VO O R

D E BEWONERS

S TRUCTUURPLAN

Geenvoer
voor
gewoneman
H€t RuimtelijkStructuurplanVlaanderenSeeftde krijtlijnen aan voor een duurzam€ruimtelijke ontwikkelins.Voor
da randgemeentenbetekent het plan in ziin huidig€v€rsie
vaakslecht nieuws.Dat blijkt onderm€er uit d€ negati€ve
reactiesdie tal vän b€langengroepen
naar voren schoven.
De doorsnee inwoner van de rand liSt echter niet wäkk€r
van het structuurPlan.
weinig individuelebügers voeldenzich gdoepen on her
om$erp van het RulmrelijkSfuctuurplanvlaanderen(RSv)
op het gemeentehuls
re gaaninkijken ll noer inderdaad
sprale ,ijn un uirgesproken belangsrclling loonleer je je
arsgevone buiger djwilliS gaarverdiepo in s00 bladzij
den dorre ambteLjke laal. Het RSv w?s in de hulskamers
vd de randbsoners dd ool nau\€hjks ondeNerp vd
gespret.Zo kvamo er in Overijse
15 inrcners her on$erp inli)'
-maar
ten, in A$e ruw geschar50 en in Dilbeet ongeveer30. De mees{enonder
hen deden dar dan nog beroepshalveof
omdat ze acdef zijn in de lokale poli
tiek of bij een vereniging

Soep
OrchideeönkwetdJanvd Houre uit
Overijsedoorbladerdeher onrwe.pplan
om te ontdek}o war er hem en uijn
bedrijfbolm her hoofd hangt."voor
KMo's is ei duidelijk geenplaats
meer", stelt hij Qsr. Uitbreidingenen
nieuwe locaties loor bedrijro mogen we op onze buik
schrijven.Zekeralsje bedenkrdar je al! Ueine ondernener
eo Lilomerer verderop, in waver bijvoorbeeld, met opo
armen wordt ontengen. Alle voorzieningen die het bedrij
\F,, g Fnallel ilc ' m d k e l ./ In a ä ü $ e /:g e n p < u r,e
o n d Fr nF m , ng
in de be rd el o d rrl e r p ro fi l e re nra
. . rr
overijseonnogelijk ls. Nu al lerhuizen rcel kleine er rnld
delgrore bedrijrcn naar de andere kant vo de taalgrensen
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''Het w(trdt een soep".neenrvan iknir.. Als er al \€rka
lelingcr nogetl bLjtone..lijn /c gesihLeerd
op plaarsen
$a!r ze niet rhußhoren.Mc.r!. dle loor hun kr,oeren
terreineDko.hre. *aar rroeger serressroDde.,lonicn rru
bedrogenULLMcr die lapjesgrond !r 1än{1bou$'?ores
hlDner /e nau$rlijks lers aanrrnge.
Xa.(ckcningel bij her on(lerp RSv maaktede de orcll
detönk\rrk.r Dler,naareiSed
orndatdie D Oreril
s. i.,( r $ordeD geDegeerd ^gg!n

largon
lbor zrjn gemee.( Tict DirlVaDdeßdüicl uir A\{: .
{eer geeDlratcn in lier RSV Il woonde cf. iriarmane
d i i . D a rl e e t d r.f.rk l i \( t. daD
a lDd v an. lc jc ug d ra a b
iler hele .rpt,ft re doorsoßrelen.lk i)u, b ij dar runne
lijke ollk..ing cjndeljik au särieür N(trdr gcnom.n Ase
hdr zijn landeijjkekaratrerbehoud.n, nraarc. is gelukkrg
tocL nog plaatsrcor nieuNe Nonirg.n Zclfheb * laDg
gc,oclir naareen bo wgr.rrl In Zellit kon ik alleeD!r
.cn appafierneDlterechrofop c.n plepllen terceel."
rlans BuelenseD de r!ir- $ flarrenhandetBoerte
Buelensin Steenollerre.l kcck het RSVner een hall oog
in Hct ja.goDn d]| boelwc.k is roor eeDleet .rNer

staa.baar", undt hit. ren i.(llri.lueel |ez\Laißdüifr
nllifncr is orerigens e.r (fnslachtlge piocedure \\/c krc
gcr al r"ak re ho.tir aaL ccl grore wlilel rls d..f/!
nier
rhuisioorr iD de a(trrskcnr Her srru.ruurplrr $'i b..lnj
IeD vaD dn omrarg daad$erkeljl in (lc buLrcnvijkeD
c.D.e.trcrcn Als Je her phn l. f.Lijk ofDee
,,order
\ e h i $ d u s {'e g r n o e t e n .T o . l r / i f l k r e r n l r g m e l l l , L !
grbr!rc! dal $t onze äak
sLuLrenTenmini., dal
'.octcD
Bu(lcns rtilst oot op {1f posiricre irNalsh.eke. }ar i.r
RSy De lerdedigin8 ran land enlosbou\
en hrL /,)fri.D
naar oplosi.gcn voor de rerleeßpr.,bldnfr
virrqL ,! oe
noerre wü(l
Dc rco.gesrelde uirbreiding ru d. hchr
haren kll.[r hcm echrer ais,eer r.rft. roctor$üIuLek
!r

Randstedelijkgebied
län vrr dc neesr geli.,ordeh.^\arcn regenlier RSVis drr
de ranfgcneerten overii.r ta,, word.D geschoreD
Drel
h.r Brusselse
gro.L\Ldlf ijf.f gcbied.\boralnr de fr.ili
tcircngeneenterh&ldfr dcv aDringenher grrag an(lfr\
gcroord.H eI R S ! $i i i nf,crsdc opeDrui nre rond d.
(c.len opvullen Dar /.! N.l eenskuDen berelen.n {ltrr
{1rzcrerreinendoo. UI)iraalkfachrLge
lrusrrligen {onh.
\'aa(ro.r
'nSepanno,
7ou lertrrnsen ll{1.

Le Pland'Am6m8€m€nt
duTerritoire(PAT)nouv€llemouture s accomPa8ne
souYent
de mauvais€s
nouvelle3."Nous
pou"
vonsfair€notre deuild'agrandissements
et d€ nouveaux
pour desentreprises",
emplacements
d6clar€JanVanHoute,
horticulteurä Overijse."D'ores
et döiä,de nombreuses
entrePns€soemenagent

Le plan d'am6nage-

allersimPlänter
Pour"
de lautre cöt6 de la

ment declenche des

fronfläre
tinsuistique.

qui ne
unerendance
que
{era
s accenuer
avecle PATI'
Poursacommune.
Dirk
Vand€rs€hrick
d'Assene voit pasd'inconvönients
dänsle PAI
''Jem€ r6iouisd€ ce que I'amänagement
du territoiresoir
enfinpri! äu s6rieux.As5e
Deutconserverson cäractere
rural,maisil y a heureusem€nt
encor€d€ la pläcepour de
nouvelleshabitarions."
jet6 un colp d'oeilsur le
HansBuelens,
de Ste€nokkeEeel,a
PAI"Nous avonsd6iäsouvententendudir€ qu'!n gränd
magasin
commele nötr€ n'avaitpassa placeau centredu villa8€.Sivousprenezle planä la l€ttre,nousdevrionsdonc
partir.Parcontre,lad6fensede I'agricuhure
er de la sylvicultur€ et la recherche
de solurionsauxgroblem€s
d€ (ircularion sontdignesdu plushaurin(€räc'
l-'unedesobjedons lespluscourantes
au PATest qu€ les
commlnespöriph€riques
sont mh€sdansle memepani€r
quela R6donde Bruxelles-CapitaleC'estsurtourdansles
cömmunes
ä facilit€squ€l€sFlamands
auräientpraf6rä
entendreuneautre.hanson.Le PATentenden effetcombler
I'espäce
libr€autourdesviiles,ce qui risqued€ francherplus
encorela D€riDh6rie.
"L€ projetde.planpörte uniquement
sur h Flandr€et ignore
royalement
Brux€ll€s",
afürmeMarcBn,neelde Dilbeek"li
sembleainsique le PATyeuillet ire de la p6riph6rieflarnande
un deuxiömeBrlxellesl'
-Ä--ri^^-

zitr er biige\ol8 rict
oP gerogen.v.f.arz.
ploß bLihel rftxnnr
delijkegebiedü1,rdc.
genrgschih
''De grole foul dif htr
RSv begrar.is (lal hct
nuakt ru$e! \t{lf ijk

''De perilärn ,nocr de

hjke.,rdernig rasreronn keeg Hrl k.rl,r z. ti hct oDr
werp RSVün cn boog zicli een drih(1 rn8 c,rc. htt hj\1
ge rappft Hcr probleeDris drl b.r RSv vnr dcVlaaNe
rand es) rN.de BnLssel
wrl mal.n , /cgl rij. Het oDr
\rerpplanslaatalleeDop!larnd$er cr focr alsofBrllssel
di(l bc5taarleßtedeljlni8 Norlt hicr synonien toor
\crfranslng ligenljt z.,u rDen(,nlckccrd nioerer rede
r.rcn cn Brussellerlhanr$r" uharran ake.

Vilvoorde 4
Geqt vm Istendaelen PatrickDe Spiegelaüelegdenhet
onderbewusle lan Yilroorde ni woord en beeld ust. Xen
zoehocht naarde diepde berelois vm de Renault-nacht-

Sociaaleconomisch
ontwil<kelingsplan
voor Vlaanderen9
Figuraniiiten l0

xn u dle dacht dar duiven he! symbool van de vrede
waren lk Veigeel het maar * Sabenaheeft bij monde
van zljn Zvitseiseroergangersde oorlog ftrklaard aande
blausr geschelple* Omsille en de veiligheldmoeten
alle duivenrillen in een straal van vijf kilomeH rond
Zarentem verdwi)nen tl. Momenteel heken de Zsltseße
Sabazen,ich her hoofd over de vraag hoe ze een sluiteDd
vliegrrbod kunnen uitvaardigen voor ale rcgels
'1.
Idee * MeI een vliegverbod voor alle andere luchtvaart
maaßchappijenzou Sabislairmeteenulr de rode cljters
zijn :* Misschienmoet 6€D
van onze premien, of allebei,
maar eenseen briefnaar Zivlr
serlandschrijvenom rc mel
den dar \€ a] die loelode
koeien un de hellingen wilen
alvorens\'ladderen daa. nog op valmtle gaat ,! Invo
nersvm Zaventen,en zlj niet alleen,hebbeneo heel jaar
al zoveelgeloeiaanhun hoofd dat ze dae graagdrie
wten 1u gespaardblijven :3 In overijse gaarhet er
andds ook luidJuchrigaan roe * Het dorp reh maar
liefst achrfanfares* lnig in Belgiö,aldusburyemeesrer
Schamp /.. wisr u overigensdat de jonge orcrljseDden
uoegq mu,lekles tregen op een se.redeur? E Nu zijn
q in ovedFe bijna geen se[edeuren meer, maar roch
gaat het de muziekverenigirgen voo. de wind * De
m " ns eoz r n ut ge k e k e r' d e r,l e ri re ./e B n o ,d ri .p I
"p
fanfarefanaatDe Jonckheere * In barre tljdo als deze
voelen ze weer behoefte om samen muziek te maken q<
Alest geen barre Paseninwezembeet ,n Dae vsloren
maar liefst lwee paashazenop dezelfde plaats hun ladlng
verenigingenvareD Diet un elkaüs
* De organiserende
\ä , s op d. l. ogr e ,k M e r a l , g e ' o l ga ä .' d . J o ,ge.pru
teD rm wezembeek zobaar een levercrlsis bij elkad nap,
ten , aldus een bezoryde collega * ln dal uitgerekend
op hel moment darvlaanderenNatcher Chris Vddenbroeke - dre un de vlaamse wiskDde - de alarmbel luidt
over de teloorgug ran del4amse vokslrachr * Chris
wil de roortpianringsdrmg stimuleren tn Wel, waar

Met zijn mondmuzieLskespeelthij al
veertigja& ldg de sterrenvan de
henel. Miles Davis,dla litzgerald o
Bemy Goodmannoemdenhem bij
zijn koosnaam,maarnooit is JeD
'Tooß'Thielenanszijn Brusselse

Week van de
Amateurkunsten | 2
SerYaasommegang l9
Afscheidvan de laatsteijsheiligein crimbergen
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Stemmen uit het behang2l
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Waarom
godbetertniet R.I.P.
?
VILVOORDE

De trck nodertvlvoode.Eenmuü Khuift longs,dootopde wooden ftsidundänolitrbns.D€ yedis grotendee,s
wegg.del,-n,
de cenentJaag
wooropde 'nfomotjeveboods.hop oohwed ges(}lldeld,ß afgebrokkdd.
Uitstoppendziek eenmdeaffichei,tedeF
eenzal er de mon<!vonwl h.bben;'Dat kdnniemondontkennen,tot
invollodotid
wetenze nu woarvilvootdefigLMoot o.h, dit ß rcclol'l,ewor pindonootj.s.
lk benet zeketwn dot het stotionvonvilvoodeonlongrwerde€kocfirin ee, OostDui8e Prcvtnc,estdd
lk ve oot het gebouwen zie op eenphin in ain oogopslae
eenpanddot te huul
wotdt oonEebod, eentweedepand,wooinCof' Onni6us,dot t€ koopstoor€n een
grüsg+.lebteld,holf ofgewe*t huß.lot zeß uit ter hondte koopis."Doehet
groollapitoolb€'ßlenl",s.hrceuwenploküievenvonde NdA de vootbüganger
twintigwudig toe.

Hel weerir zonnig,fts, pintg en het
De huizen,destatentjn
'Uikt hietplontoardig.
uftetn gewoon,
uiterstBeigis.h.
opvollendveelgewonemensenvondezegewone
'oat
stodhebbeneenwiüebdef tegenhd rcam von hunvoo*omet geploktgeendop
moor onzejob.Of;Renouhmoet blüven.
Of:sonen sl/lidF'nvoot Renouhvityoode.
jongeteftenttumHotion is sotidoitmet
Zo koqsolonAhenjn . Het ,'r,uhkuhurcle
RendultOot tokeldiensa
Goossens
is so,idoirSchuinr€genover
de d/gcmene
diensr
yonRcnoüitprotest€€rthet StedelßBuirensEwoon
koer'werkbouw
Onderwüs
tegen
broodtoof.Wootdenvonsolidoiteitgoon somenmetde oercudekleurcnvon het rcvolutionoi€onorchisme
zwott en rcod.Z.ß het hotdstenenbeedjevon Dkke Ph in de
Leuyensestrdot
drooglstickeßvanABWMeuol en MetdolAO/.Hij Aßt nogvtow
DkkE Ph,vol hoop,naot de zon,noat opril.ü bestootmoat eänmiddelon die bfrje
kop neert€ buiSEntot op de grond.Je noet zijn tW brcken.

Refolii r.nLrslfieBelg,gue,
R.l.B.,waarongadbelettnietR.i.P1RerouhJs€en woedende,nacr z^ijszane reusdie languirgevehlligt in de berm von de Schaofbeek/ei.
i4er
kclo$a.r (fdchtsvertoon
klemt het hogeviotluctherr,vasl aan de gtondVro.htwogens
rrjCeflieef en weeaonve,.schillig,
vet bovende eeknevelde
fobtiek,hunbestenmingis
.iit I tttcordePasap,de rcusslooptnieI"ol hebbenzijn boeßn hen deetlijkverlamd.
Ini.k! die /ongshet bedrißgebolwheendovef€4toer€renluidru.htig.
"Renaulr,een
eiger nanier van leven.Die vo/strektbe/oche/rke
.e.idmeslogon
frebbende orbe;ders
gep/dktop een vooroorlogse
piollelondsproleloriörs.
De
fato van blonke,Amerikoonse
mßötedruQ1eraf Belochelijk?
De rozernijslijgtme noot het hoaf.l de rczetn\ legen
die Schweßzer
wiensolfabetniet €ensdri€ /eftersbevorrnon

Meer <{antwinligjoor Celetlen
nam ik ietletevridogavondbij de BeDßvon Brussel
trcm 58 on naatVilvoorde
te goan,naor eeno.hterzoolvan hetvatkshusAf de
kaderschool
de so.iod,-ecoiromische
vormingvon de vokbon4nog benooqweetik
n,et.H€t worenpra.irtrgesooaohlenocratische
orbeideßtoendeft4dEn ddn enk€/€
cammunßtZe kwomenuit de FatW.st of t FoboerZe werktenb\ Detarc, bij de
Mondiale,bijVTR.Allemoolallangdi(ht,kanercad.Kopat.E. drc ßn Renauh,
dat
worende besre.Er hdnrr e€n spandoekoan de gevelvon het Volksh!ßi"so,rensrfi
den yoat Renoultvilvooüe",
maat et zijn geennilitonten,oak dezezaak is dtchr.Het
volkhuisis geenrumoe,g,schuimend,von
vokbandsstrild
avetkakend
lokaal.T||ee
holvedagenpet weekdaenze het nog apen,tor twoolfuü en Ceense.andelalervrijwilligetswerk
wot kon een mensdoar tegeninbreneen?
lk denk oan de bercemde
ptenl waarapeen rcuzenetote,
sroereorbeiderofgebeeltl
stoot,aan z\n brcekspijpen
rukkenwoniropqkieine,veftekop,rolsrles
mer hogehoeden:'Heethet radetwerksroot
stil alsuw nachtigeom her wil'l Nu is de orbeidervervangeh
doat een olna.htige
Schweilze.Aan de brcekspihen van zijn naotpok rukken wd"hopig er reyefgeefsde
we*neners van Renouitvilvaotue.
En he| rcderwerk?Nan
Geert Yan lstendael
v ßode lÜuset,2 opritt99/

VAN 4,,, TOT Zo,u*rr*
long en Dinamo
B€8inmadi Iiok een Sroep
jong€r$ ljrA$e er net de
6els ol uit on de ruinteliike
wmorde in hun gmeente d
ie kaarten.Dat wN meteende
eerste ludieke actie vm Dina
ho, een politiel nenta]e
yereniging van ge€ngageerde
wouter De Rijcl:
ionSer€D.
''Wc rviller op een Fsitiele
ren rond thoa s die
b€larSrijt rinden. Het'ongeren
debrt
opwetlen oft eo p.oblem
dD !e !au(d en her üthousiasmelaten r)€slam md
ude!en... Daaris h€t ons om
te doen. Tien Le.nl€dd brainstormo dd ddoaatiq

huisvesting en leefmilieu. Het
spel wordt bemst niet poli.
det Sespedd, wt
we wjllen
ons niei in een hotje läten
drjng€n, mar $!l los vär
elkepoliriekebeweSjngoDs
engagementuiren.' Het jni
tiatiel is bij de jeugdraad {
de ie!8dbs€sinsen van Ase
in goede adde so.lld.
wmt
Dinamo Lon voor de edste
a.ti€ op hu $cun rekcnen
ordd her moto ließen
voor een ordelijl Ase hondt
niet alleen 6t er gezond. het
mMLt ook meer mMßchap
piibe$Dst." Djmmo is
berejkbmi olr het nxmmer 02
453 02 8.1.

q

hoe
trarlmtisddd
her is om in je
eigm huis mvallen te wor
den en de loop van een
sedruLt te krijgen", zeStde
BeerseLse
politiecommissüjs
No.bert Now6. "Slacht.ffen
adequMt olvan8o is do oot
\an het alergroohre belog.
leden van de Be€rsels€
plide
rolgden duom em speciale
olleiding n Yaiodtald.l@ @
idtoff.ß vm r.lßudl a Mo,
rysi€frtrwdd. slachtoffers wor
do sinds kort otSqdSen i.
een amSePßG runnre.
Ouders tumen worden ver

loord, leNijl ze in de kamer
emüst hln tindeien ,en
spelen.Met videoapparatuur
lan hun relas worden opge
lonen, zoda!het pijnliil<e
verl,aalslechts6€.naal noet
worden verteld.De Sebruikte
verhootrechnieken
zijn oot
adgepastad het niveauvan
he! slachloller Bij eo }ind
dat te naken kreeg met
incest,8aa1de lolitiemar ol'
!ro!w uitenard andeß

t1T

Steeds welkom
Uw suggesties,opmerkingen of
commentaar ziin welkom bii:
Randkrant - redäctie
Ka$marlc 75
B.l780Wemmel

monumentenconitöbeschik
teD over uniek foto en
archielirateriaal, dat ze gnag
re! beschi*ing zoldo nel
len vd ed perhdente td
ilrmeß dat het leegstrmde
$atonsSebouw een neum
fuctie t{rij8t als museum van
het lmdelijke veNoer Phnippe veert shriift ijYdiS aan
een bock orcr de fmeuze
H tram m is op zoel üd
foto s of documentatic oYer

Het vroegere trahst.iion qn
Humbeel staat op de orr
weryliFt van t€ berh€.nen
moDumentenHer gut om
€€n aan de o!d$e $dions
van de Buurtsp@re8d.
Philippe Meert en Pro Trm en
AndJö vd Laer rd het lolale

Korte pijn
''l€ hebt e.8een idee m

Beschermd
tramstation

E

i

t
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JustusLipsiusherdenking
It 1997 is het 450 jau Seledo dat ]ustus Lipsiusn
oerijse wdd geborenen
dad wordt de rodise ruchc
baalheid aan gegsd. Nu .l
staat last dat de D.uiluJees
len van oEriise in augunus

volledg in het teLen E Lipsius züllen stam en dat e. in
sept€mber n Leuven een tentooßteling ovd dc be.o.mde
hummist doorgüt. Op zate.da8 I8 oltobe. virdt te OYe.iFe eo acrdmische zitiinS
piaats Drezelfde dag wordt in
het mus€um De go . Os de
totoonsteline Ju$uslipsius
en z,in tild" geopdd €n t
arords komen tijdms het
jaulijlse historische din€r vm
de heenrludige }ring Beieiij
vm IFe tl?ische l6d€ eeuwse
gerechien op tafei. Tenslotre
wordt uirgekelen nae €en
publicatje ove! lipsius waüi!
de hestuldige!
Bayüold
DeDaye!e! Iraücis Stoobarts
zowel histolische als volkse
geSevensorer de riid en he!
lden van Lipsius bundelen.

.LrarrIrul]oen
voor conute Randgemeenten
De allereerste
cultuurpriisvande Sti.htinSEmielVan
de Guchtgaatoaarhet Comit6der Randgeme€nten
voor eenprojectdat d€Vlaams€
cultuurook bit
änderstaligen
in de randb€kendwil mäk€n.Voonitter
Andr6Lerminiaux
onwingde oorkondeen de cheque
oD28 maanil. uit handenvänMw Paternoster-van
G€nechten
die de priispatron€ert.
"We ziin trot5 €n tevreden",
zegtwilly Sterckxwn
het Comit6der Randgemeenten
dat ook h€t bladDe
Zes uit8eeft."Wehebbentwee voorstelleninSediend.
Eöntjebetreftde organi$tievaneenr€€ksf€€stelijke
avondenin her Duirs.Frans.Deens...mer happenings.
artiestenen diesm€€rH€t tweedevooEtelomvarde
heruitSave
vaneentwaä|ftälige
brochuredie ui@enzet
ho€ d€ vork in devlaamserandpreci€saande steel
zit.\,r'elkprojectwe met de prijsgaanfinanci€ren,
moetenwe nogbekijken,
maarwellichtwordenhet d€
:nd€rstalige
avondjes,
omdatwe daarme€e€nbr€€d
publiekkunnenbereiken.
Dezeacti€laatonsook toe
t€ bewijzendat devlaamsecultuurniet aan€en
minderwaardisheidscomplex
lijdt.l'4aarals€r nog
Z
we natuurlijkbeide
teld over is,realiseren
proiecten.
priF
Deze
is voor onse€naanmo€didng en dusgäanwe all€rminstop onz€lauweren
m

@

Tkist over
vrregrulgnlnoer
W ) lu$eal r nf s l99l t c g c r
1leSeiuLd\hnder,de lLLdrRd
vuiltr! er de \tligbcidsfro
blenen drr rlicgdrigcr
t.\rccg br.rgcD. De unie
bcsaatut rcrt€gen\o.r
dLg.rsuD \1lemmel.Kraii
Den,whzembeekotfen
Zarenten, {;eLdenalei,\,\i(er
loo, Brussel{ad, A.aenerl,1.
v.nt, jeue, I\e.e, Sr|aarbeek
Lr Tarentemliet de opn.h
rüg va! eenBUTLaldcLrg
lar! op zL.h $achtcn Dc
hecne lh(h'en doLcn
lreeDd genocgPrs dc rantn.
mtr.nder op , lcgt a..rztt.r
XaarerJtr.quenit !.!.rd:cn
gcnccnrcDc
Mgero.
'1cr
$unr hct Ldg.ld lan l6 000
De Be lSinh eUnre Tegen
vliegrri8lrin.l.r (BUTV) iant
rl iare. i. de li.dll nie voor
de slfila tege. de rliegtrig
}inder Om fe krarhlen te
bLndele. doren \e^(ledere
S areü ire.,n r, b irr d nü
aai Ii 7a\e(tri rag de
'iariel
l. ka le rld elln ! pa ! !r lar gs
ier aalli.l'1 Z{rrler nc lteun
r
h et 8e Nore rtllu! r
De BUT! nrii.lL onder impuls
vrD büBemee(e. la.qles
landenhaüLeva. Sinl Piete$

''Klopt , zcgt bLugcnFscr
N lrD$rlig g.Il.ud .n Frl
$dlen n,ct nr hun ho.tj..r
tcn Dc g.nccDtc um zell
a&ocror ondcr d. dm dF
aaniurcr op ccr gcr.clltelil
kc bcslisang lo..al or€r de
nLhtiludnor. zartnrenr
moct ccr gocd.venrvi.nr
aind.r tu$cn het beLangmn
h.r lccfDrileu en de tererli
AVH

Randkrant in de mist De verdelintvanhet eerstenummer
vänRandkmntis vere €n vlekkeloorv€rlopen.Talvan
m€nsenhehbenhet eerstenummerhelehal niet ofveelte lat &kreten.Her distribuliecentrum
waa.meewij in zeetinten,heettzichdermatenordig
vanzijn opdm.htBekweren,
dat wii onsFnoodakt hebbenSezien
kla.htnee.te leggen.Wijvercntschulditen
ons voor herfeit dät u her
eerstenunmer hiss.hienhebtFmist en doenal het mogeliike
om
herhaling
te vöo.komen.
A spanner in the works at Randkrant
Disr.iburionof
the fift issueot Randkranthär,unfonunately,beenhr from perfect.
l'4an/peoplehavereceived
the nß issuetoo läteo. nor at all.The
distributioncentrewith whichwe threw in our ld hasdoneits work
so sloppil/that re havefek compelled
to file a complaint.We
äpolotise for the fact tnat you Day havemissedthe first is5ueand,resr
possible
a$ured.we are doinSeverything
rc enlurethat 1rdoesnt
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In de File
naar2000
\l.trdlliel dezezomer r.cr
nagelbijreidliop aan staüt
&nsclu rei op her zinderer
de allalLrichung knstl Dc
$€rtei aandr ring in ZelliL
/rlle. in ell gflal rog ccn
l}r nün'ilen in beslag
n.Jnef. S,nd!begnrtrngnstus
1996 lo.tr het lcrleer daar
rrnts een a((oladercmig.
..nei.l dg nel il elk€d.l
riig r er yhalle uLtwrtlsho
ken Al bil al verliepde
.nx.rükelhs lrij \tot, d€

a
iik dnrcn zel€. Dog tot enrd
jrün, zodr de grote zomeruit
tocht MllLcht srDrcDrnrmet
hct adbreDger \an volLe
wittc lijDcn eD andeie\€r
k..NLSmlen De arDpassinSs
wcrLcn uD de Dooidelijte
.ing tnsscnStomb€€t en
GroorBitgaard.nznlleDnr
totaalnog dric tot \rer jMr in
beshS ncmcn Hct bli'ft dxs
gczcllig ünschujn
tot in
het rclscrdc Drillc nDr. .
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80 vrachtwagens per dag

Verbrandingsoven
blijft explosief
Verontrusteburgersen
verenigingen
kondentot
24 april een bezwaarschriftindienen
tegende
geplande
verbrandingsovenin Drogenbos.
De vraagblijft of hiermee
ook echt het laatste
woord is gezegdover dit
omstredenproiect.

ogeDblikliep er in Bee$elook een
Douvamvraag voor een olen van ae
linuWatco. 4.000 bezwaarschrifteD
en een negatiefa&ies van de
gemeenteBeeßelwaren €r voor
Watcoleveclaan.In maart 1996
beslisr€hct bedrijfom zljn Beerselse
bous.planncn!e latenraren en in de
vemootschapVlabraver
coöperatieve
te srappen.Zo koD her zijn knowholr alsDogte gelde maken en parti
ciperenD de oveDvan Drogenbos
lind 1996 lertlaede de prolincie de
aanraagmnvlabravei ontlankelijk.
Her milieu elläcrenrappoit(MIR)
Niemandwordt graaggeconfronteerd $.as klad en het openbaar onderzoek
net andermansaftal.Als ie dan
lon van st&t gad. Maar toen lMm
ineensde rotzooi en een helepro
de gemeenteDrogerbosin actie.
lincie in ie achtertulntrijgt
gedumpt,is heisanatuurhjknler van
Taalrel
d€ lucht. De prcviDclevlaamsBrabrDt Drogenbossruurdehet dosier een
zettein juni 1995 her iicht op groen
eersrekeer terug naar de proüncie
rcor de lnplanting qn eo r€rbrm
ondat her geenFranstalige
versleran
dingsoveDin de kleine zuidelijke faci
het MIR bevaue,nochtanseen wene
litcitengemeente
Drogobos. op dar
hjke \€rplichring in een faciliteiten
gemeente.lbend€ vdtaüng er
na een paar weken aankwm,
blekene. zoleel fouten ln te
zirten,dar he! dossiereen
tweedekeernaarafzender
$€rd teruggestuurd.
ook de

De oven van DroSenboszou vanäf2000
iaarliikszo'n 207.000ton huishoudeliik
afraluitVlaams-Bräbant
mo€tenverwerken.In het overh€idsinitiatief
Vlabräve.
zet€lend€ provinci€Vlaams-Brabant,
de
Vlaamse
nilieuholding,
OVAI',Ien de privöpartnerwatco. De oven met roosterverbrandingis geplandtussend€ Humaniteitslaanen het kanaalter hoogtevande Electrab€lcentrale,
dusde€lsop het grondgebied van L€€uwen d€elsop dat van
Drog€nbos.
Dagelijks
zouden80 vrachnvagensäfoalnaarde ovenaanvoeren.

gemeentevoßr liet nu vr zich
horen, want ln deze buurgemeenre
loopt eveneenseen openbad onder
zoek.omdatvorst alleende Neder
lrdstalige veßie ran her doslier
keeg en Drcgenbosalsvlaanle
gemeote geenprecedentwilde
scheppendoor lranstaligedocumen
ten am een Biuselse gemeenteover
te maken,brak er irer een reLuir.
op urrdrulkelijke vraag ran de pro
rincie heeftDrogenbosdan toch
mad een lraDstaligeversiegeleverd.of de procedureve.derp.o
bleemlooskan worden afgehandeld,
moet nog blijhen.vlabralermag
alvast een berg bezwaarrchriften ver
wachten.Actiegroepenals Zennevallei
ovenrij, vlak Af en Greenpeace
en
heel wal gemeentebesturen
kregen
imrneß lijd zat om de pen te

Eindelijk
crrsrsoPvangcentrum
De rändkrijgtvermoedeliik
nogdit iaareencrisisopvangcentrum
in
Hälle.Alshet projectSoedloopt,denktde provincieaaneentweede
opvängcentrum
t€n noordenvanBrussel.
"ln het arrondissement
Halle-Vilvoorde
zijn momenteel
Seenopvangmogelitkheden
voor volwassenen
die in eencrisissituatie
verkeren"zegt
gedeputeerde
LieveEeckelä€rs."Politiedietrsten
en Ocl.,lw's kunnenin
de heleregionergenst€rechtalsz€ bijvoorbeeld's
nachtseenernstig
depressi€ve
burSerov€r d€ drempelkriigenl'
Het Seplande
centrumin Hällemoet dezeleemteopvullen.Volwässenen
in nood kunnener maximäal
3 mäanden
langonderdakkriigen.De log€es
betalene€ndagvergoeding
in verhouding
tot hunfinanciäle
middelen.
Het
centrumbiedtplaatsaan 15volwassenen
maarer kunnenook gezinnen
terechrBinn€nkonwordt het nodigegespe€ialiseerde
personeel
aanSeworven.Het crishopwngcentrum
krijgteeostekin het pandwaar nu het
Centrumvoor Geestelijke
Gezondheidszorg
De Poorris onderSebrachc
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VLA.AMS.gRABANT

Behoedzaam
laveren
tussen Brussel
en buitenland
De p.olincieraadvanvlaams BrabaDr
keurdeop 18 februari 199/ een
sociaalecononilch ontwikkelings
plaDgoed,dar de neest uiteedopeD
de rhena s besrfijkt,waaronder
rserkslelling. De prcvincie herbergr
belangrijkebui'

Een groot deel
van onze tewerkstelling hangt af

ging invlaams

van buitenlandse
beslissingen

lijle gevolgen
stelling"

3000 arbeiders
op straat.Ook bi) het prorinciebe
stuur van l4aansBrabant is de slui
dng van Renault hard aangelomo
''Het dramabij Renaukdoerhet
debaroverdevlaanse rnnkeijng
weer hoog opiaaien Dergelijteingrij
pende beslissinger woden matke
lijker genomenin machtscotra die
geenrechrsfeekscvoeling hebben
met de lokalebelolking". aldusgou,

Zaventem
locomotief

mkkelingsplaDHer
zoekteen noeilijll el€nwicht tus
sen zeeruiteenlopendebelangen.Zo
mertt het oDrNiltelingsplanop dat
''coDsranre
aandachrnodig is rcor de
behoelieaannieu$e activileitcn
(ondermeerbedJijfsreüeincn)eD
lwesriesals mobilneit en lcc&s.aii

prijzen in dc rand eD de gebrekligc
mobilitcn. De reßredelijknrgvar lier
bekkenvcroorzaakteen sreedsrocre
mendc druk op de open ruinrre en
her nilicu. Her mechanßne van
vraagcn aatibodrs er exttuün \oel
baar,vaardoor de behoeftcaar rccia
le woningbouv roeneernL",
srclthet
plan est. lnzakewoonbeleidsodr
atvasrklare raalgesprokcn 'De
soonbehoeäein de rand nroet in
eersteinsratrdeSerichrlijn oP de
behoefteDran de lokale bclolking.
eerdcrdan op het aanLrekkcn
ran

Blj de onnßkeDbarepluspuntensdpr
hel oDtwiktelingsplanaan dat zeven
gemeenren ne' arronolssemenr
'n
Halle Vilvoordehaastdrieksart mn
de roegevoegde
saardc van dit
gebiedvoor hun relening nenien,
hoe$d ze slechtsa3 % lan de onder
nemingenhu\re(en Het gaarom
Zarcntem,Machelen,vi lvoorde,
Halle,Dilbeek,Grimbergenen Asse.
Her economi\chzua.tepunt
ligt onger$ijfeld in zaren
Flemish Brabant alive and kicking
tem, $'aar de toegdocSde
despite
Renault
vaüde de laalstezesjaar met
122 % is roegenomen.Samen
rner Machelen en vih.oo.de
FlemishBrabanthas4proved a development
lomt hier 34 procentvan de
Dlänwhirh seeksa balancebetweenthe
toegs'oegdesaede van de
demandfor newbusin€ss
activities(e.8.indushele provincie rot sland. Dit
trial sites)andissuessuchas mobilit and
zljn niet roevalliggemeentcn
amenities.Amons
th€ plus-points,the
plantoudie uitkijlen op de Brusselse
cheson the factthat 7 municipalities
withinthe
ring
Halle-Vilvoorde
districtaccount{or almost

Dur€ woningen
Her nabi)eBrussel$-eegt
nonische ont{ikkeling En
de prolincie.Aan de pluszijde
noleert her plan de aotlek
lingsl.acbt En de meropool
en het ecoromischbelken
Brusselvaafioe ook de rmd
geneentenbehoren . Keerzij
de van de medaillezljn de
rnorme druk op de estgoed

three-quart€rs
ofthe addedvalueofthis area.
The economiccentrelies,undoubt€dv,
in
Zäventem.
NeärbyBrussels
hasa pronounc€d
efi€cton the dev€lopment
ofthe province.
On
the plusside,there!the strongpullof th€
metroDolis.Th€
other sideoftie coinare th€
poor mobility.theburdenon rh€ €nvironmenr
andrisingpropertypricesin the outskirts.The
mechanism
ofsupplyanddemandis very appa"
rent th€r€.Asa resultthere h an increasing
n€€d{or counciihousing.The
planstatesthät
particulärattentionshouldb€ givento the
ne€dsofthe localpopulation,
in preference
to
attracting new inhabitantsinto $e region.

.,::'r:1

Met ziin mondmuziekske
speelt hii al veertig iaar lang
de sterren van de hemel.
Miles Davis,Ella Fitzgerald
en Benny Goodman noemden hem bii zijn koosnaam.
Maar nooit is Jean'Toots'
Thielemans zijn bakermat
vergeten. Voor ziih 75ste
veriaardag en de vele vrien.
den trakteert hii Vorst.
Nationäal op een uniek
concert.

t0

''Zijn muzieksrijptjerechrnalr het haft
en doetje huilen",zesr
QuincyJones
overToots.
H€t befaamdeAmerikanse
jemagdin€ Down Bearsitueerdehem
onlangs
nog bij de besteiazzmuzikanten
t€r wereld,tu$engroorheden
alsBB
Kint en Dizzl cillespie...
TT lk benblij dat ik not altijdmeerijin
de kopgroepvanhet peloion.lkwil niet
snobittisch
klinken,
määrer trekkenminder mensennar eeniaavond dännaar
je het d.n in de jaz
eenpopconcert.Ab
kunt mäken,betekentdär toch iets.
Vrce8er wi5 de belän8st€llintvoor het
t€nre not kleinerDaa.ombenik in
| 95| ook nar deVerenitd€stäten
tetrckken. Pure noodzaak6 dät.

Vaste stek
llw'gostorbeiderchop' in de VS leverde u nt.r ollee, inr.hqtionol. e*enn,ng oP moor ook.en awo.t.m.n
in N.wYork en ..n ioat buitenwrblitf oo^ de kutt vah LonA bldn.I
En to.h yeftliiwn u .n uw e.htg.note Hugu.te.le lodrtt ioco w..r
neq .n nee. in B.lgE.
TT Na de oorlot - tijdensde bezettint
hebik de iaa lerenkenne.- kon ik miin
muziekin Beltiazelf3nietaande ttmtstenenkwijt.Amerika
wasto€n het
beloofdeland€n het leekdarom niet
meerdänlodschdarwe d€ rrore plas
overtbkke. en deAmerikaanse
närionaliteh äänvrceten.lYäär
we hebbenal die
tijd eenvasr€stekin Beltiögehad;
ik ben
ahijdverknochtgebl€ven
aandit land.
r4ijnrooß liggenhiei hoeje t öok
drääitof keert.Weverblijrenhier nu
steedsEker, ook ondät er de läätst€

r',:r'

Toots
Th ielemans

"Ik zou
Belgiöniet
graag
uiteen
zien vallen"
zir in de Brus
larenMt heer beweging
selsejaaicane.we hebbenjarenin
Grimbergen
gewoond.
in de Potaardewijk,vlakbijDouweEgberß,ru$ende
Al2 en de Brusrelse
Ring.Weziiner
tien jaargeleden
taanlopenomdäther
verkeerer dhar drui<lerwerd.Bovendienondervonden
we enorh veelhinder vanhet vlie$uiryerkeenvrienden
die
hier in de buun woonden,hebb€nons
nar het zuidenEn Bruseltelokr.lk
heber geenspijtvan.Hier is her erg
rustigen toch hebbenwe allesbij de

Lev€nswijsheid
h h.l dod niet e .lor lazz alle.n kon
g..tlen in .le rck dge knegen voh .le
TT lk benhet er hoeFnamd niet mee
eensdat jaz alleenin nachtclubthuis-

hoon. Dat beeldit sterkoverdreven
en
nogäle€nzijdiS.lk
speelwel ghag in
jazzkanook besrror zijn
crubt,maar
rcchtkomenbuirend€ kla$i€kenächtbEkeßSelegenhedenInAmerikais er
zeltseenheelj@circuittnrfiecoüirryrde. l',lijn eerste Europesesu<ceßen
bo€kteik overGens
in her land€lijke
Zweden,datik vände noordelijk$e
liord tot het zuidelijkste
havensradje
heb
afgefeisd.
lk spreekzelfsvloeiend
U r.rriIt over ..n ,e$rddrk.rre
tdlent<noöö.I !. be5<tikken...
TT (bercheide,slinloched) lk ben een
.äsechteBru$eheket,geboren
in de
rYarollen,
getog€nin l,lolenbeek,
dut
tweetaliS
vanbij mijnSeboörte.lkmak
wd minderfoure.in het F.rnsdanin
het Nederlands.
f.let mijnvrcuw spreek
ik me€stälFräns.8ut if I hdvero dpres d
del,coteided...Alhänkelijk%n de situatie
en mijngemoedstoestand,
pur ik uk her
Frans,het Nederlands
of her Entels-Dar
zoietsmogelijkis,hebik an onsfantar
tischeondemiFsysteem
re danken.Toen
ik als l8-jär€evanschoolkwam,spmk
ikvlot de drie landstalen
6n Entek.
Eldeßis zoietsrotal onvooßtelbaar
En
de rijkdomaandialecten
in de srre€k,
onseloofliikl
Mijn€erstev.ouw was
atkomstiS
En Hälleen häärnoeder
kMm hn SinnPiet€ß-LeeuwAls
je hen
in hun diale.thoon phten,staje
tewoonveßteld.Op noggeenden kilometer afsbnd krijt je een totaal andere
woordenschar
en uitsprääk.
fliin schoonmoederwär trouwenseenechtefilosofe
die schhterende
one/ireßrevoorschijn
kon toveren.Alsik me naa.har zin
teveelmet ietr wou bemoeien,zeize:
''jeänke,
ik benSu$eiik kom daarniet
tu$eni'Ofäls ik me nierälte ben voelde,werdher'leänk€,piinmoetze€r
doen . Eenvanhar mooisieslaginnen
was:"Zwijgenkan niet verb€terd worden .VoorlevenswiFheid
moetje niet
altijdin de trcotstadzijn.

Verdwenen zekerheid
Ho. tdrk u alr iDtemoriorale v.d.rie
zon r gen <h re.enie dnmotk<h.
geb.wteni$.n in dlt lan.l?
TT lk ben,zoals
zoveelmuzikanten,
altijdeenbeeqeeenEinzeltän8er
gebleven.lktrek me doo.ganr weiniSan

Ik beneenrssechte
kn wat er om me heen Sebeu''t.f,luziek
is immeß zo opslorpend,i etwar? To.h
rakt her leed van de verdwenenkinderen en hun oudeß me zeer diep.De
toenemendesocialewantoestanden
bären me eveneenszorSen-lk kom uit
een socialistischnest,hoewel ik nooit
met een vlä8 heb staan&aaien. Die
mäsale werkloosheid,het verlles van
alle rechten waarvoor önze oldeß zo
härd hebbentevochten...lk vind her zo
droeviS.Er is teen enkelezekerheid
meer voor de Fwone arbeider Kijk
näar Renauk.Duizendenmensenstaan
Prot5oP s$aat en voor ae lonSeSeneratie is er evenmineen toekomst.Stelje
voor, je bent 20 iaar oud,ie komt pas
van de schoolbankenen ie denkc"lk ga
bii Renauk inY lvoorde werken, want
daar krijg ik tenminsteeen vastejob.

Brusselse
ket,geboren
m deMarcIlen,getogen
m
Molenbeek,
dustweetolig
vcnDUmrlngeDoorre.
deerd.ledereenkentAlechinskl en de
Cobrä-bewetlnt.We räken ook meer en
meer bekendop sportiefvlaf. Hoe kan
het ook andeß, met ooze' meisjesdie
zo goed tennissen...Vroeterwäs het wel
even andeß.l'lijn eeßte managerin de
vereniSdeStatenbetroette me begin de
iaren s0 zo: ah, so /ouie fbm Brursels?
I knM the pla.e, n\ in Capenhogen.ight?"
Authentiek,hoorlvaak vroegenze me of
we hier we badkameß en toiletren hadden.l1aa. a.h, ik hoefniet te vitten op
de Amerikänei.Wat wst de dooßneeBelt in die jären af vai Ame.ikal Het is
maar toed dat er nu meer gereisd
wordr zodat de meisen ander€ cuturen

Vvarm tevoel
Vee.tit joo. rced aoh bei.te kanten
votr de Oceqdn h€6ben vor u een
e<hte weßldbq.ger gemoakt..
TT Ach, wereldbrrter wat is dat I lk
denk dar ik tot de uit$ervende schare
oudetuetse Beltei behoon to Eelgigue
c'et|.onne to vieie pontotfe",zet ik
ahijd.To€nik nog €en keine jonten ws,
haddenwe in l'4oleibeekteen centrale
veruärmint en ak het dan bar koud
Ms, deden we een paar warme sloffen
aan, of sloschtienzoäls we in Srussel zet.
ten. De slofien mochten dan wel oud en
versletenzijn,ze zälen ie als reroten en
je deed ze voor $en $d ter wereld

Met mijn
of mijn motocyclette
trek
ik elk€dat
nar mijnwerk en ik bön
"etske
iemandl'Di€ zekerheid
bestat niet lantei Als je teen informatica
&stud€erd
hebt,ofälsje de kaapvande 3540 jaar
oveßchreden
hebt,hoefie je niet eens
meervoor eenjob aanre melden.Een
zelfnanditevakmanworden,lijktme in
dez€tijd not het veiligst.
On<i.nk! ol <!i. rcnptpoe<l lijkr uw
gehe.hth.id oon Belgiä d. Iddtnc
joren alnoo grct r te word.n.
TT Belgiöwordt ondeßchat,
of erger
nog,,rderpublished.we moten best een
beetjefier ziji op onzeldentiteiten
onze.uhuunDe Seltis.heschilderkunst
wordt in her buitenland
ert ffwaaF

wet. Het is misschien
een beetjeoneer
bieditom Be€iömet eenouweslofte
vergelijken
mar dat Mrme,venrcuwde
gevoevande\laschjenkomt steeds
spontaaibij me op ah ik aanBelgiE
denk.zoaheenoudepull,marinje liel
en leedhebtmee&maakt,ot€en
oud€
vrend dieje afen toe eensopbelten
met wie je het no8steedsbijzonder
Soedkuntvinden,ook al hebie mekäar
gehoordnochgezien.
maandenlanS
Kunt u b.gtip opbrengen voot h.t
gekibbei ?u$er de geneeB.hdpp€n
ot rijn de Belgt..he ziekren nier aon
TT lk b€nwel fier darlk - nasr vele
internätionale
ondeßcheidinten
- ook
de puden erepennint
vandeVldmse
Gemeenschäp
hebtekreten.lkhebaltijd
mijnbesttedaanom die taalkwestie
omzichtitte behandelen,maar
ik blijf
eenoldfosh,oied
Bel8.lkzou BelSi€niet
traat uireenzienvalenofverdwijnenen
misschien
is het welgoeddat de koninklijkehmile ons bijeenhoudt.Bii de
inhuldiginS
vanhet Konin€Boudewijnstadionop de Heizelhebik nor de Babanronneop miinmondharmonica
KoninginPaolaze me dat ze
tespeeld.
heelerg ontroerdMs.ALsie de mondharmonkabespeelt,
komt het Seluid
rechßtreeksuir ie body,en ja,datklinkt
dansomsom te bläen.
ElianeYan Den Ende
Op 25 dptil treedtTooßThielenansap in
Vo6aNdrionool
met eenschorebinnen en
buitenlondsegaslnuzko nten w atander
MkhelHea ArunoCaste!..i, Nxhel
Hotziqeorgiou,
Bott De Nolf.KennyWemer,
PhilipCothetine.OscorCdstto-Neves
en
lnfo en tkkeß: d 470 23 35 77.

''ln bytonedäys,the j@ followinSin Beltiun was
very limited.Thats why,in I t5 | , I upp€dand left for
the US , saysJqn 'Toots'Thielemans.
His'apprentkeshipasän immigmntworker'in the united SEtet
did not only meet with internationalrecotnitjon but abo prcvided him with an apanment
in N*York anda bohholeon th€ codt of Longlsländ."But,turn
k whi.h wayyou will,
my rcors lie in Beldum.Oursoiournsherehavebecomemorefrequentof läte,panlydue
to the aival,in recentyears,of ie in Bru$ebl'
"Bel8iumit und€rrated,or rcße still, lnd€rpublished",Tootsbelieves."We ought,with
goodreason.toprideo!ßelres mther on our identityandour cultlfe. B€l8ian
paint'ngis
prizedhightäbrcad.Egyone hasheardofAlechinslqandthe Cobramovement.The
internationalrcoutation of ou. sDonsmenand women is ako in the ascendantHow coold
It be otlteRise, whn ou. girls who are playint suchnarvellous tennis...Thintswere difie"
r€nr in ry dät My first managerin tl€ US treted me like thir: Oh, io you're from Brue
sek?| know the place,i* in Cop€nha$n, rightl" Th.t: a true story you know! Bnt to be
fair,üereb no call for me to carp at the Amencans.What,for that Batter, did the arer€e
Belsian
knoq in thoseyears,aboutAnerica?
lt! d well that trrvelliryir ro comrcnplace
nomdays,so that people cantet to know other culturesl
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AM AT EURKUNST EN

Niet professionele
artrestengeen
lelijke eendjes
Amateur kunstbeoefenaars
kriigen zelden de waarde-

r i n l l d i ez e v e rd i e n e n
D.a a rom wordt in l6SVlaamse
gemeenten roor de tweede
maal een\ /eek van de Amateurkunsten teorganiseerd.
Ook de rand is uitgebreid bij
het proiect betrokken.
DeüirirüelncmeßbeDrdrukkcn
de
LaIiIneailonßrvanher\roordana
reur Inia.. r.$.ijsr naar.lconbaar
zuchrige
llflde en dresllir kNalireir
urteraard
nietuir
'\Vre gcfn lo.,n oDrlangr,nlaar zrli
tnie Liidrcse eerr {br artisdeteun
drulki.gsronnen, is nilnstensiD de
ban van ?ijr kunsC, vi.dr Eddy
IrJns, dic als direcLeuren herAnde.
le.hl\c CVA (CeDrrun)rcorAuareur
trursre.) dc hele a.ric co(:lrdnieefi.
''\\t brlLo eeDhns voor de geöngr
geerdcxnareur,die ,ch mer h&r en
ziel nilcr oD behoorlijlc presraüesre
leleren "
$ie hcr \'.ijblijrendr hobbtsme is

,r ..Frd,( r/r ,r, *1 rs,.lr
., r. Fr,!.,, | .,ea.\|
-":'',-

T ,1 , ,- , ,,,.- , ...,"

Meer armslag

hoDorartu!.fdc subsldrörDg
bepaatr
herartisrick
pe , $.etde ver
rcrve. rah.rcn,, atduslddy F.!ns.

Her CvA beschoufi delcweek als
eeDl{,conodei voor Lockomsdge
projecteD.'we beschikkcnover een
gespcciallseeid
do.udrenratiecenrrum
Bakermat
en ccn uitleeDdiens!",(rtek pioie.tgij de
editiegat.sennc
Rouflaer lcnlsrerAnKnaeps.'Nu leggeD\!E de
"c.src
de\1ffk ccnruggensreüntjc.
Nu is
kiemeDloor een ona{trankelijk
podi
dI f..ctanceacrriceChri!romme.
nmkußreDcircuit,dar rourneesnet
Haa.oudersNaren,eer bcdrij'ig in
kNalltatielhoogstaande
amareurg.oe
"Mijn vader
he' rinareunheater
pcn ln heeiVlaanderen
zal organilc
duakredeeluu en Lajcun€gaide
ren we brengende besraande
vercnl
crtholiqueDoor2ijn rocdoenrnochr gingen mel eilaar in conhcr en o.8a
il (,p mijn defiiendeal mcespelen.
DisereDmani{isrades,
die de amatcur
Nliin nroederacreerdein het opereL,
kunsrenaar
niecr armslagg&andc
tc SczelschapDe lf.ische turrenaars' Ik ben dus om ?o rc zegger
An Knaepshoopt dar de Weekyan de
op rer podtum geborert Mer zii
AmateüIunslcn eetr even grore uir
f.lcin braclireD!!e.oir'Mamat
süaling krijgt als de Monumentendag
"Een groter zeltb$rusrzijnlan dc
kird'n1eeD regie lar Bc De Wilder.an Ioor hefioerli.h! bij De KJuis,
beoelenaars
kan zekergeents,aad',
broedersDLramareu.gczelschap
bteek ze$ ze. vanlit proläsionele hoek
(lc bakerrnat\.ar niJrr rcrdere toophoeli nen dc anareurkuns'al $.n
traan.Mijn helde !oo. hcr amareurro- niin neerlJulscDd
re benaderen
rcel is innßsenzekerrier bekoetdt"
GemeeD{ebcsftren
en lolale inidatie
vd dieneD op elkaar
in te spelen We vll
lo ool de dooßtro

Amateurkunstwoche
Hobbykünsrler
undänderenicht-professionelle
Künstler erhaheoleidernur seltendie ihneneigentlich
zustehendeAnerkennung.Aus
di€semGrundwird in den
G€meinden
rundum Brüsselein€Amareurkunswo€he
mit vielenVeranstdtungen
o.ganisiert.
Die Oaganisätor€n verueisendabeimit Nächdruckruf die lateinische
Abstammung
desWortesAmateuidäsvomVerb
"amare","li€ben"
abstammt,
wäsja Qualitütnich!ausschließt"Wer seineFreizeitmit künsd€rischen
Ausdrucksformenyerbringt,
ohne Lohnoder Entgeltdafürzu erwarten.d€r muBvon seinerKunstschonf*zinien sein".
so EddyKräns,Koordinator der Amateurkunsovocn€.
Kreatividitist grenzübers(hreitend,
und esht nichtdas
Honoränwelchd däsKunstniveaubcstimmt.sonqern
dasTalenlUnd anTalent€nmangeltes in denVorstädten und Gemeinden
Brüssels
bestimmtnkhr.
Die Initiativeläuftnochbis zum4. Mai.

$'eg

WeekvandeAmat€urkunsten,van26 apriltot 4 mei.
Activiteitenin deAhembergs€ OrfeusAcademie,
Het
VerlorenHofkein Dilbeek,
HuizeSchelfhout
in GrootBijgaarden,
t Spin€ntheater
in Meise,Ten
Blanken Sreiners€hoolin Ov€riFe,CultureelCentrumVilvoorde
etc.
tel 02 55506 00.
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Geslaagde
symbiosetussen
danseresen ober
I\ 1987wasAnneTeresq
de(eersmceker
m€t verkommenes
Ufer
in Utrechtv00rh€tSpringDcnceFestival.
Na devoorstelling
gingze
v(oknogi€ts€tenbij Polmoni,opdehoekr'cnd€Keistroot
€nd€
Deoberdiehccr cl die l:'jdbediend,t,kreeg
in 1989bii de
Jonsdcm.
WeedeeditievonOrtone,Ottoneeenrol enreisdetwo{lf m(cnd€n
lcngmethetgezelschap
doorlurolo. E€njcrrrlcterwerdKees
Eijrond,
eigenccr
r.anPolmcntenhetbijhorende
trciteurbedrijl
zcke
lijft leidervcnRoscs.Wqar
of niet$eorz

E
tussen het runn€n !än een
restaurant en een dansgezelschap- Het komt er
vooral op ään om ie zakelijke instelling ten dienste
t€ stellen van een artistiek
product. Ook i n het
theater worden mensen
tewerlgesteld. zijn er voldoende f3cilit€iten oodiS
6n maSi€ seen enkelekans
onbenut laten. Dus he€ft
hij zich bekwaamd in d€
kunst van het lobby€n.
Want zeg nu zelf... Hoe
k'rn je in dit land anders6n
h€t offici6leSezelschäp
ziin
van een bi-communautäir
monument als D€ l,lunt/La
|1onnaie,subsidieskrijgen
van de Vlaamse cemeenschapen daarenbovenook
nog de tit€l van cukureel
ambassadeurin her vaantl

le
dansinstituutRosas zal overigens wel
PA.R.T.Sin annex, öön van de weinigeVlaamwaar dans€rs een se gez€lschäppenziin dat
volwaardiS€oplei- de €€nten die aan het culdingkunnenvolgen. tureel ambassadeurschap
Dat alleszit onder vasthang€n ook
6cht
€6n dak in €en besteedrom in het buit€nYoormalige
stomerij land aan de weg t€ timaande VanVolxemlaaninvorst en leeft
vansPonsorsi
Dereg- Lobbyen
gers, overh€idssub- Vooral€er
Eijrondin 1990
sidie€n €igenmid- als zakelijk leider aanrrad,
d€len.Rosasis ove- was Rosasvast verbonden
rigensook h€t huis- aan het Kaaitheater.Anne
gezelschapvän de T€resa de Keersm:eker
Koninkliike l,1unt- werd,ere wie ere to€komt,

Bewerkelijk

Door de jaren heen is de
dans bii Anne Teresa d€
Keersmaekersrceds meel
de di mensi e van een
bewerl(elijke thertervoorstel l i nS S aan aanne m en.
Rososdonst Rososspeelde
zich nog af in een soort
zwärte ooos,mää. Saandewe8 werd€n PodiumoPbouw en belichdng ing€nieuz€r€n belansrijkenNa
kon Rosas
^.4icrokosmos
alleen
nog terecht in een
zaal met een b€hoorliike
podiumbreedte. Daarom
in die p€riode voorbeeldig komt een produ€rie van
De groep mag dan gecoacht door HuSo D€- Rosas ook nier meteen
greel Wat Eij.ond in 1990 langsin h€t dichrJrbijziind€
in handen kree8, was een €ulture€l centrum. In mei
blijft het m€t 25 gerenommeerd Sezelschäp vertoeven de twee sPeelHet is waar!Sindsdien
ver- dansers
en ll0 miljoenBF dat onder meef via New plateaul in het buitenland
deelt Eijrondzijn tijd tus- jaäromzetschräpenin de York (een EessieAword en met Woud.Dichter bij huis,
sen Brusselen Utrechten kas.Rosastrad de voorbije schittereDde kriri€ken in in het Th€ätre Varia te
d€ vele ändere sted€n maandvoor het voetlichr de New York Tim€s) een Brussel, speel. Fase, 66n
waar Rosas optreedt. De met d€ allerlaatste
produ€- faam van iewelste bij van de allereerste chovoormaligerestauranthou- $e Woüden eenpaarrepri- m€kaar had Sedanst. Hij rcogrifieän op muziek van
der heeft van Rosaseen sesuit het prille beginvan heeft er sam€n met finan- SteveReich.
goedge.undcultuurbedriif d€ compagnie
(Rosos
donst cieeJ directeur Guy cijGerit Slx
g€maakt, met dansers Rosos€n Fdse).
Dankzijde p€ns Yooral structour in
onder conträcr, een eigen v€lebuitenlandse
rournees gebracht en de doorgroei
b€huizingmet r€petitie- kunnen de eindjes aan äangepakt.Volgens Eiirond
ruimte€n h€t int€rnationa- m€kaarwordengeknoopt. is er in wez€ngeenverschil

I

E
VOLKSFEEST
Beiaard in Meise en
Grimbergen

Op l0 en I I mej /et Meise
de feestmuts op. Zatedag
ochteDd is er de liestmarkt
met bras band, de reuen
en de Belleman,reNitl i
alonds rond de kerktoreD
een juzrally doorgaar,
wadad alle caf6sran het
centrumdeelnemen.zondagnamiddag is cen volksliestgeplandme!
paardentnn, stcltlopcrs,paardenca'
rousel, stripbeursen beiaardrecital.
De pro{incle Vlaams Brabant geeft dit
jaar oralgss een belaardkalender
uit
net lnlörmatie olrr de geschledenis
w dit unieke instrumenr o een
overzichnm alle beiaddconcenenlD
BeiaardieiRienAaßsenspeehrou
wens elke zon eD leesrdagw halt'
vijf ror halfzesin de abdijtorenval
crimbergen.De omfloeßte roneD
tlinlen het best in de abdijruD.

RAND
Het Ge{olg is
houtsc gezelschap
soberheicLroel De taa] sting! zich
nler in bochtcncn het decor bestaat
ult neerduidige bouvstenen.ln De
rnlrzikanr en het meisje an de
Zweedseschrijiirer RitaTornq\'lst
hechtende personages
niet eensveel
belangaanwoorden.ze begrijpen
elkaarvi! muziek en poözie,maar de
cormunicatic ontspoortzod.adc
rederheidlvordr üeggseegd door

De muzikanten het m€isjekomt op
| | en 12 mei naar Dilbeek,
westränd, tel 02 456 20 30.

TONEEL
Kortsluiting
tussenengelen
lbDeelgezelschap
Dric vingers flirt in
Engelenmet $'cinig aardseoeaturen.
De personages
behorentot het derde
geslacht.Dezebovennatuurlijke
s'ezenskunnen nict altijd cvengoed
met ellaar opschietenen hystcrische

gen. Her dreateßtuk ls in Iäite 66D
langeüip, waarin de figuro ln zwe
ve.ige helden ve.anderen.
Als ze hun
opsnuk niet meer nodig hebben,veranderenze in uitgezuiverdeschoonhedm. Engelendusl
Eng€lenkomt op 22 mei naar Dilbeek.west.änd. t€l 02 465 20 30.

KLEINKUNST
Minister Raymond
RalnoDdvan Het croenenoud heeft
dezelenreweer de koLderin de kop.
In De Dlrister vm laDdsrerdediging'
nemt generaalvandeldde het in zui
rcr Nederldds op regend€ aspecto
ve de vNordrng n de Benelux
samenlering. Hlj is geobsedeerddoor
de kwalneil van her leren. wat hem
in dank sordr afgenomen door tolo
nel Borgers,een ex kolonlahstdre
ziin saxofoonregelmadgoppoetsr
vandelelde kan ook rekereD op de
sleunvd eenAnNerpse guerillastrlj
der en een lwetsbareürellectueel
zonde. e.elint.Maar wdneer de kan
tire omstreeks23u2.r dichrgaat.bLijkr
Bo.ge.splot! alleente staan...
De minister van LandsverdediSing
komt op 9 mei näar de Zandloper te
Wemmel,tel 02 460 73 24.

MONOLOOG
Geläuwerde volksverteller

I

F
Aio ÄdNo bij deobdijwn Ginb€qo

]EUGDTHEATER
De muzikant
en het meisie
Sprookjeshoudende verbeeldingop
peil. om de tanraslenier te verbdjze
len, lertlappen meester rrtellers zo
weinig Dogelijk geheimen.theater
makersdie magische\Erhaler loor
her podrun be\eiko, gaannog
behoedzamd re $€rk Bij herTurn

uirbüsnngen rercozaten geregeld
een konsluiting,maar de geestelljke
verwdrng mondt doorgaansweer
uit D een ordelijte harmonle Dat de
damesroiletren
in een megadancing
de inlalshoet vormen, welt bij leken
misschienenigeverbazinghr dit
rluchtoord kan men zich echter
beschermenregeDopdringerigever
sierders,of integendeelzijn unerlijl
bijserke! en een efüciönlegedrags'
süaregieuitdenken.Hallucinatiesvefvlechtenzich met alledaagse
ervarin-

Rauw maardoortaltendzijn de
monologenvan PelerDe GraefAls
volksErteller kent hii de snedigsre
uitdrukldngenen de smeuigsreschut
ring$oorden zijn rerbeeldingkuidt
de rcrhJen det spitseuirweidingen.
Is de tekstinges!üdeerdof geimplo
viseerd?De acteurlaat niet in zijn
kaartenkijken.Hij geeftin de eeßre

plaaß getuigenissen,
onverbloemden
schaamreloos,
haar tegelijkpittig en
hunoristisch. Hij treemlzijn djd
zodatde roeschouwerzelfde concrc
re detailskan inn ien Henry'roonr
het publiek mee naai otrbereikbare
rcrten, $aa. her hoofdpersonage
zich
ner zeewiervoedt rot hij vollomen
flipt. Ofmlsschien ook neer nier...
Henry speelt op 23 april in d€
Westrand te Dilbeek,
tet 02 456 20 30,
en op 26 april in het Cultur€el
Centrum van Strombe€k

.el 02 26303 43.

poolshoogtevar dic speelmethode.
De ragikomedie Raternaarde nhan'
$erd in 1938 aanvantelijlopge
dragen aar Odets rou$ Louise Rai
ner, nia& de vcle onzelcrhedenwaai
onder die vc.houdrDggebulr giDg,
b.achtende schnjler rhearerJnater
op
aDderegedachten.Celdge. in een
dJiehoekslerhouding
zoeten de
ho.,fdpersonagestcl€rgeefs cen urLn€g Onderhuidsverdedigrde aureu.
niet de individucleaDrbidesnDd de
collccdel€krach. Her sruk sord!
orerschadusddoor de economische
crislsvaDdc jarendertigTe tagc
intomsteDen liefdesve.drierontmoe
digen de pcNonageszos€l op mare
rieel alsop geloelsmatigrlal. De
onüedderinglerhoogt paradoxaal
genoegde spaDnlrgswaarde.
Raket naar de maan komt op 16 mei
naar het Cuk!reel Centrum van
Strombeek-Beveitel 02 263 03 43.

ASFALTFESTIVAL
Undergroündkunst
bij longeren

TONEEL
Geldgebrek
en liefdesyerdriet
Volgensde Ne* Yorlsc cr tschrljver
Cl i f lbr doder ( l906 ,1 9 6 3 )v o rd t
iedü mens getypeerddoor verschil
lendeleaktcrcompiexen Hoe inretli
gentereer individu, hoe brede. de
saaier vd pe$ooDlijkheidstenmer
Ien. TaleDlvolle
acreußzijn in staar
om vdruit hun emotioneleherinne
ringen uiteeniopendeldakrers op re
roepen.vanuit dir perspecriefstichrie
de aureuiin de jarenddrig het dperiniorele croup Theatre.Bij MaipeF
tuß nam rcgisseurwarreBorgmans

''WaarasfalL{)p beronnoot, vormr
,lch een ade.l'Dir doord$kerrje r"n
de Beießesch.iive.Franz-Xaver
Krcetz!eN'o{rdr de dagl.achr lan
destedelijte bcultuurHerAsfältfts
tn"l invenla.isc€rtde huidige
underyrcundkunsrbij jongerenLir
diveße rniliels.Wa& de natNi is
wcggedrutr,orßraat Irevel overhcr
talc ol lolgebouvde ludschap.wic
echlq alseen blinde mer cen srok op
het asfalr tltL om rc horen var eron
der zit, nndt u'co de bron, renrij hij

wegglijdrin dc nodde.
IeD
rheaterbooL
au de Kanaaldijk(Biesre
broeckaai) $ordr de vrijplaarsroor
k.idsche vooßrellhgen vaD The Nexr
Geneiarbn' Er rijD conce.t.n van dc
slomendeIl li!h en liDkftea} pac.)
De to.eeltlas \.andeAcadeDe voor
VuTischeKunsrenuir Meisepro
grarnmeerr'Dewachtl<aner'rncr rct
stenen Prblo NerLda,Iones.o,EIit
Verpaeieen BramVe.rneulen.
HetAsfaltfestivalloopt no8 tot 30
april op verschillendelocaries,
info tel 02 555 06 08.

CONCERT
Oude en
nieuwe partituren
om de dremFhaeesroor klasn ke
mu7lekn LedijkeDen roerisrische
trekplelsreßonder de aatrdachL
re
b.ergen.planneDcuhurelecent.i u
Dilbeek,calmaarder,Ternaren A$e
i.an LI rnei br 8 juni ceDgrensver
leggendeseri. onde. het Dorlo
'Ghuen biJ de Buren . HerTelcmann
Barokensehble,
daLnusiceen op
a!thenüek usüruncDtengra\duinr
r panirurenraDTehmaDr,lurcell,
Bachen Haendel Parrickteire, flo
riar Heyrj.I en Paulpoppelnaken
deel uir van de ploeg die op zoDdag
t I mei uirsijkr naardc lerk van BeI
kerzeelin Asse.Her accordeonduo
Thurior dat be$oklen w2s bij dc
thcarerprodlctieLaTristezaCompli
ce EnAlnn Plarelopreenloor
eigctidjdsenuziet. Samenmer bas
lladDetspelerceerr Dhondr ver7or
gen ze op zondag15 mei een conceir
in KasreclLa MorLere
Dilbeet

02 46620 30.
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VEERTIENDAAGSE

VLAI\MS-NEDERLANDSE

Oranjeverovert
opnreuw
Warandepark

O.djebloesems is een
ienteprnneurmet tlen
üllcn everemenlen,dre
de Vlaams-NederlaDdse
'VVehadden het hen nochtans duideliik ?ranhet veraaDrezigheidin Brus
sel onder de aaDdachr stand gebracht, | 67 iaar geleden,toen we die Hollan.
wil brengen. Culldur,
ders hetWarandepark uitdreven tot over de MoerondeMits en ftedla

diik... Maar bliikbaar kruiPt het
Nederlandse blo€d weer waar het niet gaan kan.
\/ve heten'Oraniebloesems'
dan ook harteliik welkom.

"Uir de orantebloe
semsrnoetende vrucn
ten groeien voor een
betere lerstaDdhou
ding tussen Nooid en
Zuid, me! een peimanenteVlaame
Nederlandseculturele samenwerking
tu o rcnd Brusselrot gevolg , meldt
organlsator
A!nevan Asbroeck,vlaams
Aangelegenhe
mlüster van BrLßselse
den."Dlr opzetstrooktvolledigmet de
inhoud en het Cultureel Verdrag dat
Nederlandenvlaanderenodangs lieb
ben gesloren. Daarin is immers
andersdan ni de meesresooirgelijte
verdragen spnle van reö]e samo
werling , her stadüm vd de uiNis
lnige kulsbestuiring lan beslisrgeen
twaad. op culinair vlak heeftVlaande
reD een serieuzeroorspronS,Ina& a1s
lan de Neder
we de sportprestatics
landeis op de jongste olynpische
Spelen betijken, stellen st vast dar ze
her nog sreedsbehoorlijt berer doen
dd de vlaninger; \'elli.hr omdar
sportopvoeding bit onze noorderbu
ren rneer aandacht en Iinanciöle
ondersteulng krljgt. Met Dd{ Dm!
Fi.ß6in Bnsd ll ll vlllen de orgdisaro
ren de fieß in Brusselin ere heisrelen,
onderneer met fietstochtendie lmgs
plaaßenlD her cent.um e! de rard vatr
Brußel trekten, waai Nederlandeß
hu stempel'of iets andeß' nalieren

de Marollen aan mer
rolksmuzlel uit de
Amsrerdmse ]ordaan
Naasteen concertlan
Ramses Shaffy in de
Ancienne Beigique,
m€t (ris De Brulne in
het voorprogramma,
ult er ook te gemeten
@ een opvoering vm
de Bach cantatesdoor
her
Amsterdamse
Baroque orcheltra &
Choir in het taleis
voor SchoneKunsten.

''Op de ofüciöle vlaams-Brüselse
a.tisliekescaneisVlaams-NederlaDdse
samenwerking al geruime rijd eo
fei!', nenen de initiatiefnemers.
"Nederlandseregisseusw€rken voor
thealerszer
\4aamsegezelschappen,
ten coproductles op, Nederlandse
namen zijn een vastevaarde op de
afüches ün de muzlettenpels en de
podiumfeslivals"len mooi rcorbeeld
@ zulke sahenNerking is de uitvoering ur, het Reqülem un Mozart
door het Brusels Youth Orchestra,
mer Vlaamse koren en Nedeilandse

Grote namen

Het eivolle programma omvat aerder
debatten, lezlngen, theatd en poözieHarlaai' en ons plechtstatiSePaleis avonden en een hele reels onvolpre'
der Acadeniönhebbenwc al elenzeer zeD tentoonstellingen,
waarcnder'De
aai oranje te danken.
kunstvan het verzamelen'lnhet laleis
op muzikaal llal komt elke melo- voor SchoneKunsren.Tot 25 mei lah
nraan aD ajn üelken. Het populare dad een internetionale selectie uit de
r€rzamehngen van cle voornaamste
Jordadlabaretrreedtin he! hartje vrn
musea rcor moderne kust in Neder
land te bewonderen. werken van
Mondriaan, hcaso, Bnncusi en ande
ren worden overigos becommenta
rieerd door SimonVinkenoog,Rutger
Koplmd en lddyvd\4iet in he! kader
Cadeautiesvan Oranie
van'Het croot Beschrijf'.eenBrusselvoor oianjebloesems Nerden ook
se roer rond literaruü iD de mees!
geleide cukuühistodsch e wandelin
anrekkelijke zin van het vood.
gen opgezer die de Nedeilandse
aanwezigheidlD Brusel in de verf
moele! zetten. Zo danl<t Brusel
Meer info op het nummer
ondcrneer de gasverhchtlngen ziin
0900-00930.
eerstegasfabriekaanWillem L Multatuli schreefhier op eo obscurezolderkaner ziin neesteNerk Max
Rdms€s
Shofly
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Charme-offensief
met
VlaamseKunst

De Vlaamse
P rim it ieve n In
ve rtal rng
"Glad to meet you!
Herzlich r/Yillkomment Welkom!" Met
deze harteliike
woorden nodigt een
folder buit€nlendse
gasten uit Yoor een
proiect van lezingen
en cutsussenover
Vlaamse kunst en
cultuur. Cultuur in
het meervoud...
In &ussd en de land leven
heel vat "expaüiares ' , bui
te anders die doorgaans
om Folässionele redenen
na& het bruisendeboei
nest dat her h&l van Euro
pa roch is, zitn afgezakt.
"Xen buirerldder wordt
bij zijn aanlomst in Belgi€
al snel geconfronteerd met
de complexireir lan onze
stäatsstrücrunrmer haar
drie taalgemeensclapps
en nldjke culruren. Om
hiqin wegwijs te ralen,
moet hij ofzij een niet
geringe inspdning leve
E

erg aannetkelijk

Rit loot, Mon oppddrd,
net.ostdtionHermdm-Debroux

Asbroeck,vlaams minister
van BrusselseAmgelegenOl1r hen daarbij re helpen,
hebbenze5gemeenschapscenfa En Brussel-Oost
(xlsene,xtterbeek,Oudergem, SinGLambrechtsWoluve, Sinr-PieleßWo1üwe enWatermaal Bos
roorde) samen e€n cultu
reel en educatief program

Aantr€kkeliik
Mer de steun YanAnne Vo
Asbroecl en Brussels
Crwestminisrer Jos Chaberr
word! dit jaar een rceks
tusüssen, lezingenen
rondleidingm in het
Nederlards,Engelso
Duirs georganiseerdtn irer
najaarkomen de Latijnse
älen an bod. Brusselaars
en hndstadteß woden
daarbijniet uitgesloten,
maar reservercn ß wel
noodzakelijkgeziener met

Werkwn HildevonSulnnermin deKJuidtuin
t€ Meise

opmaak van Belgische
Kmsr seil den T0erJan
ren", Daareen lezing over
"Rubens en de baroH<usr"
of over "Fleriish Tapesriy'?
Misschien vinden lieilFb
bers €€n voordracht re weinig en tiezm ze rcsoluur
voor een reeks (rE de
geschiedenisvn de l2ge
Landen.voor buirenldders
is de kunstgeschiedentsvan
vlaandererl o Belgiö wellicht het boeiendst:de
VlaamsePrimitteven,
Bieughel, Rubens, Ensor,
Ciaus,DelEux, Magrirre.. passe.o de .ewe.

Avontuur
Ook al worden \4amse
neen alsAme Teresade
KeersmaekeaWim Vddekeybu! €n lan Fabieuirheems g€radbraatr, roch

geschiedenis
op intemationde po.ua eD romen zo
een fantasdsch
vislrelaarrje
toor devlaamsecultüü.
Ios Chaberterkent&rl
"ldendteit en opeDheid
blijrcn de uitgaDgspumen
rcor eenvlaams culiuurbe
leid in Brüssel.Wil Vlaningen hebb€ndae seen
moeite Dee. Onze talenkennis, onze vanzelfsp.ekendebelargsteling voor
anderecuhüen garandercn
de veelzijdigheidvan Brus
sel.Dezeis gewoneldh de
oüde geschiedenis
eDlert
een nleuwe bloei in het
hedendaagsecdüürle!'tn
we nodigen vele Engelsen Dulßraligen uit om dit

,,

Eliän€Van Oen Ende
Gratis folder bij Gemeenschapsc€ntrum\,VABO,Delleurlaan39-43
te | | 70 Watermaal-Bosvoorde,
tel 02 675 40 10.
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OoI ilt, die weliswu ged
pendelaü naü Brssel ben
maü wel in oYdiFe rcon,
rijd h6g itr e@ boog (n
vnvoorde heen en haal nijn
n€us op voor de h.ht vm
zijn fabrieten
Mü dat iI
er Renault .harfielr b€!
vanat her occasie-rnrooqe i!
de lijd ye min €ersF bad,
doer hij d€zedagenbijvil
y@rde $ilsiae. "Miin zesde
en lutsre Rena!h", zeg ik
reDntschindisend tego *ie
milr aulo scheef b.kijki Eet
Irmse bedlijl rij& rcor de
derde ke! in mijn leven
tegen miin td s nu is het

M

E

G E N

AUTOSTOP

altobedrijl d$hilt

Vilvoorde is Overiise niet.
Zo industri€el als het ene dorp is, zo rcsi.
dentieel is het andere, In Vilvoorde stroomt
dageliiksgewoon volk to€ om er te werken,
in Overiise riidt dageliiks riik volk uit om in
Brussel ziin kost te v€rdienen. De aßtand
van Overiise naarvilvoorde bedraagt meer
een derde van de Ring en toch liggen beide
plaatsen even ver uiteen als de b€langen
van hun bewoneas.

reuetjes seweest - de schade
liil<r me nirr m€€r re retoe

t8

zeSgeDdegeDs met wie ik
hieDver spreek. Een ander

De eer$e botsinS dareqt uit
de tijd dat sooi vmdenbroecl
Dog leefde, de dige Renall!
übeider die iI ooit heb
getend. sooi pendelde @
&teloh biiAaschor m vil
voorde bij Brus*I. r{jj stond
ad de prcductielii! van de
eersle u@rlogse Renaults s
<hoonde ervm ooir 66r w
die altootj€s re Lopen. Mad
onddks €€n afheh voor eigd rerkvo]},
let ziin loon hem dar liet toe en roen hij
na rugLlachten üb€jdsngescbitt werd
ldUadd. kon hij her eiSen autoorje v@r
altijd rer8eren. sooi wdd em vdwoed
6erser,wat een wordermiddel teSen ziin
rugpi'n blek i€ ziju. I} nam het Rmdt
kwaliik dat ed übeider in die tijd 8€o
Rmultj€ LoD kopo, mad Locht er later
zelf eenie. wueer ih dan miF nftale
@rreed op zij! ql keel sooi dnaü
alsof het vm heü wd.
In de trt€de borsing was nijn R€nadF
güagehoud€r FlsTheys betrcLld. lL
heb trcuw de ene na de ddde auto m
b€t Frmse nsl gekocht om rouw te
blijven ao r6u. zo matt€ lL de jden
m€€ dat een eemanszaak als de zijDe in
opdacht En hrijs door vilymrde @d

len ün de fabriet en aü€o Siore dealeß
uitsrel van betaling kijgen. & neem hel
Renault lwalijk dat ziF graSehouder
teSenwerdig det ldSer Ieinrjes zonder
grore shoMoon moSfn zijn, mad ben
Rerauk blijEn rijden. wmned il hijn
Ioqoid
van bij en 8rote dealq naaf
rrans breng, rdzorgt hiimij! auro alsof
hij dje zelf heeft gel{erd.
De derde bolsinS is de unlondiging, in
de Blu$else linton, m de dnirjng van
Rsulr vilvoorde. ft wil ni€ts re malen

8elaurerd, ohdat Fra her in zijn 6te
Sorie @ güagehoudeß prima deed. En
zo @al!e ü ook de jr@ me dat es

hebbe! mer ed bedijf dar zijn w€rlne
nes zo in de kou zet om zijn @deel
houders d w.rnpj€s bij te lare! zittd.
!n ik neen her de Euopese, BelSischeen
1'lamse o$heid in die volgorde ksaliik
dat zij els d 8sn niltje an de fabdelslucht is, her onSebreidelde lapui.lisme
belijdd m dat aj der djdig bij ftr h€bbd bdet dat eo sociaal &ma als
R@'nt 8e€lscseerd rcrdt d opSe-

eeealszuL
.ls d€ zijne in opdracht vd
ttijs door vilv@rde wd lapotgemealr,
ondat Fransnjn aüo\ cash noest betä-

''Dm zdI 8e he! zonder auio moeten sreilo weer
uw Renadt het begefi',

irnes

Mtu zoder auro door her
1tu 8am, is moeilijk vanuit
OftriF€. lr is daar geen üejnsation en bu$en bedi€nen er
nlin sehuchrslechtsnet

Sroie tijdsiltelvall€n en
oDregen. De bewon€s zi'n
er dan ool indiYidualisten 6
waß nan groepsrenoei Nu
zijn ze dat omdat ze in hun
lillal hü eiSen levenr'e lei,
den, Yrceger w&en ze dat
omdat ze in hun druiknse.res
hu eiSen bedrijlje in stdd
hielden. Dmr die glasteelt
wder duizoden sneekb*onds d plets€lijk un het
verk, hwel i! Eoeilurt als in
osiFq
zowel richtinS L€uro als iirhtjng Wated@. Ma&
toen ze hN bedrijfjes smoderniseerd haddo door vmr
de vewamjng vd de kßsen
over te schalelen ve s€€nkool naü srookolie, md dea
heel duü. rn toen de druiyenprijz€n daüop foß steSm
omdat de p.oducerto een
go€d inkomm wilden behouden en d€
em hoSe winst wilden
8reüüdeltus
blijyen nalen, brachr de eenn.ling van
de Euopese mui{i mee da! d in het
n@rden Soedlope opentuchr druim nir
het zuid€! mrd€n dnSevodd ü in de
winter met bijvoorbeeld zujd AfriLa kon
gehüddd mrds. De glasteelt ter zuidoostm lu Bru$el weid dan ook bedrijlje
u bedrijqe opgedodr en de druir@teleß lftgo pr€mies om seüe na *re hnn
eigo ruitm in te slaan. Zo Sing de
tewslsreling rm duizods
tuinbo!ws €lor@ en l@d de voormalige
druivstreek braHiSsude 8.ond, ideaal
Yoor de huisvesrinS vo dE vogds die
in Bruselse hoofdkwdtide
d xurcpese
ins&ilingeD werks en zi.h in eiSo
8rcene luileD wjllen uirleren.
Met dat aUesis de afsted tusen ove.iFe
svilYerde
kleiner dd een derde
BrlSltte

Raskin

Sint-Servaasommegang
IN Grimbergen

Processievoor de laatste ijsheilige
Wat in de late Middeleeuwen begon als een
bescheidenhulde aan de
laätste iisheilige,groeide
mettertijd uit tot een reli.
gieus-historischeschets van
een rijk verleden. Ook dit
vooriaar trekt in Grimbergen weer de luisterriike SintServaasommeganguit.
Paardengaal de stoeMoial want
oorsprontelijt Nas de Sinr Serlaa+
omnegang eeDpaardenpro.e\sn:Dc
boereDla1her lardelijke GrnDbergen {wdren on vrer s mo.gcns
Da& de kerk mer Lun paar{tcn,die ze
achterlietenaande kr.khofmuur Ze
brachreroffa.s in natu.aofbaar geld
eDrolgde! de becscg'oD de zegen
lan Snrt-Serraas
a1te $eken over
hun land en vcc.Sinr SeraasNas
nnmersde leaLltcijsheiLigedie de
boerenDog pa.len kon spelen Heel
lct.lorp lcctdc iDtensnee net de
proc$sic Stocpcn\erden schoonge
reegd cn gcrcls$'lrgekalkt,tesijl
overalhciligcrbeelden!€rden uirge

garg een duidelijkc !t.!ct!ur mee.'
Bliikbaarmct srcces.
''vooraLna de rcchrsoeelselnzen
ding iD 1991 door de BRTNkreegde
Sint Sei\rasonnnegang
een ruime
uirsrialiDg,tot in her büiLenlaDd
toe,'
aldusprsrooi Gereon

Duizend Yrijwilliters

; I :li:,.

Al in 15,f3 maakt
een cllnsDoeK
melvan
crng
ae Jlnr
ServaesBruerscap'
in Grimheroen
Beeldenstorm
''Dilerse broDnen$'iJrenop de \roe
ge lereiiDg !a! Snn Serlaas",l€rrelt
pastoorGereonvan BoeschoteDvan
de Norberriinerabdrlran Grinber
gen. Al in 15.13heeft een cijrß
boek en de herenvan crimbergeD
her o\€r de Sirn SerlaesBrueß.ap .
Tot ü de iaien zestigserd er üou
opgedJagen
!.or de olerledenen
lan de broederschap."
De heiligenveredrgkwam Dahel
rn€edeVaricaanse
conciliesterkir
de verdrulking. ParerGereoDen
Boesschoren
spreett iD drt verbdd
lan een r$€edegrote beeldenstorm.
''omdal ei in de jarenzestignog
biftei \\Einig belangsrelling
voor
besronden ook her respectloor de
rcligieurhntorische LradiLie
roek
was,serd de omnregangltopgezct.
Eenkleine kerngroeprond oud bür
geneeste.Io! Mensaltnan' d. .lrarl
in 1976r€er op Dat omn.gangco
tuila Ncr.l laterverruimd mcr
cnthousilsrcnicuvtome^. Ze ont
d.d.n de sroetvar al te lblklorisri
scheelenientenen gavende omme

Hct onnncgangconitabetrek alle
dcclgenreenten
\"n crinbergeD bij
de stoct.Dc ]crseSint Runoldus,
paüoonheihgelar de lert IaI Hum
beel, {'ordr aigebeeldop een nking
süip. De pa0ooDheillgevan Strom
beet Berer,Sint Arnandus,laatop
eeDdone plek eeDIiissebion ont
sprDgeD.De stoetkan bogen op de
inzerlan een llenie duuend tiiwil'
hgers.ceeD overbodigeluxe,want
alle kosLuürns
noeten ge\asseD,
gestrekenen l€rsteld $orden.
De onnnesansheeft dn iaar plaatsop
zondag18 mei oDi I I uDr en lolgt
heLfadLrioneleL.aje.r:LagcSLcenweg,Hoge SreeNveg,
vilvoordse
Sleenweg,Sn -Servaasuaal,
Spaanse
Lnrde,P.inse.dreefe. Ke.ktleh.

Ma aprocessies
dom
De meimaandi! bedevaartsmaand
in HaUc.
HonderdenmensenuiL he! Vlaaaseland, met
opvallendeWest' en Oost-Vlaamse
delegaties,
komen in de Sint-Martinusbasiliek
de genade
vd de zsarte maagdaftmeken.Het hoogtepunt vd de !€rering valt dit jaar op ?inlsterzon.lagl8 hel. Dan trekrveaf 15 üur een
Mariaprocessie
door de Halsestralen.Ien
kleurrijkestoetwordt het, met zo n düizendlal gekostumeerdefiguraDten, praalwage$,
vendelzwarien,ruiters eD zelß een rijdende
beiaard. De organisarorenLlopten aan bij de
semiprofessionelercgisseurCarl Deck€rsom
de proccssie naar ecn hoger niveau te tillen.
Op een boogscheüt vän Halle, in de imposän
te OlV lerk van Alsemberg, vo.dt Maria evfl
geestdriftig vereeri. Elle drie jaar trelt daar
een Madastoetdoor de straten,met 600
nguranten dle de bedevrart en de figuur m
Märia beliclten. De optdht gaar dit ja& door
op zondag 4 mel lmal 15 uur

De grootstewijnkelder vanVlaams-Brabant
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Het industriete?rein van
Groot-Biigaard€n is niet
meteen het meest vroliike
oord van de rand en toch
wordt daar de grootste
wünkelder van de regio
gekoesterd.
Her Nijnbedrijf vd Arthu Mdpaey
heefrpeimuent 2,5 miljoen nessen
n vooraad, wadvan €r jaarlijks
ongeveer 2 miljoen hun weg vinden
nae de wijnlielhebbers en kelders in
het Brabantse."De nnd rormr 66n
ran onze grootsteafzetgebieden",
vertelrde 73 järige bedrijlsleidea
"wet Brabandeßziin net zoalsande
reYlamingenen heel wat buirenlandersechtegoiere$.'
veet rijd om zelf vaten en flessen uir
te proberen, heeft Arthur Mampaey
nier. Daarvoor komr er dagelijtr
teveel volk orr de vloer in croot-Bij
gaarden. He! Uarenbesrand is erg
heterogeen:gmne lieftebbos, res,
tauDß met eo Michelinstd of iets
bescheideüereergelegenhedm,
ministeri€le}abinerren,ambassade!
en naluurlijk het Hol vanr Mmpaey
is niet alleen hofleverancier voor wijn
m Likeur,mae ook vooizitter van de
Vereniging vm Hoflere.mciers.

|,8 miliard omzet
Het bedrijf beslaatnomoteel een
oppervlakte w meer dm dderhalve
hectare, overwrgend gebouwen voor
wijnopslag. De opslagruinrezal
weldra in oppervlalrc verdubbeto" ,

vdtek Anilr Mampaey trots, wdr
de lnrrede lan de lüo zal voor faniliale bedrijvenalsher onze een
beldgriike sprongvooNaarts bereDe Rint aaügroeiode ctan Mmpaey,
vaarvan nu de vierde cru op dj in
her bedrijf amtreedr,krijSr er dus
behooflijk var arnstagbij om een
goed belegde borerhan re vqdiener.
In de !.rij bescheiden hal prljken de
namenlan drie onde.nemingendie
onder Arthur Mampaey tot bloei
lwamenr Mabler Bese, Soci6t€

Deeeßae
echte
'Vlaomse'
champcgne
werdop 21 maart
gelonceerd
m heet

Infini.
eüop6ennede vins er spiritueu en
üileraard A L Mmpaey & co. De jer,
omzel van de drie bed.aagtzo'n 1,8
m jad Bf. Daenaasr hebben vader
en zoon ook nog de vennootschap
'ArthuFMichel opgezerdie dlosr
doer als aankoopbasisin de Bor
''ons ruimsreaanbodbetreftdan ook
bordeauxvijnen", aldls Mampaey
senior. Vlamlngo en Brabanders
,ijn van oudsher bordeaux drinke.s.
Tochstellenwe vasrdat dezewijn
ook inwalloniö aan een srevige
opmaß is begonnen.Da& verd van
o'rds meer bourgognegeschonLen

Dat otrdencheid heefr een historischgeognfi sche verkleing. Bourgogne
kon lnme.s over lod worden aangevoerd, terwijl bordeaü ove. zee nad
de vtadnse havensverd gebracht."
Bij hofleverancier Mmpaey kln ool
de paidculief rcrecht.on te proeven
€n om (ninimun) 6än kist te kopen.
"De ecologischebeMsrwording rD
de laarsrejarenlaat ,ich ook in her
wijnbedrijf voelen",zegrdevlaanxBrabanßewijnboer "MeDlenletto
bsusrd op de kvalireir van hun
roeding eD ziin ook kiesLelrigerin
de keuze van de wijn. Iede. die vm
goedewijn houdr, komr hie. over de
vloer om te neuzo, te proeven o te

Bubbels van eigen bodem
Met al dat lekkeNin ,ijn opslagruim
te, hoeft het niet te veNonderen dar
Arüur Mmpaey een graaggeziene
gasris op ftestjes,die hij loms zelf
orgmisee.t,zoalsblj voetbalclub
Anderlech!,bjjvoorbeeld.De wijn
specialNrheeft er een loge en loor
ziet de srerlpeleß vm champagne in
her bubbelbadVmaf dir voorjaar
gebeurtdat olrrigens met zijn elgen
bubbels,$.antop 2l naarr lancedde
ArIhü Mampaey zijn Infiii, de eersre
uir een reek 1d drie brut chmpagnes etr tegelijkde eersteechre
'Vlaamse'chmpagne.
FD
Wiinhuis Mampaey,Gossetlaän2l te
Groot-BijSaarden,
tel 02 466 58 58.

Stemmen
uit het behang
Terug naar grootmoeders
beste kamer
"Schoonmaken öi zich om
schoon te maken ir zich",
vond de Zwitserse architect
Le Corbusier en hii sprak het
doodvonnis uit over het
behangpapier.Een lik glans.
lak op de muur verdreef de
papieffol en nog steeds vinden we behang banaal,
Onterecht, zo blijkt op een
p(l)akkende tentoonst€lling.
Wie herinnefr zich nier her bloeme
qesbehangvan g.ootmoedersbeste
lamer ofde goudnedaillonsmet
pronkmotiefvan de buen, mer zij
kdtjes die keurig diendenre worden
afgesneden? Behangpapie. zit in ons
collecrieve geheugo.
"Bchngpapier draagrde beschaving
in zich waarult het is voortgekomen",
ve.telt Berna.d]acquä,conssvaror

van her Mus6edu papierpeinr in her
Innse Rixheim. li mee. ovd re
veten lomeD, berelenrnier alleen
dezebeschavlDg
bererlero lennen,
maar ook over een nieuw instrument
bescliklo om ze te begrijpen.'
De bakermat van het behmgpapier
wo.dt meeslal in Frantrijk of Grcor
Brittamlö gesitueerd,maar her is in

Behcngpopier
zit in ons collectieve

wdl de rollen papier }ondo nu in
rohliepeßen worden gedrulr waar,
door de prijs raD de dagbladendaal
de. Zo wdd helw€srersedemocrari
seringsproces
gestimuledd , aldus

geheugen

Vüaf de treede helft van de l8de
eeuw wordt behDgpapier een indus,
de lage Landendar al in de ]6de
trieel product,hoewelher zijn sralu!
eeuw bedruktepapiervellenop balken vm luaegoed behoudt. De burgerij
en plafondsworden gekleefdon dure wil evenzeerpronken met hd rieuv
grawres tc imireren.om wanden!
veNorren maatschappelijkeshrus en
mad ook koffers eD schurblado van
imiteert de adellijke decoß. len eeuv
boeken te veßieren, gebruikt men
larer zet Willim Morris, 66n van de
advankelijk domi
boegbeelden vd de Arrs & craflsbeno's". Dat zijn pren
weging zich regende roenmende
maclDnale producrieprocessenät Hrj
wr1 terug nae ambachrelijke
toegepdre kunstj een rrend die zich ror op
vddaag hddhaaf!. Bij sanddson in
Londen wordt nog sreedshandwerk
rerlocht en her William Monis
behangmer de bloemenkullerjes
liomr ons nog sreedsErtrouwd voo.,
ook al is her behang op grote schaal
verdrongen door onze lbscamse rerracortagesponsde
wanden.
afzonderlijkesrukje, Eli.neVän Den End€
papier aan melaar te
lijmen. Het behangStemmenuir het behanS,vi€reeuwen ges€hiedenis
van het behang.
Tot 18 m€i in deAslK-galerii,
Kreupelensträät12 te 1000 Brussel.
Pronken
Dageliik Seop€nd\"an l0 tot 18 uur,
Dezepnkrische ont
behalveop mä.andag.
Inlichtingen,
delikinghad nier
rel02 22e7| 68.

Demonstraties
vanblokdrukken
elkezat€rdag
om 15u30.

2l

Eenoudeeik die uit een huisjebarst
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"voor Lunstenaars
is de nanur altijd
een belangrijke inspmdebion
geweest,' aldus lohm Pasdie d€ ten
roonslellingsanenstelde."Heden
daagsekunstenaaß verbeelden eD
gebruiken hun omgevirg uitqadd
op een andde mmier dan hun \oor
gangersuiüenaissance of rcmandek.
ln de late jaren'50 deedzich een
belangdjke verschuiving voor toen
zoNel de ideeön over kunsr als onze
kijl op de natuu een essentiöie
ver,
andedng onderyingen
Het opkomendecologischbevusrzijn
rcrtaalde zich ondermeer tu arrisdeke
prcjecten als land art, arte porera en
van deze süomingen zijn op de ten
toonstelling drie aartlvadeN samo
gebüchr in eeD geheugenkamer':
de
Italiaanseere poveraartiestcluseppe
Penone,de Duirsehuülrpausen eco
logist avet laleure losephBeuysen
de Britseldd arGarriestRichard
Long Dit vormt de proloog rot de
eigenlijketentoonstelling,wae de
bezoeker wordr binnengeleid ln de
p.oblemariekkust-natuu.

Dialoog
'NatureMorte??is opgelat alseen
parcours,eo wandelingdoor de srad
waarbij de kunsruerkeneen dlaloog
ofeen confronradeaangaanmer hun
omgeving.Die omgevingis zeergevadeqd. Zo zijn er parkenen tuinen
met onddmeer de l9de eeuwse
Kruidenruin,religieuselocarieszoals
de 15deeeuwsePredikherenkerk,
plaaßen vd wrtenschap en rechniek
zoals de Uniwßiteitsbiblioiheek en
de voormalige technische school van
Henri Vd Develde,en musea,zoals

zijD er de grassculpturen
van Kris
Vanhemelryct op he! Ladeuzeplein
dre gemoDreerdzijn op een rachr
'Nature Morte ??'in
vagen zodarze voo. de {ijdagse
Leuven staat de relatie
mdkt kunnen worden verplaaßr. Luc
tussen kunst en natuur
Deleu heefL€6n vaD zijn geLiefdecontaineß gevuldmet aade, va&uir een
centraal. Op diverse
boon groeit.Guillaune Bijl maatre
locaties in de stad
var de kruidtuin een campingrerrein.
Hans Lemmen bou$.de rond een
geven toonaangevende
oude eik op het binnenpleinvan her
hedendaagsekunstestedelijl Museumeen hourenbouwkeet,zodathet lijk alsofde elk uir
Belgiöen
dar huis,ebaßt.We$el di Weseli renNederland hun
slotte plaatsteeen volkswagen ü een
hernedsch geslotensdre. BedoeLiDg
die relatie.
ls dar de moto. draalr tor hij stihak
bij gebrel aanlucht. xm meraibor
he! StedelijlMuseum.
voor her broeikaseflbct.
''Gedurendeeen Daand zal Leurn
In rotaalzijn er een 30 tal rooral
ccn snijpuntvm geschiedeni!,actuele vlaanse,en enkeleNederlandse
kulunst en ecologlezljn, zegttohÄn
stoaüs adwezig Bekendenamo
Pas.'De tentoonsrellinggaatnier
zijn, naalt de reedsgeclreerden,
allccnover de diversercrschijnings
ondermeei?anamarenko,
Ian Fahre,
vormen En hedendaagse
kunst,maar
Gorik Lindemans,Yrcs
Desmet,Kris,
ook over onze omgmg met het oude
tlne Buyse,Jean-Ceorges
Mrsarr, Berr
ic (de seschiedenls)
en het andere
De Beul en Denmark.

In de tentoonst€lling

Dat is rellicht her duidelijklr in het
StedelijkMuserm waar de
bev.eemdeDdelrdschappen van Luc
Tuymansen de {brot van indultde
landschappo var Ie Kempenaers
zijn opgehangenDaasrhistorische
Iandschapsschilderilen
ul! de vaste
collectie.De gsonde, opgezettedle
rcn vm ?asel Bdnier ltaan er russen
hlstorischejachrscöne!.

Broeikaseffect
lnkele lunstenaarshcbbo ook speoaal voor de door hen gekozenlocade een kunstwerL in siru gemaakr.Zo

'Nature l4o.te ??'loopt van 13 april
tot 23 mei en is dagelijksgeopend
van l 0 tot l 7u.l ndi vi duelb€zoee
kers betäl€n200 BF (inwoners
Vlaäms-Brabam,
60-plussers€n ionger€n beneden26 iaar 150 BF,kinder€n beneden l0 iaar Sratis).Er zijn
specialetarievenen rondleidingen
voorzien voor scholen€n groepen.
Info:Cultureel C€ntrum Leuv€n,
B.usselsestraat
63, 3000 Leuven,

0t6 2245 64.

FC Etoile Marocaine

Maghrebijnsester aan
Belgischvoetbalfirmament

Het begoi allemaalhailwes de tden 70
to€n Marokkaanse
nigrantenen de eer*e
generatie ee. anareurploeg op.ichtten.
coed r$intig jaü later spelende d.ibbclvaa.diSe voetballer! de corcu.rcrdc nr

Marokkanenen
Belgenstaan
hier broederliik
verenigdrond
de middencirkel
döo.gedrevenGi ngen po r€ek, hcr
g€en helviis,.iatdezeanDrenßhet spelatr
s6rieux remen De hosde klasor zijn
geR?a6di!$d $ant Eioileis vd pluom
ah een romeet laar de Belgischercetb.l-

Volksfeest
FC ltoile Maro.aine is cchtd rccl m€€r
dan ee! n€.ke voetbalploe& H€t is !.onl
eenbrot authoticlc Maroklaansecxltuui.
saar ook vic. bcvooü€chte Belgnche
roerballe$rm mo8.n froever ondd hen
Serge Si.onal, op eer blanwe maedaS
no8 de.dc kccper bii h{ groi€ Anderlechl
(urt Dc Rrddei,ooit no8 aan de slaSbii
Aalstcn M.rchtem, bekeDtschoorvoelend

dat hil hct Mrglncbijnscaoctbahciligdom
net heel Mt aoorcordelerbctad. ln het
begin wrs hct srl \reemd om als Vlaming
m ccn Mdokkrdr. plocg tc spdeD.maar
zodn ir op hü \rld bc{rzen dat re de
8rocp icß kordor b,lbrcrg.D, lvaieD i€
advaaid", zegt Dc Rrdder "De sleer is
oppcrbc* en dc rcsnltatcnz,jrcr oo} md
Rord htrlf df rrpamd.r $c om ons ot de
rnatch rcor k boodcD or adnoaf {en eD
dmlcn wc samor nog icts. Hct is rl
gcbcruddat jk pas.ond aclt uu. drje uu
m het aliliter dN, naar hnis ga, $ant als
{c wLmcn bd! hid spontaaD
€cn Mabk
ldns rolkfees los voor nij nag d dus
ro8 een .xta nmc brl, rant dit nnMtt

Integratievoetbal
Toor dc resrltaten rc.ig sezocn oDdanks
wc.\clcnd slcl wat uirbl.rcn, mrd€n 1.,!

steler vervangen. on $el eed hecht
geheel op de wentrrlse voetbalmat k
lunnen deerzetten,o.gmisee.dercoatter RachidTajmoutrcor dc eu$r pl.e8
een tiendaaSs.aoctb,lstagcnr Casrbldcr.
eät hcel uitzorddlijl is voor eenploeg u il
2de piovnrcirle.De BelSis.hesFleß leer
deD er de Maroltaanse.uhuur €n
ge\ooncn ran nabij lenner, wat hu
nueg.atiealleei nar \krsenakkel,jkte
vxtrTnterTaimout,die rrou$€nseen meer
dan behoorlijk hordjr Nededandsp.ut.
beaamtdat FC ntoilc Marocan. co .chte
integratieploeg ß Brj ons kunnor Belger
er Mdoklinor
h{ goed m{ €lkad rnr
dcn D. bc$e s})eler r.e het momenr
sp..lt. or of zijDüm N Kui of Mohül
m.d N, doet ei niet to€.we lullen elLaar
ad. m€t eeDmix vrn let liivole te.hni
schevo€thaLuit MarokLoeDhet tactkclie.
ilsi€k sterte BelSiscleslel "
Katit€nr Omü Aahba$i is krhelgd dal
her zo snel klilte Lu$er de slelers.
''Autochtone. en allochtone. naar hier
bioed€rlijt r€r€rigd rond de ml.lden.ir
IeL we voineD 66n blol, vlami.8en,
walen en Marokla.ei sade.."
Het wedefziidse respe.l voor elkads
8elooi en geNo.irei bliikr oot rijdrrs de
Ramadan I. de vaslenperiod€rol8en de
MarokkaaDsemosl ns gerroüN de ler{
vrD de Koran en ete. fieß loor zonson
derganSzodaize n,e!eenleSenüag ophet
{riidtoneel v*schijnen. De Radadan
8eor De'emn-u'g om
{ert te t(ster.",
Aabbasi rcsohut.
^gt
''wi!ner ofverlieTen
is geen kse(ie van
veel oi lr€inig elen Uit ons gelool putten
we de lrächt oni ert.a gemorlvee ön
lichter aaDde aiüaf te homei."
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Wonen in Hamme

14

lk ben een Nederlande.die
in Brusselwerkt. Het miin in
Brutte geboren Nederlandse echtgenote woon ik al
sinds 1986in Hamme, een
deelgemeentevan Merchtem.

\ruchr snel haaraanr.ckkeljjkh.id
verliesr.
\\'1e zi}l socialrl€1enuitslurrendop
de rand richt, niskenr dan ool de
zeerrijke culturele\rrscheidenlieid
vaDBrüsselDe luropese,Belgrsche

I t m ' f nr h h{ hc \l . u i r L w fe$ ü e l
dcn tc ,.bhcn rcrw(,rrff rn(l niin
uircßr bo(i.n{1. hr.(tic ln rct ccl
trum l'an Brus.l .n mijn huune
nDg D het landelijkeHanni€ Als ik
's arcndsDa dc dagraaku Hamnie
Deerslllik,heb ik oDmddelliik het
gercel op rDjn \atantieadresIe zilD
raDgekonieD.
ren 1\€ldadigekahnre
orervalrme iaDneer ik her hecdsche

sLrJltdt

Culturele uitstraling
Naarrnate il lxer laDger $!onde,
begon LI e.hrer Ie beselleD dat her
niel code.t was oD van oree \trel
den Le sfrelen Bru$el ed de Vlaarnse
nnd horen bil cltaar rls eeD tuchr

en haars.hil. Als je de
''!.

sclxl oDtdoet,

als äir

n ,e tro Pl enrp dezr

| 1f

crlulkig zijn er inLdatierenals dat
laD Aniravanhanmeen Guido Naeß
rner hun lerenigirlg Vriendenlan
\'laarderen Friendsol FlaDdeß' Ze
mogen op culrlLreelgebiedleel p.,si
trereacr,esdoen ler\lachten.

ri \l ,t {._t rl r.

V l aanrgf'

Ochtendfiles

r.,rl l d
bl j i frdc tofgÄ rkeliik

| ' .,' ,| ' { "' .
{ n \a n bi i na(l rr
n .,n r r.i r.nh.n

',r',,r r - ,,i |
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l l .i { C rl

d!izendcn noordefbu
ren lanwenmcl staan

,,,, it,r .tr ,r i;il

oot de rnogelijtheid
om haarcullureleuirstnlnrg op een
brederpubliek re rlchren.ot zoals
rlinsrer presidenrLuchn Den Bran
de regelDudgoprnerkl: VlaaDderen
lonir lia Bnßselu coDracrmel de
ogenschildijt rordr de,e rnogelijt
herdDreIreD!o e berut De rand ß
be,atrLdDretindrulsetkeDde culture
le cenrra,die doorgaaDs
bredeen
boeiendeprogrammas presentereD.
De KoDinklijleVlaanseSchour blLrg
eD de Beursschouwburg
tarnpen
daarenregeD
zichtbaarmer een nta
nliegebrek en hlken nauwelLjts.,p
culru rrenpels die een grole aanrrek
kligstracht op de l€le bunenlatldeis
nr de regio zoudenkunneDun

Wo h n e n
tn Hamme

!r' , 1i tl

minuteDhun losrbare
djd re lerliezenlooi
het eersresroplichrlan dezegemeer
re tsozerongeDbe\ereD dar her
raD\\'er nel ller
gemeeDrelesNrLr
ran DLetzenuwachtLg
wordt, omdar
dr slacht.llerslaD de hle buuer hel
gemeenrelitke
kiesdßrrrcr$oneD.
Daarbrj1\.rdr urr her oog leiloren
dat de be\oDerslar de boordenlaD
het rerkeernnlarct1\rl stemgerecli
rigd zLjnen lia de ol€rmatrgecoD
sunpde vaDunlaargasseD
srcller dar
Dodig ut de liesregisteßzullen 1€r
dwrlieD. Zonder drt lerkeersknelpurlt
zou Ha'Dne en onge\rrg een nog
lerbirliplaarsz!D
rangeDarner
Loek van den Hamer

si€r€n,daßes eig€ntlich
nichtganz
richtigist,vonzw€iweltenzu sprelch bin €in
ch€n.Brüsselund dasflämische
Umland8ehörenzusamm€n
Niederländer.
der
wi€ eineFruchtundihre Schal€.W€r
s€insoziales
Leb€nÄusin Brüsselarbeitet. schließlich
Rändbezirk
aosri(htet.
v€rkennt
die kultuauf d€n
relle Diversidird€r Hauptstadln BrüsselkannmÄnMenkennenlernen,
umSekehn
abei
schenallerNationalitäten
Flandern
kaon
seineKulturellen
Werte einembreitenPublikum zugändich
machen.
war schonimm€rdavonüberueuSt,
dasBesteauszweiverEineinziges
Argernisbleibtunsp.andbewohnern
aberdochi
verkehrst€.hnische
schi€den€n
W€ltenmit€inand€r
verbond€n
zu haben,
nämlich die
Anbindingan Brüssel.
Jederl4oryen
vor
die brodelndeGroßstadtim Z€ntrumBrüssels
undmeine
verli€renwir kostbareFr€izeit,
weil wir
der ersren
Mi€twohnung
im ländlich€n
RandbezirkWenn
ich abends
AmpelinWemmelstehenmüssen.
OhnediesenVerkehrsengpaßwürdees si€hin HammeundseinerUmgebunS
nach8€tanerArbeknachHamm€kam,wär €s i€desmal,
als
noch
einmelso gut l€ben.
wennich mein€nUrlaubsorterreichte.Nachd€mich ab€r
zu r€alischonlängerin Hammewohnte.b€gannich langsam
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