verder vindt het schoolhoofd dat de pers en de 

stad zich blind staren op een paar spectaculaire 

resultaten. Daardoor worden de zaken verkeerd 


voorgesteld. Aan positieve cijfers besteedt niemand 

aandacht. 'De helft van de Vilvoordse scholieren 


gaat niet graag naar school. Maar in het onderzoek 

staat ook te lezen dat 74 procent van de leerlingen 

zich verdorie lekker voelt op school. En maar liefst 

90 procent kan het goed vinden met zijn klasgeno

ten: Volgens directeur Deknopper is het typisch 

voor pubers dat ze niet graag naar school gaan. 'Wie 


heeft er op zijn 16de in godsnaam zin om naar 

school te gaan? Het staat trouwens niet bijster 


stoer als je zou zeggen dat je schoolgaan tof vindt, 

Ik denk dat je die pubermentaliteit, het rebelleren, 

hier ook in kaart moet brengen. En je mag op basis 


van beperkte resultaten niet stellen dat de jeugd 

schoolmoe is. Kennelijk besluit men wat men 


wil besluiten', aldus het schoolhoofd. 

KB 

kort beginnen we met een informatiecampagne rond alco
holgebruik. In een cu lturele evolutie als deze, bereik je met 
sensibilisering het meest.' 

Mager is sexy? 
Ook het almaar toenemende rookgedrag onder de vrouwe 
lijke scholieren roept vragen op. De kwakkel 'roken houdt 
mager ' verklaart wellicht de vrouwelijke koppositie bij de 
rokers. 'Meisjes willen mager en sexy zijn. Ze spiegelen zich 
aan een cultureel bepaald ideaalbeeld en trekken dat door 
tot in het absurde. Ze denken niet alleen dat roken mager 
ho udt , maar een groot aantal meisjes neemt ook geregeld 
vermageringspillen . Dat ze in feite roofbouw op hun eigen 
lichaam plegen, komt niet in hen op. Ook deze problemen 
kun je alleen oplossen via info rmatiecampagnes en norm
herziening binnen de peergroup', besluit de schepen. 

Kirsten Bertrand 
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Van de scalpel naar de pollepel 
De watermolen van Volsem beek heeft ge leid : vertelt Patrick. 'Die le lt met soepen, bo terb al1lmen. ome 

aan de Victor Nonneman wees er onder mee r op dat de naturel letten, pannenkoeken, lllaa r ook en

straat in Sint-Pieters-Leeuw ogende houten balken eigenlij k be kele grote re sc hotels zoals mosselen 

dateert uit de 16e eeuw. Het schilderd horen te zijn, zoab vroeger.' in hel 'ie il oen . 

is een opvallend mooi gebouw Het is ook de bedoel ing onl een paar la·· 

dat niet ten onrechte wordt ter aangebouwde muren weg te breken Belofte voor de toel<omst 

vermeld in toeristische gid en het molenrad weer te laten draaien , Teru g llaar bel res tauralll , me t ziJll 

sen. Het wordt bewoond door net als bij 'De Bellemolcn' in Affligem. deels gep leisterde en deels onbedekte 

twee medische specialisten Grote plannen, m aar waarom zouden bakstenen lllu ren. In de IJltlellle ruimte 

die grote plannen hebben ze niet gereali see rd kunn en worden? staan een zestal tafe ls. We kri jgen bij 

met het huis. AI ruim een Palriek is nu 43 jaar oud . Ab hel res  hel aperitief een paar JlllllSe- boLlche, 

jaar voeren ze hier een res taurant eenmaal draait , wil hij het waa ronder scampi op t'e n bedje van 

taurant van niveau, dat om ziekenhuis vaarwel zeggen om fullti  fijn gesnede n UJLlrgettE' Als voorge

wille van hun professionele me kok te wordelJ. Koken is al lan g rtL hl kiezen we de ']ll!l)l)ere ide gan


activiteit voorlopig alleen in zijn hobby en om zich te perfecti() ne  zenJeverre rrin e met ziJlI garllltuur' . 

het weekend open is. ren volgt hij momenteel een avond  Pa trick legt uit hoe dit:' heerlijke terri 


cursus op het Coovi in Anderlecht , ne tot stand is gekomen : 'Alleen een 
U zu lt zeker verrast zijn als u hoort welk een van de meest gereputeerde koks beetj e cognac erbij ell peper en zo ut, 
beroep de kok en de diens ter in 'De scholen van het land. To t hij da ar is en vero jgens 24 uur gemarineerd en 
watermolen van Volsem' uitoefenen. afgestudeerd, is hij trouwe ns nog au ba in- marie gekookt.' 
Paniek Pauwels, ebe aan bet fornuis hulpkok bij chef-kok Kris Schaukells, De garnituur bestaat onder meer uil ge
staat, is orthopedisch chirurg in llet die de feit elijke baas is van het restau bakken appeltJes cn een gestoofd peertje. 
Bracops Ziekenhuis in Anderlecht. rant, maar die de zaakvoe ring aan Alles \vordt zeer decoratief opgediend. 
Zijn vrouw, Dina Hertsens, is gynae Patrick overlaat. We gaan verder m et ee n prachtig rosé 
coloog met als specialisatie gynaeco gebakken 'lamsrug roe t paloisesaus en 
logische oncologie in het Border Taverne fiJDe winrergroemen '. Zo' n palo isesaus 
Instituut. Ze installeerden zich een De molen van Volsem heeft gedraaid is een béarnaisesa us waaraan mum in 
tijdje geleden in de historische water tot 1953. Toen hie ld de laatste mole  plaats van dragon is toegevoegd. 
molen van Volsem aan de Victor Non naar, Taille Van Nechel, het voor gezien. We besluiten met een' dessertbord van 
nemanstraat in Sint-Pieters-Leeuvv. Het huis veranderde enkele malen van llet huis' en koffie waarbij lekkere zoe

eigenaar en de familie Segers begon tigheden worden gegeven Alle, is van 
Fulltime kok er met een taverne. Daarna kwamen uitstekende kwaliteit en belooft het beste 
'Gelukkig is het gebouw niet geklas Patrick Pauwels en Dina Hertsens, die voor de toekomst van dit restaurant. 
seerd : zegt Patrick, 'want dan krijg je een klasseresta urant openden maar te GVS 
bij een verbouwing allerlei beperkin vens de taverne lieten bestaan, zonder 
gen opgelegd.' En verbouwen willen zich evenwel met de uitbat ing daarvan Taverne-restaurant De watermolen van 

Vo lsem, Victor Nonnemanstraa t 34, ze. Vooral het interieur hopen ze weer te bemoeien. In de taverne ligt de lei
1600 Sint-Pieters-Leeuw, tel. 02/377 19 91.in zijn oude glorie te herstellen ding in de bekwame handen van de 
Het restaurant is geopend op vrijdagavond 

'We hebben hier de archi tect gehad die joviale Willy Heyvaert die zijn gasten 
vanaf 19u, zaterdag vanaf 12u en 19u en

de restauratie van het kasteel van Gaas- de gebruikelijke tavernekaart voorscho
zondag vanaf 12u. 
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Centrum NT2 wil klaarheid 
schep en in doolhof van initiatieven 
De Vlaamse rand rond Brus
sel telt heel wat anderstaligen. 
Het beleid van de Vlaamse 
regering is gericht op ont
haal en integratie, en taalles
sen Nederlands zijn daarin 
van groot belang. Vlaams 
minister Bert Anciaux wil het 
aanbod uitbreiden en profes
sionaliseren. Een Centrum 
Nederlands Tweede Taal 
(NT2) staat in de steigers. 

Sinds zijn aantreden streeft Anciaux 
(Spirit, ex-Volksunie) ernaa r het aan 
bod taallessen Nederlands voor anders
taligen m eer in overeenstemming te 
brengen m et de vraag. Die is, zeker in 
Vlaams-Brabant, gevoeli g gestegen. In 
zijn beleidsbrief 2000-2004 maak te 

nalisering. Hij wil komen to t een tref
punt NT2, want het huidige aanbod 
is zijns inziens te versnipperd en te 
sc hraal, zeker in de rand. De minister 
bekent zich daarmee to t de ziensw ij ze 
van zijn vroegere partij genoot Herman 
Van Alltgaerden. Die was in het vorige 
provinciebestuur gedeputeerde voor 
onder meer het Vlaams karakter van de 
provincie. In die hoedanigheid pleitte 
hij onopho udelijk voor een gevoelige 
uitbreiding van het aanbod taalcursus
sen Nederlands en een coördinatie van 
de initiatieven terzake op Vlaams niveau. 
Daar komt dus nu sti laan schot in. 

Praktische taalvaardigheid 
'De cur~ussen NT2 zijn gericht op 
praktische taalvaardigheid en m oeten 
een eventuele overstap voor verdere 

taalverwerving na het 
basisniveau mogelijk 
maken. Het aanbieden 
van (intensieve) taalcur
sussen behoort tot de 
kern van het onthaalbe
leid . Het gebrek aan 
kennis van het Neder
lands is immers voor 
elke nieuwkomer een 
pro bleem . Het zo snel 
mogelijk aanleren van 
het Nederlands bevor
dert een actieve deelna
me aan de samenleving', 
m otiveert Karen Vanden 
Auweele van het Depar
tement We lzijn en Cul
tuur van de Vlaamse 
Gemeenschap. Zij beseft 
terdege dat het NT2
aanbod op maat moet 
zi jn. Dat houdt in dat 
aangepaste basiscursus

Anciau x al gewag van een gevoelige 
uitbreiding van het aanbod NT 2, wat 
staat voor cursussen Nederland s als 
Tweede taal. In zijn geactualiseerde 
beleidsbrief voor 2002 maakt Anciaux , 
in de Vlaamse reg ering ook bevoegd 
voor Brusselse Aangelegenheden, Jeugd, 
Sport en Ontwikkelingssamenwerking, 
werk van stroomlijning en p rofessio

sen worden aangeboden 
op verschillende niveaus: van laag- tot 
hooggeschoolden. Buiten de steden 
blijkt het aanbod NT2 nog te beperkt. 
Alleen Vlaams-Brabant maakt daar, ge
zien zijn specifieke situatie, een uitzon
dering op. Voor het onthaal van minder
jar ige nieuwkomers is er in het basis
en secundair onderwijS al jaren een 
onthaalprogramma voor anderstaligen. 

Vraag en aanbod 
Minister Anciaux wil vraag en aanbod 
meer op mekaar afstemmen en een 
nieuwe impuls geven. Hij beoogt een 
Centrum NT2 als zenuwcentrum voor 

het Nederlands als tweede taal , beves
tigt zi jn kabinetsmedewerker Dirk 
Moors. 'De oprichting ervan zal ge
beuren in gezamenlijk overleg met de 
Vlaamse Gemeenschap, de minister 
van Brusselse Aangelegenheden en de 

, 
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minister van Onderwijs en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in Brussel. 
Vl aams minister van Onderwijs Marleen 
Vanderpoorten (VLD) bereidt een 
Ronde Tafelconferentie NT2 voor waar
in ook een werkgroep 'Brussel' actief 
is. De uitbouw en financiering van de 
taall essen worden een zaak van het 
ministerie van OnderwiJS. 
'Het spreekt voor zich dat het Centrum 
zi jn kennis en knowhow ook ter be
schikking zal stellen van degenen die 
instaan voor Nederlandse taallessen in 
cle rand' , benadrukt Moors. 

Chris Van Geyte 

L'offre en matière de 
cours de langue s'enrichit 
La périphérie bruxelloise compte de 
nombreux allophones. La politique du 
gouvernement flamand , axée sur l'aecueil 
et l'intégration, aceorde naturellement 
une plaee prépondérante aux cours de 
langue néerlandaise . Le ministre Anciaux 
entend done multiplier et professionnaliser 
les cours de langue proposés. Le Centrum 
Nederlands Tweede Taal (NT2 - Centre 
du Néerlandais eomme deuxième langue), 
soucieux d'apporter quelque c1arté dans 
Ie tableau hétéroclite proposé par les 
initiatives actuelles, est déjà en ehantier. 
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~E~ TijDE VA~ 'iB!lDG JA~ TI, WOO~DE E~ iN DE WQLUWEVAL
LEi 'EEI'JE BEELDSc.~O~rE MA~iA Di E - 20 VEfQTELT DE LE<:;:;'ENDEI 

_ 1/ I-lAFIZE MAFGDELYiÁE S-UYVEf:2I-1EYD DEI'J HEFK2E I-1ADDE OPGc
D\QAEGEN." zij HAD 2.iC~ TEl.2UGGFn<OI-<t..<EN iNEEN t..<.LU /5 EN 
WiSLD ZiC.H NAAÇT BiDDEN VOOi'(AL B"E2iG MST 2iEt..<SN20IeG EI'J 

BEDELEN VOO!-e DE: .A~MEN. OP EEN DAG BEGAF HET MEiSJe; 2iCH DOO~ 
~ET BO<;JE VAN L.iNTI-lOUT EN ONTMOSTTE "E~ EEN JONGe MAN biE. "SYNE 
ONt<:UY5C~t OOGSN OP I--IAE~ SLOeG EN DS TOESTEMMiN G5 ~AE~S LiCI--lAEMS 
VEIt<SOCHT, " 

~ET WELI,.( SY SOO GEHOOIQD HADDE, is sy IN 5YNE WOOIQ

DEN VEK'BAEST GEWOIQDEN . EN HEEFf MET E"EDE G'E5EYD 

NOOYT 1C ZULL'E"IJ DOEN HET GENE H Y WEN$CHTE. 

N i ~ TEG'ENSTAEt-JD"E NOCl-fTANS ~EE'FT HY NID GEK'U5T 


SOO DFN GF5"EYDS'N JONGELiNG 
BFMBIQI,(TS OP GITN'E f\/IANiEv.?E TE 
\ÁONI\JSN GF~Et.<'E"N TOT HIT GENE 
I-N BEGFS'reDF, HIT,1=T HY LY5'"T1::=LUk 
GELET WAEI<2. MA\QIA GbWOO"J WAS 

WANT DEfJ DUYVH HEFJ=T 
HEM TOT DE Ot-JGt"OOIe
LOOFDE BEG:FEIeT"EN MES< 
EN MUI« ONTSTEt.<EN . 

HAS"Y< NOHJ-Iv\AEL TE HOUDEN EI0 Al.DAEIe Bi NI\JEI\J kOMEWDE 
HEEFT HY EENEN SILVE\e'EN t.<:\QOES GESTOLH0 E-N DbN GSL
V'E"N BU'>'T"E"I\J HAP,i.2F W"ETC , i I\J HAE\e S'At.<.Sl-<FN GEST"El-<E-N . 

DSN MANS - PE:I'?S'OON pL-iO-ITiG VAN DiT 
5GI--I5LM-STUlÁ.IS DAN GEGAHJ TOT MÄ
lQiA, EN HAHZIN ' T HEYMFLYI.< D'Eçc niE
VH<'YE OPLE' C;;E."NDE , Bv.?AO-H'E" ~y BY DAT 
SY NIE?r At0D5!<'S IÁOt0DE VEIeSWE"GEN 13LY
V~I\J ,"T'EN WAEI«E S'f ASN 5YNE"' VLFE'SCI--fE-
LYt.<E BEGEE\:?TE ZOUDE"' VOLDO"bN. 

http:5GI--I5LM-STUl�.IS
http:HAP,i.2F
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SLACL--1TOFFEK?, 
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I-jAD OPC;E
WEi'<D teN 

DiE TOT 
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5 i Nf\.J1 G -MAECt.<STEIQ DEle M~NEN , 

DOOt:< DEf\.J ON\Q~DIGEN OVEr:?DI«:'AE
GFv.? OPGB-l iT$T is DEN MEYt;:1:< GEt.<OMEW 
OM I--1AE\'.2 TE VANG"EtJ. . 
Al5;öO iS' DE MAEGD G"ELFYD If\.J DEN l-<EI«
kE\<2 OP DAT HASIQ DE B'ELSYDENESS"F 
DSIQ DiEVEleYE UYTG"EPEI«ST ZOUDE: KON
N!;"~ WO I«DE . 

ALS H ET DAN LAET GEWOi'2.
D!;N WAÇ, I is SY HEYMELYk 
UYTGEL'EYD TOT DE 'PLAET
SE ALWAE'I« SY, BY GEGEVEN 
VONNiSSE LEEVEf\.JD 20UDE 
BEGI«AEVEN WO\QDEN 

SY Ht:EFT I..<\QACHTblYI..< VAN 
DEN M'EYEIZ GEVI:2AEGD DAT 
SY !-JOG HAEIt< GEBED ZOUD!; 
MOGEN STOIQTEf\J I ALE'EI« SY 
UYT DIT LEVEN 2DUDE $CJ-H:;Y
DEN 

DAB:? EN TU.sSCHEN ,WiEi<D 
'Ele 'EENEN VIE'lZl.<ANTIGEN EN 
SEC\<' SCI-lE\ePEt-J STAEt..< BE
I2{;Y[) OM WET LiCWAEM VAN 
Db ALLEYNDiGE n:: DOOleBO
t:<Ef'J G'ElY['( DE MANIEI«E VAN 
DiEr-J TY[) VF'iQSOCHT. 
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DFN TONG"ELiWG IS DAEI«OP TOT DFN ME
YEll2 GEC;AEN . I-jEM TOONEI\.!DE DEI\.! SiL
VE'\<2EN l-<\QOb"S bESTOLe"-l DOOI:< S !;l(StzEI 

B"EDELAElG?"E"SSE. MET I\.!AEAAE MAl'<iA . 
DAEIZ EN \30VE~ HEEFT H Y DAEIQ By c;F
V05GD HA"E12 TE WE"st:N EENF TOOVENA"€
IeEÇ"5;E , EEI'JE WAEt:<SEGSTEt:< t;:N EENE UYT

EYNI>ELY[..( WiE12D DE MA'EGD AAIT AEIQDE 
BEDt::VT : DEN SC.I-IE\'.2PEN STAE[,( Gb'STELT 
OP HET GIeAF EN VAN D\:2'Y MANNEN DOOIE' 
HAE~ LlC\-1AEM G{;D\'.20NGEN. 

11DE -TOI'JG!;L\ NG WE"I«D VAN E"ENEN 
STEI'J DUYVEl BE2ET'êN EN11 

NAAi'2. GCEL ,WiNl-<SElE EN HANswij\,( 
PEN N I.~T. W A ZEVEN 
HEM BIJ HET GiQAF VAN 21JN 
WAAK? AL VELE' WONDEI!<CN 
EN MEN iNMiDDELS EEN t..<APEL 
TKZOt..<.t..<.E[\J. Hij GENAS EI!< 'EN 
VUi'<iGE IJVEI«AAI<? VAN DE EI«.EDiEN'bT 
"TEv.2. ELL.tNDiGHEN MAl'<:iËN 11 

OP VAN[)AAC; l-<.AN WOI«.DEN Bij GE'
WOOND .OP DE TW'CEDE :z.ONDAC:;; NA 
PASEN II'J DE GELljl,<NAMiGE kAPEL 
TE ST. LAMB~EC.HrS - WOLUWE , 

E"I«:' 2.YN DIEN /VACL--1T <6FSÎEN GEWEEST 
DEIQT"IEI\J DEI'<: ALDE\<'SCWOONS"Tt; MAEG
DEN MET SSEIQ Gl«OOT Lic.HT VAN DEN 
I-jEMEL [,(OMEN I ALLE iN' T WiT GE!.'<LEED, 
DI<eAB;;ENDE EU< EENE WASSC~E l.<'EEIQÇE 
ALLE D'ESE GI N~EN C>IeY-MAEL IQOI\JDOM~ 
ME I-tET GI<'AF VAN LENtVB<'E MAI<eE."11 

EINDE 
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G A s T E N B o E K 

Tevreden filet een jaarlijks 


retourtj e Lennik -0berstdorf 

Het vriest dat het kraakt 
en dan is er voor Anna 
Albrecht (50) geen houden 
meer aan. Ze trekt koste wat 
het kost de Pajotse natuur 
in. Gewapend met maar 
één ding: haar fototoestel. 

'Die voorliefde voor de koude én de 
natuur zijn wellicht te verklaren door 
mijn 'roots'. Ik kom uit Oberstdorf 
(Zuid-Duitsland), een bergdorp in de 
Alpen. Het is er bij zonder mooi en ik 
mis hier soms wel de bergen, de me
ren en de sneeuw. Maar als ik eens per 
jaar naar ginder kan , ben ik tevreden . 
In het Pajo ttenland woon ik tenslotte 
ook heel graag. De mensen zijn sym
pathiek en de omgeving is prachtig. 
Ik ben geen stadsmens; het liefst ver
toef ik in de natuur. 
Daarom heb ik ook maar heel kort in 
Brussel gewoond toen ik hier dertig 
jaar geleden arriveerde. Mijn broer 
leefde al langer in België en ik heb 
hier mijn ex-man, een fotograaf, leren 
kennen. Door hem is mijn passie voor 
fotografie gegroeid , want echt veel 
interesse had ik daar voordien niet 
voor. Maar door er dag in dag uit mee 
bezig te zijn leer je veel. Samen heb
ben we fotowinkel Lukas in Lel1I1ik 
geopend, die ik vijf jaar geleden heb 
overgenomen . Vroeger was het hier 
een café en wellicht een beetje uit nos 
talgie hebben we de winkel in con
ventionele stijl ingericht. Fototoestel 
len verkoop ik niet, wel nog filmpjes. 
Het liefst zit ik in de studio om por
tretten te maken , huwelijksreportages 
en foto's van kinderen. Ik zoek altijd 

Von Oberstdorfnach Lennik 
Vor dreiBig Jahren verlegte Anna Albrecht ihren Wohnsitz von Deutschland nach 
Belgien. Da sie kein Stadtmensch ist, blieb sie nicht lange in Brüssel,sondern zog 
nach Lennik, wo sie einen Fotoladen betreibt. Sie fotografiert auch selbst und 
macht ein oder zwei Mal im Jahr eine Ausstellung. 'leh habe nicht wirklich vor, 
wieder nach Deutschland zurückzukehren. Ich bin hier sehr zufrieden, sonst wäre 
ich nicht dreiBig Jahre geblieben.Anfangs empfand ich das etwas 'anders', aber ich 
habe mich schnell angepasst und mich bemüht, die niederländische Sprache zu 
erlernen. Das geht übrigens beinahe wie von selbst, wenn man jeden Tag mit 
Menschen aus seiner Umgebung in Kontakt kommt', 50 Anna Albrecht. 

'Nederlands spreken gaat 
bijna vanzelf als je elke dag 
met mensen uit de omge
ving in contact komt' 

naar een originele invalshoek en pro
beer zoveel mogelijk actie in de beel
den te brengen. 

Verhaal in één beeld 
Ik maak ook heel veel buitenopnames 
hier in de omgeving. Op een deel van 
de foto's herken je dUidelijk Pajotse 
landschappen. Andere foto 's lijken veel
eer abstract, maar toch zijn het beelden 
\lit de natuur; ij s op aarde, bijvoor
beeld . Als het vriest ga ik steevast naar 
buiten. En mijn fototoestel gaat bijna 
altijd m ee. 

Naast landschappen leg ik ook ge
bouwen vast. Het boeiende daaraan 
is dat je de streek beter leert kennen , 
want als je gebouwen fotografeert, 
moet je opzoekingswerk verrichten . 
Eerst het een en ander te weten komen 
over het dorp in kwestie, dat hoort 
erbij. Je moet tenslotte een verhaal 
kunnen vertellen in één beeld . 
Elk jaar houd ik een of twee tentoon
stellingen , zoals vorig jaar in Aalst en 
in Gaasbeek. Ik heb ook al in Duits
land geëxposeerd, en ooit zou ik mijn 
foto's willen tentoonstellen in mijn 
geboortedorp. 

Veel mensen, weinig natuur 
Ik denk er niet echt over om ooit weer 
in Duitsland te gaan wonen, al zou 
het misschien wel leuk zijn om daar 
mijn oude dag te slijten. Maar als je al 
zo lang in een ander land woont, moet 
je je ook realiseren dat je vooral hier 
vrienden hebt en niet ginder. Boven
dien zijn mijn twee zonen in België 
opgegroeid en heb ik het hier beslist 
naar mijn zi.n, want anders zou ik 
geen dertig jaar gebleven zijn . In het 
begin voelde het een beetje 'anders' 
aan, maar ik heb mij vlot aangepast. 
Wat mij in vergelijking met Duitsland 
het m eest opviel, is dat België niet 
meer zo'n uitgestrekte natuur heeft 
dat je ergens twee uur kunt wandelen 
zonder een huis tegen te komen. Hier 
wonen veel mensen op een kleine 
oppervlakte, maar dat heeft beslist 
ook zijn charme. 
Vlamingen zijn overigens zeer gemoe 
delijk en open. Ze vangen je als bui 
tenlander goed op en zijn ook zeer 
taal begaafd. Vanaf het moment dat ik 
in Lennik ben komen wonen , heb ik 
mij ingespannen o m Nederlands te 
spreken, wat bijna vanzelf gaat als je 
elke dag met mensen uit de omge
ving in contact komt. Ik vind het be 
langrijk dat je de taal leert van het 
land waar je woont, al gaat Frans eer 
lijk gezegd niet zo vlotj es.' 

Anna Albrecht 


