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AKKOORD OVER GEWESTELIJK EXPRESSNET 


Ontsluiting van Zaventem zou 
wel eens duur betaald moeten worden 
Volstaan vier handtekeningen om het file
probleem rond Brussel op te lossen? De in
druk leeft her en der na de ondertekening op 
30 maart jl. van een beginselovereenkomst om 
(eindelijk) werk te maken van een Geweste
lijk Expressnet (GEN) in een straal van on
geveer 30 kilometer rond Brussel. Er circule
ren al 15 jaar plannen voor zo'n GEN. 

De handtekeningen komen van de vier ministers van Vervoer 
die ons land 'rijk' is: federa al minister Michel Daerden, 
de Brusselse gewestminister Hervé Hasquin, de Waalse 
excellentie Lebrun en zi jn Vlaamse coll ega Steve Stevaert. 
Het GEN is een variam van het RER-net in en rond Parijs, 
bedoeld om het pendelverkeer 
vanuit een ruime straal rond de het niet dat het Brussels Gewest 
Franse hoofdstad in goede banen geld pompt in een GEN dal bijna 
te leiden . uitsluitend voor de pendelaars zou 

zi jn bedoeld. Een schot voor de 
Eindelijk beweging boeg van de Vlaamse regering om 
De vier excellenties hebben er zich haar aan te manen het leeuwendeel 
ondermeer voor uitgesproken om van de investeringen voor haar 
de lijnen van Brussel naar Nijvel rekening te nemen) Overigens 
(lijn 124) en Ottignies (lijn 16 1) loopt ook iedereen met een boog 
van twee op vier sporen te brengen. om de suggestie heen dat hel pro
Zo zouden om het kwartier snelle locol een communa utaire 'deal' 
stoptreinen naar Brussel kunnen zou zi jn, waarbij Vlaanderen zijn 
zonder het doorgaand lange af ontsluiting van Zaventem krijgt 
standverkeer te hinderen . Verder vanuit Leuven en Antwerpen, in 
plannen ze een tunnel Josaphat  ruil voor de tweede HST-terminal 
Schuman die de Europese wijk een in Schaarbeek voor Brussel. 
rechtstreekse verbinding geeft met 
Schaarbeek en verder naar Leuven Eisen ingewilligd 
Hasselt-Luik en Mechelen-Antwerpen. De Vlaamse overheid en de provin 
Tegelijk zou hiermee een recht  cie Vlaams-Brabant die van mobili 
streekse verbinding tussen Leuven teit een absolute prioriteit hebben 
en Zaventem én tussen Antwerpen gemaak t, zijn tevreden over het 
en de luchthaven worden gereali

seerd . Verder hebben de ministers zich uitgesproken voor 

de uitbouw van de spoorweg terminal in Schaarbeek dat 

tevens een belangrijk GEN-station moet worden. 

Er lijkt dus eindelijk beweging te komen in een dossier 

dat al vijftien jaar aansleept. Struikelstenen waren tot dus

ver de versnippering van de ministeriële bevoegdheden, 

de inbreng van de diverse maatschappijen (NMBS, MIVB, 

TEe en De Lijn) en de financiering Ogenschijnlijk moet 

alleen die laatste horde nog worden genomen. 


Schot voor de boeg 
Na de ondertekening viel het op hoe nadrukkelijk federaal 
minister Daerden verzekerde dat het akkoord de verkiezin
gen van 13 juni zal overleven. Een werkgroep moet voor 
eind september uitsluitsel brengen over de financiering, 

de exploitatiekosten en de noodzakelijke investeringen . 
Ruwe schattingen ramen de totale investeringskost voor 
het GEN op 65 à 75 miljard frank (1,611 à 1,860 miljard 
euro). Dat de verkiezingen al enkele maanden achter de 
rug zi jn als de werkgroep concrete voorstellen zal doen 
over wie moet opdraaien voor de rekening, za l wel puur 
toeval zijn. Maar als aan de vooravond van de verkIezingen 
een doorbraak wordt gemeld in het dossier over een voor
stadsnet waarover nu al zolang wordt gepraat , lijkt enige 
scepsis toch gerechtvaardigd Zo hebben Brusselse partijen 
en belangengroepen al laten weten dat ze zich zullen ver
zetten tegen de )osaphat-tunnel als er geen garantie komt 
dat die echt bedoeld is om het mobiliteitsprobleem in het 
Brussels Gewest op te lossen . Voor de Franstalige groenen 

en ]nterenvironnement Brussel kan 

protocol. Minister Stevaert betitelt 
het als een 'grote doorbraak' en de provincie vindt de over
eenkomst 'van cruciaal belang voor de mobiliteit in Vlaams 
Brabanl' . De bestendige deputatie zegt dat het protocol 
'integraal tegemoet komt aan haar vier eisen voor een 
goede spoorontsluiting van Zaventem'. De plannen van 
de provincie om een studie te laten maken over een totaal 
concept voor een Voorstedelijk Vervoersnet (zoals ze het 
GEN liever noemt), hebben intussen enige vertrag ing 
opgelopen. Toch wil de provincie de resultaten van die 
mobiliteitsstudie zeker te berde brengen in de discussies 
die de GEN-werkgroep zal voeren. Ze hoopt zelfs een 
eigen vertegenwoordiger in die werkgroep te kunnen 
afvaardigen. 

Johan Cuppens 
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• De ,ame l1 werking met onze RTBF-collcga's was uitstekend , va n 
C0 I11l111111a\ltaire ,panmngen geen sprake. In het licht va n de natio na

li stisc he waanzin hi er il1 Servië krijg l d ie goede ve rstandhoudi ilg 

overi gens een ex tra dimensie. (VRT journalisl SterDn Blommoen in zijn 

oorlogsd(fgboek uit Scn'ië in De Mo rgen ) 

• \,yar we nu in Kosovo zien is de per verse escalati e van het eigen-vo lk

eerSt gedac htegoed dat ook bij ons leeft. (Jos Geysels, polill ek sec reiMis Ion 
AGA LEV in De Mo rgen) 

• Ik weel nog altijd niet war de Serviërs bezielt 0111 zo tegen de Koso
varen tekeer te gaa n. (Opium- liJ Kali" AJens in Hel Nicuwsblo d) 

• Kosovo hoon al sinds jaar en dag toe aan Ser vië en we zullen noo it 
die provincie a[s laan , nooit. Ah ze iets va n o ns wi ll en afn emen , dan 
zlIllen we ervoor str ij den tol de laa r, rt' Serviër. (De Serl" ische voclboller von 

CllID Brugge Darco Anl c in Hel Niellw,blod) 

• Als je het principe doortrekt da t jE' maar met één volk in een land 
kunt leven en de rest moet verwi jderen , ko rn je in Kosovo te recht. 

(CVP-voorziller Marc Vun Peel in hel VRT programma De zevende dag) 

• Een paar maand geleden waren de eerste sukkelaars van Kc)';ovaarse 
vlucluelingen hier ab,olllut nie t welkom. Een rijkswaehtcomma ndant 

moest zic h over hen ontfermen uit eerlijke schaamte. Wat zijl1 we 

toch blinde passagiers hier in da tranendal. 

VAN HOREN (Co lumnisi Jun Wouters in De Ivlo,!!en ) 

• Als ik besef dat ik eigenlij k n iets kan doen, 

ZEGGEN word ik onpasselijk. Die onmacht maa kt me 
ziek. Da n krij g ik zin om een Kosovaart je te 

adopteren Of een hee l gezin (Amice Jcnny Ton9he in Het NieuwsbJad) 

• Als ik van een deba tavond naar huis ri jd en ik hoor op de rad io 

de berichten over Kosovo, dan vraag Ik me soms ze lf af waar we in 


godsnaam mee bezig zijn . Polit ici willen nog altijd de illusie wekken 


da l zij een oplossing voor a ll es te bieden hebben. Dar is all ang nier 


m eer zo. (Anl werps schepen Ml eI\eVogcls in De MorRen) 


• De situat ie in Kosovo is erg genoeg. Maar we moeten niet doen 

al sof de Derde Wereldoorlog voor de deur sraat. Als we zo snel en 

zo hard zijn opge treden was het juist om dat te vermijden. 


(Premier Jeun-Luc Dehaem in Hel Nieuwsblad) 


• Ik weet dat het cynisch klinkt, maar op dit moment is één dode 

NAVO-soldaat erger dan honderd vermoorde Kosoyaren . 


(Minister van Buitenlandse Zo ken Enk Derycke In Humo) 


• We ziJll geen voorstander va n her toed ienen van de mor nill g-after 

pil aan verkrachte Ko,(waar'w vrouwen e lJ meisjes. De abo rti eve wer 


king van de morniilg-after pil strookt n iel met de karholieke moraal. 

(Aartsbisschop Elia Sgrmia in AI I'en ire, het bloJ ran de Iwliaonse bisschoppen) 


• Het wordt tijd dat dl" were ldleiders hu n opportunisme laren varen 

en de mens teru g op de eerste plaats zetten. ( Modeon~verperWolter\fan 


Beirendonck in Het NIeuwsblad ) 


• Ik hen absoluut gee ll negativist , maar je moet me niet proberen 

'N ij s te maken dat het mom enteel goed gaat l11et de mens. 


(Zanger Stljll Mellm "Oll Noordkaap in De J'vlorgen) 


• Ik heb besloten voortaan alles leu k te ,·ilJden . (Hugo Clous tijdens zijn 

l'erj(wrdagsfeesl (70) In De Sl<Illd rwrd) 


Gezocht: postbode m/v 
voor de rand 4 
Verschillende gemeentes in de rand werden de voorbije 
maanden geconfronteerd met stakende postbodes. Hun 
acties zij n het gevolg van een nijpend personeelsgebrek 
en dus een veel te hoge werkdruk voor uw 'facteur ' . 

Vlaams genootschap pleit voor 
gastvrijheid zonder taalfaciliteiten 8 

LETS: de ene dienst is de andere 
waard 9 

Figuran ten 10 
Lange afqandsloper Miel Puttemans verbrak 
Lijdens zijn sportieve carri ère maar liefst 16 
wereldrecords. De ll1an uü Vossem betreurt de 
slechte fy sieke cond itie van de jeugd en pleit 
voor veel meer spon op school. 

Gezond in de rand (5) 
De pakjes van DHL zorgen voor 
een pak problemen I 2 

Wie wil fuiven moet mobiel zijn 16 

Internationaal volkskunstfestival 
in Sterrebeek 21 

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op 
cassene. Geïnteresseerden ku nnen contact opnemen met het 
Atelier Helen Keiler, tel. 0214 66 94 40 of met de redacti e. 
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Gezocht: postbode (m/v) voor de rand 


Postbodes ziek van personeelstekort 

Elke werkdag kunt u er op 
rekenen: u maakt de brieven
bus open en haalt de post 
eruit. De normaalste zaak 
van de wereld, tot het mo
ment dat de brievenbus dag 
na dag leeg blijft. In enkele 
randgemeenten is dat de 
afgelopen maanden meer
maals gebeurd. De postbodes 
hielden dagen aan een stuk 
de armen gekruist. Te hoge 
werkdruk door personeels
tekort, luidde het. De oplos
sing van het probleem is verre 
van gemakkelijk, want post
bodes vinden die in de rand 
willen werken, blijkt hetzelfde 
te zijn als op zoek gaan naar 
een speld in een hooiberg. 

De problemen in de postkantoren van 
de gemeen ten in de rand zijn toe te 
schrij ven aan verschillende factoren. 
Voor de randgemeenten rond Brussel 
zijn nau"vveliJks kandidaat- postbodes te 
vinden, waardoor er een personeelste
kort dreigt. In verscheidene gemeen ten 
is dat trouwens al het geval Daar komt 
nog bij dat de postbodes die in de rand 
aan de slag gaan zelden blijvers zijn. 
Gewestelijk directeur van De Post Achille 
Lammens licht toe wat hij zelf' de 
probleemsituatie van de rand' noemt. 
'De hoge werkdruk in de postkanto
ren in de randgemeenten is te wijten 
aan een hoog absenteïsme dat voor 
een stuk moet worden toegeschreven 
aan het abomi.nabel slechte weer van 
het laatste half jaar. Een brievenbestel
ler moet zijn job uitoefenen in weer 
en wind. Als er iemand ziek wordt dan 
moet iemand anders di e ronde over
nemen. De Post voorziet weliswaar in 
vervangers, maar in sommige kantoren 
loop t het percentage vervangers van
daag op tot maar liefst vijftig procent 
van het aantal effectieve postbodes.' 
VSOA-vakbondsafgevaardigde Marc 
De Mulder ziet naast het slechte weer 
nog een andere verklaring; hij wijst 
met een verw ijtende vinger richting 
besparingen om de hoge werkd ruk te 
verklaren. 'De productiviteit moest 
naar omhoog, zo vond de clirectie. 

Een geroutineerde postbode krijg t het 
werk doorgaans gemakkelijk gedaan 
zodat die af en toe al eens een uurtje 
vroeger kan stoppen met werken. De 
Post heeft zich daarop gefixeerd om 
de werkdruk te verhogen, maar zon
der ermee rekening te houden dat wie 
trager werkt nu in het werk verzuipt. 
Daarnaast krijgen postbodes altijd 
maar nieuwe taken bij. Zo moeten ze 
tegenwoordig de bank- en verzekerings
producten van De Post aanprijzen.' 

In het holst 
van de nacht uit bed 
In de verstedelijkte rand komt daar 
nog bij dat het veel moeili jker is om 
postbodes te werven dan in een plat
telandsgemeen te. 'VVe vinden zelden 
mensen uit de streek', zeggen zowel 
Lammens als De Mulder. 'De bevolking 
die in de rand woont, werk t traditio
neel niet bij De Post. Het loon is niet 
hoog genoeg, de werkloosheid in de 
rand is laag en de huisvesting is er duur. 
Daarom moeten we elders gaan wer
ven, vaak in Limburg, het Leuvense of 
in Oost- en West-Vlaanderen. Een post
bode die elke dag van zo ver naar de 
rand moet komen, houdt dat nie t lang 
vol. Met het openbaar vervoer naar de 
randgemeenten pendelen, is geen sine
cure. Bovendien begint een postbode 
om 4 uur 's ochtends te werken. Als je 
dan eerst nog enkele uren op de trein 

en de bus moet doorbrengen, moet je 
alom 2 uur 's nachts je bed uit. Geen 
wonder dat de man of vrouw in kwes
tie bi j de eerstvolgende vacature een 
job in eigen streek probeert te versie
ren.' Om meer mensen warm te maken 
voor het beroep van brievenbesteller, 
betaalt De Post nu al de vervoerson
kosten terug, maar dat compenseert 
slechts gedeelteli jk het ongemak van 
het vroege opstaan en de lange reis
weg naar het werk.' 
Volgens De Mulder van VSOA moet 
naast een hoger loon en lagere werk
druk ook he t statuut van de postbodes 
worden aangepas t. 'Het laatste ander
half jaar worden alleen nog bodes aan
genomen met een contract voor zes 
maanden. Dat is weliswaar verlengbaar, 
maar het bied t geen zekerheid ; Wie 
een job heeft zal die niet opgeven om 
met een beperkt con tractueel statuut 
brieven rond te dragen. Bovendien 
wordt door dat onzekere statuu t snel 
afgehaakt.' 

Rampzalig 
In verscheidene gemeenten in de rand 
ondervonden de postmeesters het aan 
den lij ve. Onder andere in Beersel, 
Wezembeek-Oppem, Grimbergen en 
Zaventem legden de postbodes het blok 
erop en gingen in staking of voerden 
ludieke acti es . Bij het ter perse gaan 
van Randkrant was de situatie nog al



tijd niet overal opgelost. 'Rampzalig', 
omschrijft een postbediende van het 
kantoor in Wezembeek-Oppem de toe
stand. 'Van de mensen die na onze 
stakingsacties zijn aangeworven, heb
ben de meesten alweer ontslag geno
men waardoor van de blijvers niemand 
vakantie kan nemen. Als er iemand ziek 
wordt, zirten we met een ei. Ik veron
derstel dat de moeilijke bereikbaarheid 
van het kantoor er voor iets tussen zit. 
Onze job is ook niet makkelijk, omwille 
van de anderstalige inwoners hier in 
de rand. Wie niet van de regio is, heeft 
het moeilijk met de tweetalige straat
namen. Tweetaligheid is niet vereist, 
maar we moeten wel ons plan zien te 
trekken als ons iets in een andere taal 
word t gevraagd: 

Kettingreactie 
De gewestelijke directie van De Post 
stelde een kettingreactie vast bij de 
stakingen in de verschillende kantoren. 
'Als de postbodes in Beersel zien dat 
de stakingen in Wemmel en Vilvoorde 
extra mensen opleveren, dan is er bij 
hen niet meer dan een vonk nodig om 
ook te gaan staken. In Beersel klaagde 
het personeel over een tekort aan werk
krachten toen vier postbodes met pen 
sioen gingen. Dat tekort is inmiddels 
aangevuld . Er werd ook geklaagd dat 
de diensten te zwaar zij n door het 
heuvelachtig gebied , maar dat moet je 
van gemeente tot gemeente bekijken. 
In de Ardennen is het heel wat heu
velachtiger dan in de gemeenten in 
de rand . De staking in Beersel werd 
beëindigd na de belofte da t ik contact 
zou opnemen met de huisvestings
dienst van De Post voor een betere lo 
catie van het kantoor', aldus Lammens. 
De slechte huisvesting was, na het per
soneelstekort, ook in Wemmel een re
den voor de postbodes om in november 

van vorig jaar het werk neer te leggen. 
De vrachtwagen van Brussel X kon er 
immers niet binnen leveren , zodat de 
containers met poststukken 's ochtends 
in de regen bleven staan. Het schepen 
college wees de bouwplannen voor een 
nieu w postkantoor naast het huidige 
af wegens ' te modern' . Na de staking 
kreeg Wemmel twee extra postbodes 
uit Vilvoorde. Dat zorgde dan weer bij 
de Vilvoordse Post voor ongenoegen. 
In Wemmel is inmiddels een transport
band geïnstalleerd om de poststukken 
van Brussel X in het kantoor te bren
gen. Daarmee zou het structureel pro
bleem tijdelijk worden opgevangen. 
De behoefte aan een nieuw postkan
toor blijft ech ter bestaan. 

Wemmel kreeg twee extra 

postbodes uit Vilvoorde. 


Dat zorgde dan weer 

bij de Vilvoordse post 


voor ongenoegen 


Ook in Zaventem en Grimbergen was 
het aantal werknemers ontoereikend. 
Beide postmeesters beweren dat bet 
probleem momenteel grotendeels van 
de baan is. Bodes en bediendes denken 
er wellicht anders over maar houden 
angstvallig de lippen op elkaar omdat 
ze zwijgplich t hebben. De postmees 
ter van Grimbergen zeg t 'voon te 
kunnen , maar er mogen niet te veel 
zieken vallen'. De Zaventemse post
ontvanger benadrukt dat het kantoor 
nog altijd krap zit tijdens vakantiepe
riodes. Achiel Lammens wijst daar
naast op een speci fiek probleem bij 
De Post in Zaventem. 'De nabijheid van 
de luchthaven speelt ons parten, in die 

zin dat nogal wat mensen liever bij een 
privé-koerierdienst aan de slag gaan.' 
Maar De Post blijft ondertussen niet 
bij de (post)pakJes zitten. Momenteel 
werft het bedrijf vijftig nieuwe post
bodes aan voor de Brusselse randge
meenten. De aal1\.verving loopt echter 
niet van een leien dak je. Van de 2 I 
kandidaten die zich in april aanmeld
den, vielen er al vijf binnen de week 
af 'Van de resterende kandidaten zal 
misschien maar de helft blijven' , voor
spelt Marc De Mulder. 'Sinds de belofte 
om vijftig nieuwe postbodes aan te 
werven is de telling waarop dat aantal 
is gebaseerd trouwens achterhaald om 
dat ondertu ssen alweer andere werk 
nemers afluakten. Dal is dagelijkse 
kost, ondermeer omwille van de veel
vuldige verschuivingen. Als er ergens 
een personeelstekort dreigt, moeten 
bodes van andere gemeenten insprin 
gen. Velen zijn die overplaatsingen beu, 
want ze gebeuren vaak van de ene dag 
op de andere. Niet de gewestelijke 
directie moet bij dit personeelstekort 
met de vinger worden gewezen, hogerop 
moet De Post van strategie veranderen : 

Op weg naar 2003 
Of er voor De Post in de rand bC'tere 
tijden op komst zijn , is zeer twijfel
achtig. Het banenplan om vijftig extra 
postbodes aan te werven loopt nog 
volop en ondertussen maakt de Post 
zich op voor 2003. Dan verliest ze 
immers een groot deel van haar mono
polie. 'Als De Post concurrentieel wil 
blijven zaJ ze het voorbeeld van Neder
land moeten volgen en ook op zater
dag post bestellen, waardoor het werk 
nog minder aantrekkelijk wordt', 
aldus gewes telijk directeur Lammens. 

Joris Herpol I An Van hamme 

Desperately seeldng mail carriers in the outsldrts 
Receiving mail every working day seems like the most natural thing in the world 
at least until the day the mailbox remains empty.And th at is exactly what has 
happened several times in recent months in a number of outskirt communities. 
Mail carriers refused to perform their normal delivery rounds in o rder to protest 
what they des cri bed as excessive work pressures due to a shortage of personnel. 
It looks like there is no easy solution to the problem, especial1y since it appears 
difficult to find mail carriers who are willing to work in the outskirts . 'People in 
the outskirts rarely work for the Postal Service: the sala ry isn't high enough , 
there's little unemployment there and the housing is expensive', is the word at 
the Postal Service. Mail carriers who have to come from elsewhere don't last for 
long, because they soon discover th at their daily commute can take a lot of t ime. 
Whether postal services in the outskirts wil1 be improving in the near future is 
doubtful.A plan to hire fifty extra mail carriers is stil l somewhere in the works, 
but in the meantime the postal service is focus ing its attention on preparing for 
the year 2003, when it is schedu led to lose a large share of its monopoly. 
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VAN ASSE TOT 

Boomhut al bijna vol 
De Boomhur is de naam van 
de kersverse Freinetschool 
die op I september de deu
ren opent op het terrein 
van de Panorama school in 
Alsem berg. Freinetonderwij s 
gaat uit va n de leel\.vereld 
van de kinderen. Leren ge 
beurt er via experimenteel 
zoekell, waardoor een ac 
tief leergedrag wordt ont 
wikkeld. 'Onderzoek beves
tigt de goede resultaten van 
Freinetscholen', venelt me
vrouw Kestermont, mede
initiatiefneemster achter het 
project . 'De enige Freinet
school in Vlaams-Brabant 
bevindt zich in Leuven en 
daarom hebben eeu ti ental 

·iH'«aa:'fWf"äiJ.]"'· 

koppels uj[ de streek die 
helemaal achter het Freinet
onderwiJ S staan, de koppen 
bij elkaar gestoken. Dat re
sulteerde uiteindelijk in De 
Boomhut. De school volgt 
de officiële leerplannen en 
levert een erkend diploma 
af. Na een eerste informa
tiedag kregen we al 40 in
schrijvingen. De 50 inschrij
vingen die nodig zi jn om 
met de school te kunnen 
starten, halen we dus 
moeiteloos.' 
Freinetschool Alsemberg, 
Oude Postweg 76, 
tel. 02/361 3797,02/35646 11 
(na 19 uur) of 0477/79 77 26. 
MT 

ZAVENTEM 


Dansen bij 
Snotneuze 
Wie tussen 6 en 14 jaar is 
en de danskriebe ls in zijn 
lijf voelt, kan terecht bij 
Snomeuze vzw in Srerre
beek. De vereniging bestaat 
sinds I oktober 1998 en telt 
nu vijftien leden. Er wordt 
elke donderdagavond in 
twee groepen geoefend in 
de mrn zaal van de oude 
gemeenteschool. De groep 
tussen 6 en 9 jaar werkt. 

zelf kiezen. Naast dansen 
organiseren de monitoren 
nog andere groepsacti vitei
ten , zoals deelname aan 
allerhande optredens. Het 
lidmaa tschap kost 500 fr 
per Far, verzekering inbe
grepen. Wie kennis wil ma-

t(lTO PASÇ·\l \ 'lGNERQ!\ 

Naar ongeldige verkiezingen? 

len het niet op ons geweten 
hebben dat de verkiezingen 
in Rode ongeldig zouden 
worden verklaard. Dit be
tekent dat alle oproepings
brieven in het Nederlands 
moeten vertrekken', aldus 
de Vlaamse oppositie met 
de enige Vlaamse schepen 
Anne Sobrie op kop. Een 
klacht bij de Vlaamse over 
heid komt er aan. Dat deze 
gemeenteraads beslissin g 
nog een staartje krijgt, 
laat zich raden. IDH 

I- OTO PA 'iCAl \ ïGJ'\FKO\' 

De Franstalige meerderheid 
besli ste om de kiezers in 
Rode op I 3 juni in hun 
eigen taal naar de stembus 
te roepen, dllS ook in het 
Frans voor de Franstaligen 
in de gemeente. Volgens de 
richtlij nen van de Vlaamse 
overheid kunnen Franstalige 
inwoners slechts documen
ten in hel Frans krijgen als 
ze hier uitdrukkelijk om 
verzoeken. 
In de gemeenteraad heerst 
onenigheid over de beslis 
sing van de Franstalige 
meerderheid. 'De we t moet 
worden toegepast. We w il

van 18 rot 19 uur en de 
groep van jO tot 14 jaar 
tussen 19 en 20. 15 uur. 
De jongsten leven zich 
vooral uit in volksdansen, 
maar de ouderen dansen 
op de muziek van hun pop
idolen. De dansjeiders 
Ingrid en Sabine Gijbels 
vinden het heel belangrijk 
dat kinderen zich kunnen 
uiten op de muziek die ze 

ken met Snotneuze vzw kan 
terecht op de stand op de 
Jobbeurs van 29 mei a.s. lJl 

Zaventem. 

Voor meer inlichtingen: 
Ingrid & Sabine Gijbels, 
Vossem laan 34, 
1933 Sterrebeek, 
tel. 02/782 07 94 . 

FS 

'tUi"l 
Griekse partners 
Vlaanderen vvil banden sme
den met partners in de hele 
wereld. Partnerdagen met 
andere volkeren moeten het 
onderling begrip en het we
derzijds respect tussen de 
Europese volkeren verster
ken. Op 24 mei ontmoet 
Vlaanderen Griekenland 
tijdens de jaarlijkse Griekse 
bijeenkomst in het provin

ciaal domein in Huizingen. 
Naast Griekse muziek wordt 
er voor het eerst ook Vlaam
se volksmuziek gebracht. 
Op het programma staat 
onder meer 't Kliekske, één 
van Vlaanderens meest be
kende volksmuziekgroepen. 
In de toekomst worden nog 
meer Vlaams-Griekse partner
evenementen op touw ge

zer (zie Gasten boek p. 24). 
De parmerevenementen zijn 
een aanloop naar de viering 
in 2002 van de 700s te ver
jaardag van de Gulden 
Sporenslag, één van de eer
ste democratische bewe
gingen op lokaal vlak in 
West-Europa. In fo: dienst 
onthaal van de gemeente 
Beersel: 02138208.32 of 
Vlaanderen-Eu.ropa 2002: 
03/238.2002. 
MT 

http:02138208.32
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o f andere festival s, volksFolder vol feest 	 Met de boot naar het werk 
fees ten, stoeteIl en proces


Naar goede gewoonte heeft sies staan voor splijtende Sinds eind mei bestaa t er een 

de Toeristische Federatie keuzes wam op so mmige pendeldienst tusseIl de sluis 

van Vlaams-Brabant op- dagen (6 juni, 20 juni , van Zemst en het Sa incte


27 Juni) is het aanbod letteplein in Brussel. 
overwelcligend. Een catamaran brengt tus
De folde r geeft ook infor sen 7 en 9 uur s' morgens 
matie over enkele opmer en tussen 16 en 18 uur 's 
keJljke tentoonstellingen avonds pendelaars van 
ll1 de provincie. In de ko  Zemst naar hartje Brussel 
mende maanden volgt er en omgekeerd. 's Ochtends s avonds rwee van Brussel 
nog een kalender met zijn er twee af\raarten van  naar Zemst. De pendelboot 
zomerevenementen en een uit Zemst naar Brussel en doet 35 minuten over het 
herfstkalender. traj ect. Aan het Sainctele t-
De folder kan gratis worden teplein ZiJll er talrij ke ver-

ZAVENTEM 
afgehaald in de open bare bindingen mogelijk met 

nieu vv een kleurige folder bibliotheken, culturele het tram- en metronet vanEerste jobbeurs 	 Zsamengesteld waarin dag centra en diensten voor de Brusselse MIVB. De prijS 
per dag (tot eind juni) toerisme. Hij kan ook tele Jobs zijn er doorgaans niet voor één boottocht of een 
bondig de belangrijkste foni sch worden aange in overvloed . In Zaventem abonnement komt overeen mtoe ristische, culcu rele en vraagd o p het nummer ligt dat ie l ~ anders. De lucht met de tarieven voor de 
folkloristische evenementen 016 /26 27 20. Beslist een havengemeen te telt 2,5 va busdiensten van De Lijn. ein de provincie worden aanrader voor wie er eens cante betrekkingen per be  Bussen van De Lijn halen 
voorgesteld. een dag op uit wil in de roepsaClieve inwoner, zo passagiers op in Willebroek, 
Lief11ebbers van mu zie k- eigen provincie blijkt llil een studie van de Boom, Tisselt, Ramsdonck ~ 

KU l euven . Vooral vanuit en Kapellen-op-den-Bos en 
het Plaalselijk Werkgelegen brengen ze naar de vertrek- (/) 

heidsagentschap (PWA) , plaats in Zemst. Ook in 
dat rechtstreeks in aanraking Vilvoorde is er een opstap-Herinneringen worden poëzie 
komt met werklozen, groei plaa ts -annex parking- aan e 

Bejaarden die een poëzie  Brusse lse sociale hogeschool. de de idee om vacatures te de Steenkaai . De catamaran 
bundel schrijven, het ge  De poëziebundel is het re bundelen in een jobbeurs. heeft een capaciteit van 80 
beurt niet elke dag De be  sultaat van gesprekken en Zaterdag 29 m ei kunnen personen. Dit proefproject --I 
woners van het ru sthuis oefeningen in groep. alle werkzoekenden en an zal na zes maanden worden 
Heili g Hart in Grimbergen Bejaarden hebben dus niet dere belangstellenden in geëvalueerd . 
slaagd en erin om hun her  afgedaan en kunnen best Zaventem rechtstreeks in 0inneringen en hun m elan  creati ef uit de hoek kom en. contact treden met bedrij ven FS 


chohe o m het ouder wor  De dichtbundel 'Zo denken die o p zoek zijn naar per
 m 
den in heldere beelden te wij' kost ISO fr. en is ver soneel. Er worden meer 
vertalen . Zeven bejaarden krijgbaar in het rusthuis dan 900 Jobs van uiteenlo zi jn ook laatstejaarsstuden
kropen III de dichterlijke Heilig Hart , Veldkantstraar pende aard aangeboden. ten uit de regio welkom. Cl
pen, daartoe gestimuleerd 30, 1850 Grimbergen, Naast actief werkzoekenden De jobbeurs vind t plaats 
door Marij ke Vrijders, een tel. 02/270 j 9 00. op zaterdag 29 • 	 --

m 
laatste jaa rsstudente va n de GH mei van 9.30 

tot 18.30 uur in 3: 
IER EEUWEN HUIZINGEN het Gemeentelijk 
et 'Provinciedomein van Huizingen', dat doet velen ongetwijfeld Auditorium , m 

terugdenken aan schoolreizen uit de tijd-van-toen en de boter  Hoogstraat 50 

ammetjes met een frisdrank. Het kasteel goed met een opper in Zaventem. m 

v akte van 91 ha , kwam in 1995 in het bezit van de provincie Meer info bij 

laams-Brabant. Het kasteel van Huizingen in het gelijknamig 
 het PWA op Z 
ark dateert van het midden van de 16e eeuw, maar het lijkt van 02.721 50 82 


veel recentere datum. Dat komt omdat het bijna 125 jaar geleden 
 of bij de Dienst --I 
grondig werd verbouwd en zelfs voor een stuk herbouwd. Het Algemene Vorming mmoest naar de normen van eind vorige eeuw zwierig worden en 	 Wiske Ockermons (voorz itsIer PWA), en CUltllur, tel. 


Wim De Sloome (secretaris PWA) en
s 'erlijk van ornamentuur. Torens werden toegevoegd en de gevel 02/7596675. 
elden opgesmukt met hier en daar een vleugje neobarok en een Gerril Andrics (PWA-beomble) Avh Z 
reepje neorenaissance. Momenteel wordt het domein heraange

:)gd om de to"i"iKhe Mntcekking,k",ht oog " mgwtm JR 
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Vlaams Genootschap pleit voor 

gastvrijheid zonder taalfaciliteiten 


Het Vlaams Genootschap uit 
Sint-Pieters-Leeuw komt op 
voor het consequent gebruik 
van het Nederlands in de 
Vlaamse rand rond Brussel. 
Het wil dat op een tactvolle 
manier ook kenbaar maken 
aan anderstaligen. Het Ge
nootschap krijgt hiervoor de 
steun van de vzw de Rand, 
de provincie Vlaams-Brabant 
en de Vlaamse regering. 

Initiatiefnemer ir. Joël FoUet is zelf 
bedrijfsleider en beheerst vlot zes 
talen. In 1997 stapte hij naar het 
plaatselijk filiaal van een grote win
kelketen met de vraag om de eigen
heid van de streek te respecteren en 
niet langer tweetalige reclamefolders 
te verspreiden. Hij maakte de bedrijfs
leider duidelijk dat de Franstaligen in 
Sint-Pieters-Leeuw bewust en vrij heb
ben gekozen om in Vlaanderen te 
komen wonen en dat die keuze impli
ceert dat je de taal van de streek leert 
begrijpen. De gemeentebesturen van 
Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Beersel 
schaarden zich achter de actie van 
Fol1et. Het resultaat was dat de winkel
keten is gestopt m et het verspreiden 
van tweetalige reclamefolders. 

Alleen op verzoek 
'Onze acties mogen niet verkeerd wor
den begrepen', verduidelijkt Follet. 
'Wij wi llen de anderstaligen absoluut 
niet uitsluiten. Ons doel is die mensen 
ervan te overtuigen zich te integreren 
in onze gemeenschap. Wij vragen hen 
Nederlands te leren zodat ze zich hier 
ten volle thuis zouden voelen. Vlaan
deren heeft een zeer rij k socio-cultu
reel verenigingsleven en door de taal 
te leren, gaan de deuren voor deze 
mensen wagenwijd open.' 
Het Genootschap vindt het positief 
dat Vlamingen klantvriendelijk zijn. 
Dat onderstreep t de Vlaamse gastvrij
heid. Vlamingen mogen echter niet 
gediscrimineerd worden in hun eigen 
streek en ten behoeve van anderstahgen 
een tweetalig regime in stand houden 

is niet nodig. In de banksector was 
dat tot voor kort schering en inslag. 
Foller: 'In elk bankfiliaal hier vond je 
tweetalige folders, maar in Tubize, net 
over de taalgrens, vind je in de bank
filialen uitsluitend ééntalig Franse fol
ders. Wij hebben dus gevraagd dat de 

'Meertalige folders 
werken taalfaciliteiten 
in de hand en dat kan 
de bedoeling niet zijn' 

i r. Joël Follet 

banksector hier op eenzelfèle manier 
zou optreden als over de taalgrens. 
Wij hebben hen verzocht niet zomaar 
meertalige fold ers ter beschikking 
stellen. Dat \-verkt eigenlijk taalfacili 
teiten in de hand en dat kan de 
bedoeling niet zijn. Ook die actie 
heeft een positief resultaat opgeleverd. 
Alle banken verstrekken nu alleen een 
anderstalige folder als de klant erom 
vraagt. 

Spotgoedkope taallessen 
Het Vlaams Genootschap is ongebonden 
en staat boven elke partijpolitieke- o f 
filosofische ideolog ie. Het enige doel 
is het stimuleren van de Vlaamse reflex 
i.n alle geledingen van het sociale leven 

en het Vlaams karakter te laten prime
ren in de handels- en bedrijfswereld. 
Daartoe wil het anderstalige inwoners 
helpen en aanmoedigen om zich ver
sneld te integreren door het volgen 
van taallessen. In Sint-Pieters-Leeuw 
kosten vier reeksen van zes weken les 
slechts 300 frank, inschrijvingsgeld, 
handboek en administratiekosten inbe
grepen. Veel gemeenten in de Vlaamse 
rand rond Brussel organiseren overi
gens gelijkaardige taallessen. 
Het Vlaams Genootschap van Sint-Pie
ters-Leeuw is sinds 1997 uitgegroeid 
tot een volwaardige vereniging die 
zitting heeft in de cultuurraad. De 
wens is dat er in alle gemeenten van 
de Vlaamse rand gelijkaardige actie
groepen zouden opstaan. Die nieuwe 
kernen kunnen alvast een beroep doen 
op de ervaring van het Genootschap 
van Sint-Pieters-Leeuw. De provincie 
Vlaams-Brabant steunt verenigingen 
die zich actief inzetten voor de Vlaamse 
zaak . Zeer binnenkort wil zij al die 
mensen rond de tafel krijgen voor een 
uitwisseling van ideeën zodat ieder
een elkaar beter leert kennen en weet 
waarmee de ander bezig is. 
Flor Stein 

Inlichtingen: Ir. J. Follet, Postweg 267, 

1602 Vlezenbeek, tel. 02/532 10 90. 

L'hospitalité 

en néerlandais 

La 'Vlaams Genootschap' (une associa
tion indépendante' et apolitique) de 
Sint-Pieters-Leeuw plaide en faveur 
d'une utilisation systématique du néer
landais dans la périphérie flamande de 
Bruxelles, et souhaite exposer claire
ment et avec tact cette nécessité aux 
personnes parlant une autre langue. 'Nos · 
actions ne doivent pas être interprétées 
de manière erronée. Notre objectif est 
de persuader ces personnes de s'inté
grer dans notre communauté. Nous leur 
demandons d'apprendre Ie néerlandais 
afin qu'ils se sentent pleinement chez 
eux ici', explique I'auteur de cette initia
tive, Joël Follet. 



LETS IN VILVOORDE 


De ene dienst is 

de andere waard 

Stel dat je thuis niet graag 
het gras maait of de was 
strijkt, maar wel een boontje 
hebt voor exotisch koken. 
In een LETS-groep wisselen 
mensen dingen uit die ze 
graag voor een ander doen. 
In ruil krijg je niet alleen 
waardering, maar kun je ook 
rekenen op een wederdienst. 
Bij de startvergadering van 
LETS in Vilvoorde meldden 
er zich al meteen IS mensen 
aan. Een schot in de roos, 
vindt initiatiefnemer Guy 
Berckmans. 

'LETS is een afkorting en staat voor 
'local exchange and trading system', 
een systeem dat zich vanuit Canada op 
tien jaar tijd praktisch over de hele 
wereld heeft verspreid. In Vlaanderen 
bestaan er al vijftien groepen. Eigen
liJk is het een heel simpel ruilhandel
systeem van diensten en goederen. 
Binnen LETS is nagenoeg alles moge
lijk, zoals poetsen, lesgeven, bomen 
snoeien, koken, borduren, muziek 
maken, voetmassage geven, WiJll ma
ken, een feestje organiseren, babysit
ten, ... Je verbeelding is de enige grens. 
Om met een LETS-groep te starten 
moet je minimum met vijf mensen 
zijn. Om de zoveel maanden wordt 
een gids gepubliceerd waarin je het 
overzicht vindt van de vraag en het 
aanbod. Daarin staan ook telkens de 
adressen en telefoonnummers van de 
groepsleden vermeld', verduidelijkt 
Guy Berckma.ns. 

Lokale ruileenheid 
Hoe wordt dat systeem van dienst en 
wederdienst nu verrekend? Je werk 
wordt niet in geld uitgedrukt, maar 
wel in een lokale ruileenheid, die de 
initiatiefnemende groep zelf kiest. In 
Gent koos men 'stropkes', in Antwer
pen 'pollekes' en in Mechelen 'Maan
tjes'. De Vilvoordse LETS maakt een 
keuze op de eerstvolgende bijeen
komst van de coördinatiegroep. Voor 

de vergoeding gebruik Je dus 
een standaardwaarde van bij 
voorbeeld 20 LETS per uur. Als 
Ben drie uur in de tuin werkt 
van Claire, dan heeft hij een te
goed van 60 LETS. Dat tegoed 
wordt op het persoonlijke reken
blad geschreven dat in een cen
trale boekhouding komt. Als Bert 
dan later een beroep doet op 
Richard om twee uur wijn te 
maken, heeft hij nog een tegoed 
van 20 LETS. Op het rekenblad 
van de leden wordt nauwkeurig 
de datum, de activiteit, de uit
voerder en de begunstigde ver
meld. Dat overzicht houdt 

LETS kan de vicieuze 
cirkel van armoede en 
sociaal isolement helpen 
doorbreken 

iemand van de leden bij. Wie vindt 
dat een bepaald werk extra zwaar is, 
kan altijd meer vragen en daarover 
onderhandelen met de persoon die op 
zijn diensten een beroep doet. Dat 
onderhandelen gaat meestal vanzelf 

Uitkomst voor 
bescheiden inkomsten 
In tegenstelling tot de plaatselijke werk
gelegenheidsagentschappen (PWA) 
gaat het bij LETS helemaal niet om 
een verplichting die door de overheid 
wordt opgelegd, integendeel. Je doet 
de dingen die Je graag doet en waar
voor je persoonlijk wordt gewaardeerd. 
Voor mensen die het moeten rooien 
met een heel bescheiden inkomen, 
biedt het LETS-systeem interessante 
vooruitzichten. Door zich te nuttig te 
maken, krijgen ze in ruil diensten die 
ze zich voordien moesten ontzeggen. 
Het systeem kan dus de vicieuze cir
kel van armoede en sociaal isolement 
helpen doorbreken. Bij LETS is het be
slist niet alleen om de ruilhandel te 
doen, maar gaat het evengoed om het 

Guy Berckmans 

sociale contact. Het brengt mensen 
bijeen die elkaar vroeger niet kenden 
en die elkaar leren waarderen. Boven
dien ontstaat er onder de leden een 
netwerk van contacten. 

Verscheiden sam enstelling 
'LETS-groepen zijn meestal heel ver
scheiden samengesteld, gaande van 
arbeider tot advocaat', vertelt Guy 
Berckmans. 'Er staat geen leeftijd op. 
In de startgroep in Vilvoorde tellen we 
evenveel mannen als vrouwen. Een lid 
betaalt amper 100 frank. In ruil ont
vang je de gids, een nieu'vvsbrief en 
word je uitgenodigd op de biJeen
komsten van de LETS-groep. Om goed 
le kunnen functioneren mogen de af
standen niet te groot zijn. Voor ons 
initiatief in Vilvoorde opteerden we 
voor een straal van ongeveer 20 km. 
Zeg maar van Vilvoorde, over Grim
bergen, Zemst, Machelen, Schaarbeek 
en Neder-over-Heembeek. 

Gerard Hautekeur 

Wie niet aanwezig kon zijn op de start 


vergadering maar toch geïnteresseerd is 


kan voor meer informatie alsnog contact 


opnemen met Guy Berckmans, 


Aarschotsestraat 82, 1800 Vilvoorde, 


tel. 02/745 04 64 (werk), 


tel. 02/252 44 05 (thuis) of via 


e-mail: gberckmans@comtech.be 


9 

mailto:gberckmans@comtech.be
http:Berckma.ns


10 

Hij haalde een zilveren me
daille op de 10.000 meter tij
dens de Olympische Spelen 
van München in 1972, verbrak 
maar liefst 16 wereldrecords 
en had de reputatie de af
standsloper met de mooiste 
stijl ter wereld te zijn. Maar 
001< vandaag nog staat Miel 
Puttemans liever niet op de 
eerste rij, tenzij hij suppor
tert voor zijn voetballende 
dochter. RandKrant sprak 
met een wereldberoemde, 
maar bijzonder bescheiden 
inwoner van Vossem. 

MP Ik ben in Vossem geboren en ik 
woon er nu nog, ik ken de streek dus 
goed en ik woon er graag. Ik denk er 
niet aan hier weg te gaan. Het is net 
als met lopen: iers wat Je graag doet, 
dat doe Je gewoon . 
Vanaf mijn zevende liep ik -met de 
boekentas op de rug- naar school, 
zo'n 3,5 kilometer ver, s'morgens, 
s' middags heen en terug om re eten 
en s'avonds weer terug. Op de speel
plaats was er ook maar één ding: 
'koerskes' lopen, zo 'n 20 a 25 minu
ten lang, in de voormiddag en in de 
namiddag. Boodschappen 7 Ook al lo
pend. Dat was gewoon zo, er waren 
ook geen schoolbussen zoals nu, dus 
je moest wel bewegen, met de boeken
tas, in korte broek op sandalen of 
turnpantoffeltjes. Nu hebben de kin 
deren wel dure sportschoenen op zeven 
Jaar, maar ze hebben geen beweging. 
De situatie is tegenwoordig wel heel 
anders; Fiets je naar school dan word 
je vroeg of laat omver gereden, tèrwijl 
je vroeger hoogstens twee of drie 
auto's tegenkwam. 

De ontbrekende schakel 
MP Zelfs als Jongeren vanaf veertien 
jaar begiImen te trainen, dan nog 
kunnen ze nooit de achterstand inha
len tegenover Afrikaanse atleten die 
vanaf hun zevende 15 kilometer naar 
school lopen en terug. Die fase, of die 
schakel. ontbreekt hier en je kan het 
de Jeugd niet verwijten want ze krijgt 
gewoonweg niet de kans. Dat is niet 
normaal. We zijn toch geboren om te 
bewegen, of niet soms) Ik denk dat er 
op school meer sport moet worden 

Miel Puttemans 

'Als je iets graag 
doet is niets 

teveel' 

gegeven, bijvoorbeeld drie keer per 
vveek anderhalf uur, waarom niet? 

Zo krij g Je Jongeren die vinniger zijn , 
beter bewegen en die er niet tegenop 
zien om j 50 meter te stappen. Als er 
niets verandert dan zit je binnen tien 
jaar met een hele generatie die geen 
drie verdiepingen hoog kan gaan zon
der lift. 
Af en toe duikt er wel een alarmerend 
rapport op over de slechte conditie 
van de jeugd, maar daar blijft het bij. 
Of men organiseert een of twee sport
dagen en den.kt dat de problemen 
daarmee van de baan zijn. Maar zo'n 
sportdag brengt niets bij, integendeel, 
want de Jongeren zijn er niet op voor
bereid en ze forceren zichzelf. Het komt 
er op aan regelmatig en voorbereid te 
sponen, dan heb je geen problemen. 
Het wegvallen van de verplichte leger
dienst was evenmin een goede zaak 
voor de conditie van de Jonge man
nen, want in het leger deden ze ten
minste nog wat sport. Het enige dat 
er volgens mij op zit is meer ver
plichte sport op schooL 

De legendarische 
leuvense school 
MP Voor mijn achtti ende was ik in 
een club in Sterrebeek die opgeslorpt 
werd door White Star en daarna ging 
ik naa r Daring Leuven. Ik heb ontzet
tend veel geluk gehad in mijn carrière. 

Ik heb ten eerste geboft met mijn 
werkgever CyriJ van Mellaerr van wie 
ik bepaalde faciliteiten kreeg zodat ik 
's morgens eerst kon gaan lopen en ook 
in de namiddag mocht ik wa t vroeger 
stoppen. Daarenboven kon ik in het 
Instituut voor Licharnelijke Opleiding 
van de KU Leuven (beter bekend als 
'Sportkot' nvdr) tereclit om te trainen. 
Ik mocht er met alleen trainen maar 
kreeg er indi en nodig ook verzorging 
van artsen en kinesitherapeuten. 
En dan had ik het grote gelu.k om op 
trainer Man Vanden Eynde te 'vall en ' , 
een man die ZIjn tijd ver vooruit was. 

U was wellicht een van de laatste niet 
professionele topatleten? 
MP Ik denk het wel, maar in die pe
riode was dar gewoon zo, Lismont en 
Polleunis waren ook amateurs. Nu is 
dat natuurlijk heel anders en kun je 
op een dergelijk niveau op één à twee 
Jaar 'binnen' zijn. De situatie nu is 
ni et meer te vergelijken met vroeger ; 
Wij kregen hier en daar een aalmoes 
of wat prijzen in natura. Maar ik vond 
het helemaal niet erg om mijn job te 
combineren met sport, ik was heel de 
dag bezig en ik kon dus niet afdwalen. 
Als je iets graag doet dan is niets te
veel. Al s je om halfzeven 's morgens 
J 2 kilometer loopt (de morgenstond 
heeft trouwens éch t goud in de mond ') 
dan wordt je hard en dat is goed. Als 
je als atleet geen baan hebt, wat doe 
je dan in 's hemelsnaam tussen de 
trainingen door) 

De Amerikaanse professor en dokter 
Jokl noemde u de a(standsloper met 
de mooiste stijl ter wereld. 
MP Dat kan misschien wel zijn maar 
dat bereik Je ook met training: wij de
den heel veel 'bergjes', Ivo Van Damme 
deed dat ook. Het waren erg intensieve 
oefen ingen waarbij je heel wat won 
aan kracht en veerkracht, wat ook de 
stijl ten goede kwam. We trainden 
overigens in het algemeen heel hard, 
de opwarming was bijna al een com



petitie. maar ja. anders kom Je er niet. 
Al lachend en spelend trainen dat kan 
volgens mij ni et. Je moet gewoon zo 
hard trainen dat de competitie 
gemakkelijk wordt. Met een beetje 
talent. training en volharding kom Je 
er wel. 

U bent wel erg bescheiden 
MP Bescheiden ) Nee nee. als Je kijkt 
naar de stijl van de Keniaanse atleten. 
dat is pas een droom. de manier waar
op di e de grond raken. dat is bi jna 

'Het 'afmaken' , 

de sterkste die zijn 


tegenstanders verslaat, 

dat is het mooiste 


van de sport ' 


dansen . Maar ja . die jongens worden 
dan ook niet met de wagen naar school 
gebracht. Snel lopen is een gewoonte . 
Wij trainden anders dan nu maar als 
je kijkt naar de presta ties van de Bel
gische atleten 25 jaar geleden dan 
kun je alleen maar vaststellen dat die 

FOTO 

methode wel succes had 
en dat Vanden Eynde niet 
voor niets een legen 
darische trainer was. 

Voorbeelden 
voor een nieuwe 
generatie 
Mist u het niet allemaal? 
MP Nee. en dat is maar 
normaal. Er is een tijd dat 
je wint en dan komt de 
dag waarop je stopt. je 
zet een stap terug en je 
bouwt stilaan af Je kan 
toch niet blijven lopen) 
Ik had misschien trainer 
kunnen worden bij een of 
andere club maar dat zei 
me niet veel. Ik organiseer 
sinds zes par wel een 
meeting in Woluwe. Daar 
kruipt heel wa t tijd in ; Je 
bent zeker al een half jaar zoet alleen 
mel het inzamelen van geld om de 
atleten te vergoeden . 
Ik loop zelf nog af en toe. maar dat 
kun je in feite geen lopen meer 
noemen . dal is bewegen. doen alsof. 
maar het hee ft geen all ure mee r' Of 

ik het podium mis) 
PATlUC K O F. SPII:GI::lAI:R,E Nee. want op dat 

Miel Puttemans 
Miel Puttemans ge

'Wenn man etwas gern tut, 
wann bei den Olym

wird es nie zuviel' pischen Spielen 1972 
in München die Sil

bermedaille über 10.000 Meter und brach während 
seiner sportlichen Laufbahn immerhin 16 Weltrekorde. 
AuBerdem wurde er als der Langstreckenläufer mit dem 

schönsten Laufstil der Welt bezeichnet. Er war wohl 
einer der letzten nicht-professionellen Top-Athleten. 
Ein weltberühmter Einwohner van Vossem, aber ein 
besonders bescheidener Mann.'Wir trainierten ge
wöhnlich sehr hart, anders kommst du nicht sa weit. 
Man muB sa hart trainieren, daB der Wettkampf einf
ach wird.' 
Miel Puttemans bedauert die schlechte körperliche 
Verfassung der heutigen Jugend (er selbst lief seit sei
nem 7. Lebensjahr zwei mal täglich zur Schule und 
zurück) und plädiert für viel mehr Sport in der Schule. 
'Wir sind doch auf der Welt um uns zu bewegen, 
ader etwa nicht?' 

~~ m oment is het 
mooiste al voorbij . 
Het grootste plezier 
ligt in de wedstrijd 
zelf en in het over
treffen van je pres 
taties . het overtreffen 
van Jezelf Ik sta niet 
graag in de beJang
stelHng. ik sta liever 
op de tweede dan 
op de eerste rij 

Behalve bij een voet
balwedstrijd met uw 
dochter Nadia die 
ook in het nationale 
vrouwenelftal speelt? 
MP Ik kan er in 
ieder geval erg in op 
gaan en ik ben een 
felle supporter. Ik 
mis bijna geen en 
kele wedstri jd van 
haar p loeg (Weze 
maal) Ze kan trou
wens goed lopen . 
ze is snel en be

weegt gemakkelijk , ik denk wel dat ze 
iets had kunnen bereiken in de atletiek. 
Ik heb geprobeerd om haar daarin aan 
te m oedigen maar ze gaf de voorkeur 
aan voetbal en ze moet natuurlijk zelf 
kiezen. 
Als ik zelf opnieu w voor de keuze 
zou staan dan was ik misschien wel 
gaan wielrennen I Nu kijk ik er erg 
graag naar. De manier waarop Frank 
Vandenbroucke Luik-Bastenaken-Luik 
won bijvoorbeeld, dat was gewoon 
prachtig, daar heb ik echt van genoten. 
Het zogenaamd 'afmaken' . de sterkste 
die zijn tegenstanders verslaat. dat is 
het mooiste van de spor t. 
Als Vandenbroucke nog een paar jaar 
presteert zoals nu, dan zal hij heel 
wat Jongeren opnieuw voor het wiel
rennen motiveren. Zelf nam ik een 
voorbeeld aan Gaston Roelants en 
Ron Clark. Als je eenmaal de sponmI
crobe te pakken hebt laat ze je niet 
meer los en wil Je altijd beter preste 
ren. Dus wie weet krijgen we binnen 
acht à tien jaar opnieuw een aantal 
goede renners aan de top. Wat de atle
tiek betreft kan Mohammed Mourhit 
een voorbeeld zijn dat heel wat jon 
geren aanspreekt en misschien hebben 
we binnen drie )Jar een nieuwe gene 
ratie topatleten in het afstandslo pen 

Geneviève Ostyn 
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GEZOND IN De pakjes van DHLDE RAND? (5) 
Sommige mensen worden 
letterlijk 'gek' van een over
dosis nachtlawaai; Ze krijgen 
last van verhoogde bloeddruk 
en een hele reeks andere 
kwalen, zo blijkt uit tal van 
studies. Desalniettemin krijgt 
de streek rond Sterrebeek, 
Tervuren, Moorsel, Vossem 
en Duisburg nog altijd elke 
nacht de volle lading vlieg
tuiglawaai over zich 
heen. Een recent on
derzoek van BIAC 
(de nieuwe naam van 
de Regie der Luchtwe
gen) laat daar niet de 
minste twijfel over be
staan. De verantwoor
delijke politici lijken 
nog niet echt wakker 
te liggen van het la
waai en verschuilen 
zich achter bevoegd
heidsproblemen. 

Niet iedereen heeft last van nacht
lawaai. Kleine kinderen en oudere 
mensen hebben meer te lijden van 
gestoorde slaappatronen. An De Vos 
uit Tervuren is zo 'n pechvogel; 'Be
halve op zaterdag, word ik elke nacht 
wakker van het geluid van laag over
vliegende vliegtuigen. Soms is da r al 
iets na 2 uur, meestal gebeurt het tus
sen 3 en 4 uur. Vaak lig ik daarna een 
paar uur wakker. De slaapstoornissen 
stapelen zich op en dat blijft ni.et 
zonder gevolgen. Mij n hmsa rts stelde 
onlangs vast dat ik las t had van ver
hoogde bloeddruk die voortaan be
handeld moet worden. Soms neem ik 
ook slaapmiddeltj es. Sommige men
sen hebben er minder of geen last 
van, maar anderen nog véél m éér dan 
ik. Ik ken een oudere dame van 72 
jaar die enorm lijdt onder het nacht
lawaai. Ze slaapt, net als ik, met oor
dopjes, neemr regelmatig een slaap
middel , maar li gt desalniettemin elke 
nacht naar de sterren te kijken. 
Om eens goed te slapen, moet ze 
elders gaan logeren. Zij is hier in de 
streek niet de enige die af en toe er 
russen uit trekt, gewoon om 'uit te 
rusten' . 

Harde bewijzen 
Vlaamse politici hebben relatief wei
nig aandacht voor het probleem van 
de geluidsoverlast in de rand en ver
schuilen zJCh 11 iet zelden achter een 
bevoegdheldsprobleem : Zaventem is 
nog altijd een federale materie, zo 
luidt het. Ook het economisch belang 
van Zaventem wordt vaak ingeroepen 
om de geluidsoverlast te vergoelijken. 
In één adem wordt daar dan aan we-

o .... 
2 

gevoegd dar zolang geen hard cijfer
materiaal over de lawaa ihinder op 
rafel kan worden gelegd er niets is 
'bewezen'. Incussen zijn er bewij zen 
waar niemand met goed fatsoen nog 
omheen kan Her Laboratorium voor 
Akoes tiek en Thermische Fysica 
(KU Leuven) heeft onlangs onder de 

'Om eens goed te 
slapen moet je elders 

gaan logeren' 
leiding van professor Thoen op vraag 
van BIAC een analyse gemaakt va n de 
geluidsmetingen die [ussen 3 ell 22 
december 1998 door een meetpost op 
de Tervurense Museumlaan werden ge
regis treerd. Om de door vliegtuigen 
veroorzaakte geluidsoverlast te verdui
delijken kan de vergelijking mer het 
lawaai van een benzine grasmaaier 
worden gemaakt. Wie daarachter loopt, 
krijgt zo' n 80 decibel lawaai re slik
ken en dat vertegenwoordigt onge
veer het geluid dat menig inwoner 
van Tervuren, Moorse!, Vossem en 
Duisburg elke nacht (behalve 's zater

dags) meermaals uit de slaap rukt. 
Gemiddeld gaat het per nacht om 20 
geluidspieken tussen 65 en 9S deci
bel. BIAC berekende dat er in deze 
omstandigheden gemiddeld 27,4 % 
van de mensen potentieel sterke hin
der ondervinden , zijnde de 'hoogste ' 
categor ie op de internationale hinder
index . Op sorrunige dagen loopt het 
aantal. mensen da t hinder ondervind t 
zelfs op tot 37%. 

Tweedehands 
vliegtuigen 
In de meetperiode noteerde 
de mobiele meetpost zomaar 
eventjes 318 geluidspieken 
tussen 65 en 95 decibel. Van 
166 van di e geluidspieken 
kon me t zekerheid worden 
gezegd van welk opstijgend 
vliegtuig ze afkomstig waren. 
Het ging daarbij niet zelden 
om machines van de koe
rierdienst DHL. 
Volgens de actiegroep Wakker 

Tervuren (die zich hiervoor baseert 
op gegevens van BIAC) wordt 84% 
van de nachtvluchten boven Tervuren 
uitgevoerd door of voor DHL. Daar
voor zet DHL vaak lawaaierige, verou
derde tweedehands vliegtuigen in, 
wat verklaart waarom alle geluidspie
ken boven 90 decibel afkomstig zijn 
van machines van DHL. 
Wakker Tervuren ijvert al geruime tijd 
voor een strengere wetgeving die in 
de eerste plaats rekening houdt met 
geluidspieken , vooral 's nachts, in 
plaats van uit re gaan van de formule 
die in luchtvaartkringen gangbaar is. 
Die formule zet de totaliteit van het 
24-urengeluid om III gemiddelden, 
waardoor de zeer srorende geluids
toppen worden gladgestreken, he t 
zogenaamd lDl (Level Day Night). 
Volgens Wakker Tervuren is lDl geen 
geschikte maatstaf om de problema
ti ek van de nachteli jke geluidsoverlast 
regen te gaan. 

Kalmeermiddelen 
en alcoholisme 
Over de effecten van geluidsoverlast 
op de volksgezondheid is in het bui
tenland al heel wat onderzoek ver



zorgen voor een pak problemen 

richt. De Luikse dokter Pierre de 
Marneffe verzamelde in het kader van 
de uitbreiding van de luchthaven van 
Luik-Bierset een aantal bevindingen 
uit die internationale studies. Zo blijkt 
uit menig onderzoek bijvoorbeeld dat 
de medische consumptie in de omge
ving van luchthavens toeneemt even
als het aantal doktersbezoeken. In 
Amsterdam werd met de groei van de 
luchthaven van Schiphol ook een gra
duele toename van de medicatie tegen 
hoge bloeddruk, stress en slapeloos
heid vastgesteld. 
In de omgeving van de luchthaven van 
Kopenhagen werd een toename ge
meten van het aantal psychiatrische / 
psychologische consultaties ( 19% 
tegenover 12% over een periode van 
5 jaar) en een sti jging van het aantal 
zelfmoorden. In de buurt van de 
Kopenhaagse luchthaven slikt overi
gens ruim 25% van de ondervraagden 
kalmeermiddelen, tegenover 17% bij 
de controlegroep. 
Andere studies wijzen op een vermin
derde vruchtbaarheid, een lager ge
boortegewicht, premature geboorten, 
een toename van het aantal maagzwe
ren, veel gevallen van verhoogde 
bloeddruk bij volwassenen, een ver
hoogd risico (+ 5%) op overlijden ten 
gevolge van aandoeningen van de 
hart- en bloedvaten, of een beroerte. 
De problemen uiten zich onder meer 
in een verandering in het hartritme, 
het ademhalingsritme of in samen
trekkingen van de aders. 
Op psychologisch vlak is geluidsover
last rechtstreeks verantwoordelijk voor 
vermoeidheid, angsten, verminderde 
professionele prestaties bij volwassenen, 
verlaging van schoolprestaties bij kin
deren en depressies. Er is een verhoging 
vastgesteld van alcoholisme en opna
mes in psychiatrische ziekenhuizen . 
Vliegtuiglawaai blijkt ook hormonale 
wi jzigingen te veroorzaken. Geluids
pieken zorgen ervoor dat cortisol en 
catecholamines vrijkomen, stress-hor
monen di e zorgen voor een verhoging 
van de bloeddruk en het hartritme. 
Vliegtuigen produceren niet alleen la
waai, het zijn ook zeer grote vervuilers. 
De precieze samenhang tussen die ver
vuiling en een verhoging van het aan

tal kankergevallen (in de omgeving 
. van Schiphol bijvoorbeeld) is echter 

moeilijk hard te makell. 

Gezondheidsenquête 
In Zaventem is verder onderzoek naar 
de speci fi eke gevolgen van het lucht
verkeer voor de omwonenden zeker 
geboden. Dokter Anp Vandeputte, die 
zich aan de KU Leuven specialiseen in 
arbeidsgeneeskunde, verwerkt op dj[ 
moment de antwoorden op een vragen

ongeveer 300 vragenlij sten van de in 
totaal 8000 teru ggestuurd . 
Op dit moment laat de Vlaamse over
heid ook metingen analyseren naar 
fijne stofdeeltj es in de huurt van 
Zaventem. Die fijne deeltj es staan nog 
maar pas sinds kort in de belangstel
ling. Zij zouden niet ongevaarlijk zijn 
voor de gezondheid omdat zij diep in 
het lichaam kunnen binnendrin gen. 
Hel is nog maar de vraag of terzake 
een rechtlijnig verband met de aan

lijst die alle inwoners van Zaventem 
en Korten berg begin dit Jaar in de bus 
hegen. Aan de hand van negentien dUl
delijke vragen w il ze nagaan in welke 
mate de inwoners van beide lucht
havengemeenten hinder ondervinden 
van het vliegverkeer. Er worden niet 
alleen vragen gesteld over geluids 
overlast. Het is de bedoeling van de 
enquête om ook andere gezondheids
problemen in kaan te brengen Bij het 
afsluiten van deze reportage waren 

wezigheid van de luchrhaven kan 
worden vastgesteld. Hoe kan immers 
onoms(O[elijk worden aangetoond dat 
deze vervuiling door vliegtuigen 
wordt veroorzaakt en bijvoorbeeld 
niet door de dagelijkse mastodontfiles 
rond de hoofdstad) Of de volksge
zondheid uiteindelijk met dergelijke 
welles -nietes discussies is gebaat, mag 
op zijn minst worden betwilfeld. 

Marleen Teugels 

En bonne santé dans la périphérie? 
Dans la cinquième partie de notre série consacrée à la santé dans la périphérie, 
nous aborderons cette fois Ie problème des effets nuisibles pour la santé des 
nuisances sonores. Une dose excessive de bruit nocturne peut en effet donner 
naissance à diverses maladies: Ainsi que Ie révèlent de nombreuses études, certai
nes personnes sont ainsi confrontées à des problèmes d'hypertension accrue et 
à nombre d'autres maux. Les enfants en bas äge et les personnes ägées, en parti
culier, semblent souffrir de perturbations des cycles de sommeil et ceux qui veu
lent savourer une bonne nuit sont contraints d'aller loger ailleurs. Malgré ce con
stat, la région de Sterrebeek, Tervuren, Vossem et Duisburg est exposée chaque 
nuit de plein fouet au vacarme causé par Ie trafic aérien: une étude récemment 
menée ne laisse aucun doute sur I'origine du problème. Le problème ne semble 
pas perturber Ie moins du monde Ie sommeil des personnalités politiques, qui se 
réfugient plus souvent qu'à leur tour derrière des problèmes de compétence. 
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EXPOSITIE 

Het leven 
blootgelegd 

Voora leer de Britse kunste

naa r Andrew Lee (33) zijn 
penseel ter hand neemt ,I 1 raadpleegt hij op zijn com

puter biologische en na
tuurkundige bestanden . Met de pixel, 
het oplichtende elemel1laire bewe
gende positi ep llntJe, herreken t hij op 
het scherm organische celstructuren 

I 	 van planten en dieren. Zo tracht bij 
door te dringen tot de kern van le
vende organism en. De membraan
achtige slienen worden in een raster 
grondig geanal ysee rd en gemanipu
leerd tot ze als vorm geschikt zijn om 
te worden nageschilderd. Dank zij de 
éénkleurige achtergrond lijken de 
chromosomen te zweven in de ruim
te. Andrew Lee legt als di gi tal e bio
loog de basismod ellen van het leven 

14 	
bl oo t. De werken lijken vaak op weer
kaarten die meteorologen voor hu n 
voorspell ingen gebruiken. De lijnen 
en kleuren verschaffen informatie 
over wolkenpartijen, regenvlagen en 

luchtdruk. Ook zij zi jn het resultaat 
van m etingen en interpretaties. De 
schilder poogt niet de vvaarneembare, 
uiterl.iJke werkelijkheid weer te geven, 
maar de celstructuren uit te vergroten. 
Toch zijn het geen gewone micro
scopische beelden maar autonome, 
abstracte doeken , die voor evenveel 
uirleg va tbaar zijn al s de vlekken van 
de beroemde Rorschachtest. De schil
deriJen sluiten aan bij de hedendaagse 
popcultuur. 

Sint Genesius Rode, De Beir Gallery, 
Hallesesteenweg 158. Van 20 mei tot 
4 juli, van donderdag tot zondag van 
114 tot 18u.Te1.02/38 I 21 81. 

I THEATER 

Achter de deuren kijken 

Deuren zijn in een komedie even on
ontbeerliJk als het nood lot en de bloed
wraak in een tragedie . Ze worden op 
een onverwach t moment geopend en 

verbergen vaak amusante geheimen . 
In 'Hotel Quid Pro Quo' van gezel
schap WA .C.K O zijn de deuren zelfs 
belangrijker dan de tekst. Het perso
neel en de gasten betrappen elkaa r op 
onverwachte momenten. De taferelen 
zijn hilarisch en absurd. De vijf acteurs 
doorbreken de thea terconventies en 
komen in het vaarwater van de revue. 
Telkens als een deur open gaat is het 
feest. Maar het gezelschap ex perimen
teen ook met' de vierde wand'. Net als 
in de oude kluchten zijn er vele ter
zijdes, zodat het publiek de indruk 
krijgt dat het meer weet dan de per
sonages op de planken. Die raken uit
eindelijk zo in de war dat ze hun rol 

I 	 vergeten en van gedaante veranderen. 
In vroegere producties werd nog ge
flirt met elektronische high tech, maar 
daar zijn de acteurs inmiddels van 
afgestapt om zich des te m eer te con 
centreren op toneelmatige, visuele 
vondsten. Omdat elke grap een per
fecte timing vereist is het ritme si nds 
de première sterk opgevoerd. 

I Jezus Eik/Overijse: De Bosuil: 
28/5 om 20u. Tel. 02/657 31 79. 

CONCERT 

, 	Kuykenfamilie speelt Oebussy 

Hoewel Sigiswald Kuyken zich met 
zi jn barokensemble La Petite Bande 
hoofdzakelijk toelegt op het oeuvre 
van oude componisten als Lully, 
Corelli, Rameau, Mozart en Haydn 
krij gt Strombeek Bever de primeur 
van een Debussyconcert . Deze Franse 
componist wordt te vaak vastgepind 
op zijn impressionistische en symbo
listische werken. Vlak voor de eerste 
wereldoorlog schreef hij zi jn 'Syrinx 
voor fluit'. De titel herinnert aan de 
houten blaaspijpjes zonder mondstuk , 
die Hermes volgens een Griekse m)Ithe 
schonk aan de herdersgod Pan. De 
melodie is sober. De kinderlijke sfeer 

wekt ontroering op. De compositie 
wordt uitg evoerd door Barthold Kuy
ken. Al s de Duitsers Frankrijk bezetten 
verblijft Debussy om gezondheidsre
denen in het kustplaatsje Pourville. 
Na zijn werk voor de 'ballets rll sses' 
wil hij in afzondering zes neoklassieke 
sonates schrijven voor diverse instru
menten . Maar omdat hij lichamelijk 
sterk achteruit gaat worden het er maar 
drie. Het eerste werk voor cello en 

I 	 piano is krachtig en spiritueel. De twee
de sonate voor fluit , altviool en harp 

daarentegen is zwaarmoedig, alsof hij 
de somberheid van de oorlog wil uit
drukken. De sonate voor viool en piano 
klinkt hortend omdat ze m aar heel 
moeizaam tor stand kwam; De ruste
loze Debussy kon door het kanonge
bulder de slaap nie t meer vanen. Hij 
st ierf op 25 maart 1918 in Parij s. 

Strombeek-Bever, CC, vrijdag 28/5 
om 20u 15. Res: 02/263 03 43 . 

KLEINKUNST 

Geen problemen 
met Hautekiet 

Kleinkunstenaar Geert Hautekiet is trots I 

op zi jn geboortejaar. In 1968 domi
neerd en protestzangers en flower 
powerfa naten de po pcultuur. Hoewel 
hij voor industrieel on twerper stu 
deerde vond hij zijn ware roeping in 
de podiumkunst. Na een korte carrière 
als tentoonstellingsbouwer voor Ant
werpen 93 sc hreef hij voor kleuters 
het stuk' Kabaal'. Bij het Paleis reali
seerde hij de fantasierijke voorstelling 
'Ladder'. De meeste ervaring deed hij 
op m et zijn rev ue 'Geert in goed ge
zelschap'. Hij deelde het podium met 
RafWalschaerts van Kommil Foo. 

I 
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Samen realiseerden ze het vermakelijke 
'Lang geen oude Belg gezien ' . Ophef
makend was het cabaretprogramma 
'Do rst' Tijdens de Nekkanacht stelde 

Geert Hautekiet ZIJn ni euwe langspeler 
'Held ' voor. De sa men werking m et 
VRT-man Johan Terryn mondt nu uit in 
een famili evoorslell ing. 'A lles is beter 
dan niets' w il he t publiek ervan over

tuigen dat je aan problem en nooit te 
zwaar moet tillen. Hoewel de produc
tie pas volgend seizoen door Vlaanderen 
toert , is ze nu al te zien in de rand. 

Sint Genesius Rode , Boesdaelhoeve: 
zondag 30/5 om ISu . Te1.02/38I 14 51. 

WERELDMUZIEK 

Tango's van Piazolla 

Het Libertangokwartet brengt in het 
kader van 'Gluren bij de buren' een 
hommage aan Astor Piazoll a. Accor
deoniste Myriam Maes zorgde voor 
de arrangementen. Het ensemble be
staat verder uit celliste Claudine Steen
ackers, violi st Jean11o( Gillis en pian ist 
Peter Heremans. Na een verblijf in 
Parijs stelde Piazo lla bij zi jn terugkeer 
in Buenos Aires een eigen octet samen, 
maar hij werd beroemder m et zijn 

I 'Quinteto', dat heel Amerika afreisde. 
Hij bracht vaart in de tango en expe 
rimenteerde m et onverwachte instru 
menten. Zijn composities ziJ11 vernuf
tig uitgebouwd. Vaa k over vleugelen 
dissonanten de melodie. In eige n land 
had hij alleen succes in de intellectuele 
milieu's. Het grote publiek verkoos de 
traditionele tango. In Europa werd hij 
daarentegen enthousiast onthaald op 
de festivals van de wereldmuziek. In 
het Sfinkspark te Boechout gaf hij kort 
voor zijn dood nog een o nvergetelijk 

concert. Zoals de naam al laat ver
moeden neemt Libenango de vrijheid 
om zijn werk vrij te interpreteren. 

Galmaarden, Baljuwhuis: zondag 30/5 
om ISu. TeI.OS4/S8 95 I I. 

VOCALE MUZIEK 

Spaanse troubadoursliederen 

Zes studenten van het Leuvense lem
mensinstituut voeren een verzameling 
j 3de eeuwse gezangen uit die voor 
de eerste maal ten gehore werden ge
bracht aan het hof van de Spaanse ko
ning Alfonso el Sabio. Hoewel de lie
deren in de mu ziekliteratuur worden 
aangeduid als Las Cantigas de Santa 
Maria, is die omschrijving misleidend 

I 	 omda t er ook invloeden uit de joodse 
i 	en de Arabische cultuur zijn te bespeu

ren. Cecile Kempenaers en Els Van 
Laethem nemen de vocale partij en 
voor hun rekening. Luit, vedel, ud, 
blokfluit en sc halmei zorgen voor een 

, 	hi stor ische meerwaarde. De naam van 
het gezelschap, Zefiro Torna, zinspeelt 
op een madrigaal van Monteverdi, 
waarin de wi ndgod Zefiros na een 
koude winter de natuur opnieu w tot 
leven wekt . BJörn Schmeltzer heeft de 
arti stieke leicling van dit pro ject. 

, 	Kobbegem, Sint Gaugericuskerk, 
6 juni ISu. Tel. 02/466 78 21 
(CC Den Horinck/Asse) . 

KAMERMUZIEK 

Lenteduetten 

Violi ste Krisri en Roels en de Poolse 
I 	 pianist Bugaslaw Jan Strobel voeren 

tijdens hun twee concerten in de rand 
de 'Frühlingsonate' van Beethoven , 
een scherzo van Brahms, de sonate 
in bes KV 454 van Mozart en de 'Tzi
gane' van Maurice Rave! uit. De enige 
Vlaamse componist in het programma 
is Marcel Poot, die in het begin van 
deze eeuw in Vilvoorde werd geboren. 
Net als zijn andere composities is 
'Ballade' sober en helder. De partituur 
verscheen in 1955, toen zijn schalkse 
vitaliteit had plaatsgeruimd voo r een 
tragische, bijna lyrische toon. Toch 

zou Poot later nog het tijdloze 'Moto 
perpetuo' componeren, waarin weer 
meer optimisme doorschemert . 

Dilbeek/ Itterbeek, Sint-Annakerk: 
zondag 13 /6 om ISu.TeI.02/466 20 30. 
Overijse.zondag 20/6 Plaats nog 
niet meegedeeld. Org.:02/687 59 59 

(Den Blank). 


CONCERT 

Prometheus op 

de zomerse toer 


, 
I 

IS 

Slagwerker Carlo Willems, saxofonist 
I Henri De Roeck en contrabassist Etien

ne Siebens stelden voor 'Gluren bij de 
buren'een luchtig zomerprogramma 
samen. Met Gershwin betreden ze het 
domein van de romantische en tegelijk 
imposante Amerikaanse muziek. Duke 
Ellington werd door het Prometheus 
ensemble in de selectie opgenomen om
wille van de vitaliteit en de klankkleur 
van zijn werk, die het haastig leven van 
de opgejaagde tijdgenoten weerspiege
len. Bij Richard Rodgers worden melo
dieuze pareltjes gepuurd uit zjjn musi
cals 'Oklahoma' en natuurlijk 'The 

I 	 Sound of Music' , die vooral bekendheid 
verwierven door hun spectaculaire film
versi es. De stap naar Charlie Cbaplin is 
vervolgens klein. Het concert wordt 
afgerond met imponerend werk van 
l eonard Bernstein, die met ziJl1 popu
laire, educatieve televisieseries klassieke 
muziek toegankelijk maakte voor het 
grote pub liek. Zijn 'West Side Story' 
beweegt zich op het randvlak va ll de 
spektakelmuziek en de musical. 

Ternat: kasteel Kruikenburg: zondag 
20/6 om Isu.Te1.02/S82 44 33. 

Ludo Dosogne 
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o ver fuiffacili tei ten gesproken ... 

Wie wil fuiven moet mobiel zijn 

Het fuifbeleid staat in de 
meeste gemeenten nog in 
de kinderschoenen, zo blijkt 
uit de 'fuiventocht' die ver
schillende medewerkers van 
Randkrant doorheen de 
nachtelijl<e rand hebben 
gemaakt. De Vlaamse minis
ter van Binnenlandse Aange
legenheden Leo Peeters zou 
liever hebben dat de jonge
ren in hun eigen omgeving 
de gelegenheid krijgen om 
zo nu en dan uit de bol te 
gaan en port gemeentebestu
ren aan om de jeugd wat 
meer terwille te zijn. 

Fuiven maken deel uit van het leven. 
Tijdens het fui ven leren jongeren biJ
voorbeeld om zich op eell sociaal ver
antwoorde manier uit te leven. Maar 
fuivers moeten vandaag wel m obiel 
zijn. Zo ook in de rand, waar maar 
weinig fui fza len zijn overgebleven. 
Te voet naar een fuif gaan zit er daa r
om in veel gevallen niet meer in 
Veel zalen zijn opged oekt . niet langer 
opengesteld voor Jongeren, of gewoon
weg onbetaalbaar. De strenge Vlarem II
normen van de Vlaamse overheid in 
za ke geluidsoverlast hebben hier dui
delijk een rol in gespeeld, evenals de 
beperking van het aantal dansevene
men ten per jaa r. Sommige zaaleige
naars kozen bijgevolg voor meer lucra
ti eve en veilige trouw- en communie
feesten Omdat veel zalen de deuren 

sloten, kwam er op bepaalde plaatsen 
een concentratie van fuiven. Dat zorgt 
daar dan weer voor klachten over 
nachtlawaai, waardoor die zal en op 
hun beurt 'bedreigd' worden .. 
Nieuwe zalen zijn vaak niet ecbt voor 
een jeugdig publiek ontworpen. Hun 
kostbare infrastructuur (parketvloeren, 
enz. ) is niet geschikt voor Jongeren 
die er stevig tegenaan willen gaan . 

Fuiven grondwettelijk recht 
Dat het zo ver is kunnen komen , heeft 
te maken met het gebrek aan aandacht 
van het beleid voor de jongeren. Leo 
Peeters zorgde op dit vlak onlangs 
voor een echte kentering De Vlaamse 

'In Rode is er gewoon 
geen jongerenbeleid 

en uiteraard ook geen 
fuifbeleid' 

minister van Binnenlandse Aangelegen
heden maakt werk van een echt fujf
beleid. ' Fuiven is een grondwettelij k 
recht', zegt Pee ters, die via het Vlaams 
jeugdwerk lucht kreeg va n het fuif
p robleem Hij zette een werkgroep 
rond de tafel di e zorgde voor een 
informatieve brochure m et prakti sche 
fui f tips: 'Fuiven op A4' (een speciaal 
nummer van het tijdschrift VIRUS). 
De minister schreef ook een brief aan 
alle Vlaamse gemeentebesturen met 

2 
2 

de dringende vraag een fuifbel eid uit 
te stippelen . 
En Leo Peeters laat het niet bij mooie 
woorden; Een financieel ruggensteuntje 
moet het fuifbeleid van de gemeenten 
aanmoedi gen . Besturen krijgen voor 

taan tot 200.000 fr. subsidie als ze 
zich inspannen om jongeren lustig te 
laten fuiven zonder de hele buurt 
wakker te ho uden. UirVlarem II is 
inmiddels ook het akoestisch onder
zoek van kleine zaaltjes geschrapt. 
Alleen de beperking (Ot 12 danspar
tiJen per jaar blijft nog problematisch. 

Duidelijke afspraken 
Voor fuivend Vlaanderen is het in de 
rand niet altijd een feest. Er zijn te wei
nig fuifzalen en er is geen fuifregle
ment, zeggen de meeste plaatselijke 
jeugdraden. 
In de Noordrand zij n fuifzalen op één 
hand te tellen. Grimbergen, Vilvoorde 
en Dilbeek kunnen wel al een zoge
heten 'fuifcharter' op tafel leggen. Op 
basis van gezamenlijk overleg sluiten 
zalenuitbaters, organisatoren , de lokale 
overheid en jeugdverenigingen in het 
kader van het globaJe jongerenbeleids
plan een duidelijke overeenkomst over 
de fuifmodaliteiten, zodat iedereen 
weet waar zich aan te houden. Peeters 
verkies t zo'n dialoog met jongeren 
boven een puur restrictieve, soms 
zelfs repressieve ho uding. 
Grimbergen heeft baanbrekend werk 
verricht in het kader van de veiligheid 
van het Fenikshof Bart Van Humbeeck, 
voorzitter van de jeugdraad: 'Minister 
Peeters nodigde ons zelfs uit om ons 
fuifreglement in de betrokken werk
groep op het ministerie uit de doe
ken te doen.' 
In Vilvoorde staat het fuifbeleid nog 
in de kinderschoenen , maar een en 
ander komt snel op gang. Jeugdcon
sulente IJse Van Moer en Bart Tuteleers, 
secretaris van de jeugdraad: 'De jeugd
dienst heeft een 'fuifbox' samengesteld 
m et een kassa en veiligheidsmateriaal, 
zaklampen en reflecterende vesten, 
om de bewaking rond de fuifzalen te 
vergemakkelijken. Fuiven kan in Vil
voorde vandaag alleen in Domein 



Drie Fomeinen. Daar moeten nog 
drie zalen bijkomen. Het 'fuivenplan' 
moet wel nog in het schepencollege 
worden goedgekeurd.' 

Fuifverbod na amok 
Ook Dilbeek heeft een fuifcharter dat 
is ondertekend door de organisatoren 
van fuiven en de eigenaars van fuifzalen. 
Het bevat een tienpumenprogramma 
waaraan iedereen zich moet houden. 
Zo zijn de organisatoren verplicht de 
politie en rijkswacht van hun fuif op 
de hoogte te brengen en kunnen de 
organisatoren op de jeugddienst een 
'fuifbox' ophalen met onder meer re
flecterende overtrekjes voor de men
sen die de fuif in het oog houden, 
gsm's, en ander materiaal. 
Toch is Dilbeek geen paradijs voor 
ferveme fuivers. De gemeeme heeft 
zelfs geen echte fuifzaal. Privé- of 
parochiezalen laten slechts sporadisch 
fuiven roe. De bedenkelijke situatie is 
het gevolg van een 'zwarte fuifperiode' 
in Dilbeek, roen op verschillende 
plaatsen stevig amok werd gemaakt en 
de gemeente zelfs een tijd lang een 
volledig fuifverbod heeft opgelegd. 
Sinds fuiven in zaal Elysée in Vlezen
beek wegens klachten over lawaaihin
der verboden zijn, is ook in Sint-Pie
ters-Leeuw de roep naar een echte 
fuifzaal groot. Het gemeentebestuur 
wil hier wel op inspelen en in een 
kersvers jeugdhuis een fuifzaal inte
greren. Daarvoor worden nu een 
oude boerderij en het vroegere res
taurant La Granja omgebouwd. 

Beersel maakt er werk van 
'Geen enkele zaal in Beersel voldoet 
op dit moment aan de normen van 
een volwaardige feestzaal', zegt Wim 
Van Den Neste, de voorzitter van de 
Beerselse Jeugdraad. 'Er zijn veel min
der zalen dan vroeger. De resterende 
zaJen zijn te klein en er is een gebrek
kige accommodatie. Op onze niellW
jaarsfuif hebben onze beleidsmensen 
dat met eigen ogen kunnen vaststel
len. Nu ze weten dat er een probleem 
is, proberen ze dat wel op te lossen.' 
De Chiroleiding van Alsemberg vindt 
het gebrek aan fuifzalen vooral voor 
jonge, minder mobiele jongeren (rus
sen 13 en 16) een probleem. Jonge 
fuivers houden er niet altijd van 'mee 
te rijden'. 'Ik ga nog liever in de win
ter één half uur te voet in de kOll dan 

mee te rijden met anderen', vindt Jan 
Dehantschutter. 'Iedereen zou gemak
kelijk te voet naar een fuif moeten 
kunnen, zoals vroeger.' 
'We erkennen het gebrek aan fuifzalen 
en we willen de jongeren aan een fuif
zaal helpen', reageert de Beerselse 
jongerenschepen Leen D'Hooge. 'We 
hebben gekozen voor één grote eve
nementenhal want jongeren houden 
ervan om samen te fuiven. Om het 
vervoerprobleem op te lossen willen 

we bij de grote fuifzaal een fuifbus 
inleggen die tot in de vroege uurtjes 
jongeren thuisbrengt. Er lopen volop 
onderhandelingen over het opzetten 
van fuifaccommodatie in de oude 
Volvo-site. Daarnaast willen we de 
Moesjebaaz als jeugdhuis inrichten .' 

Megabedoening hoeft niet 
op dit moment heeft de Druiven
streek geen grote fuifzaal. maar een 
gezellige fuif hoeft volgens Stef Bor
remans, de voorzitter van de Jeugd
raad van Overijse, niet 
noodzakelijk een mega
bedoening te zijn. 'Mis
schien moeten we 
inderdaad op de plaats 
van 'De MarkthaJle' een 
evenemenrenhal bou
wen', droomt Borre
mans. 'In afwachting 
kan de decentralisatie 
van het fuifgebeuren de 
pijn verzach ten.' 
Jeugdconsulente MariJke 
De Rudder van Hoeilaart 
sluit zich hierbij aan. 
'Als er tenminsre overleg 
en samenwerking komt 

tussen de verschillende gemeenten. 
Omdat bij het organiseren van een 
fuif heel wat komt kijken, is er ook 
behoefte aan informatiepunteJl waar 
organisatoren terechtkunnen voor 
praktische informatie zoals de toela
tingen, drankvergunningen, het 
onderhoud van de zaa l, SABAM, de 
huur van de muziekinstallatie, afreke
ningen met de brouwer en andere 
leveranciers, enz. 
Ook de Tervurense jeugdconsulent 
Freek Rombours ziet fuifgelegenheden 
liever kleinschalig. 'Als we in elke Ter
vuurse deelgemeenre een geschikte 
lokatie vinden, zitten we goed', vindt 
Rombouts. 'Voor een grotere fuif 
huren we dan wel een tenr.' 

Verboden te fuiven in 
de faciliteitengemeenten 
In de faciliteitengemeenten is fuiven 
nog iets problematischer. De gemeente
besturen van Wemmel en Sinr-Genesius
Rode nemen op dit vlak alvast geen 
enkel initiatief. Het Wemmelse politie
reglement laat fuiven niet eens toe. 
'In Rode is er gewoon geen jongeren
beleid en uiteraard ook geen fuifbeleid', 
vat Johan Van Lier van de vzw Jeugd
werkgroep Rode de situatie samen. 
'Spijtig genoeg zijn de Vlaamse jon
geren hun cultuurcentrum kwijt. Er 
rest alleen Het Parochiehuis, maar de 
huur hiervan ligt hoog. Gelukkig 
kunnen de jongeren nu voor kleinere 
fuifjes terecht in hun Jeugdhuis Ani
moro terecht. Wie weet, biedt De 
Boesdaelhoeve ooit wel de mogelijk
heid om te fuiven.' 

Ingrid Depraetere,Willy Fluyt, Joris 
Herpol, Flor Stein, Marleen Teugels 

Partygoers left out in the cold 
In most communities, it appears, 'party poliey' is still in 
its infancy. This sad reality was confirmed by a journey 
the RandKrant team took through the outskirts one 
recent night. Potential merrymakers rarely find the kind 
of place they're looking for in the neighborhood, and 
so it is no longer possible to walk to a party. Many halls 
have shut down, no longer admit young people, or are 
just too expensive. The striet norms with respect to 
noise pollution have also played a role, as did the limita
tion on the number of dance events whieh could be held 
each year. Things could only get this far because of the 
lack of attention paid to youth poliey. The current 
Minister of Internal Affairs, Leo Peeters, is working on 
such a policy, however. and has succeeded in waking up 
the local administrations in Flanders. Because partying 
is a constitutional right, says the minister. 

17 
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ZONDER O/vl WEGEN 


THUIS IN 
HOTEL ASTORIA 

bleem waarvan men de op

Mijn inzicht betreft de aan

minderhe id in Brusse l. 
Zoals ik me in de Astor ia 

Achteraf ervaar ik het aperi

iefconcerr in de Astoria als 
een aha-erlebni s. Dat is vol
gens Van Dale het' p lo tseling 

dagend inzicht in een pro

ossing lang gezocht heelt '. 

wezigheid van een Vlaamse 

kon gedragen moel een Vla
ming zich in Brussel kunnen 

t

l

Zondagvoormiddag, hotel Astoria, 
Koningsstraat, Brussel: aperitiefconcert, 

al tweeëntwintig jaar een traditie. Maar ik 
ben er voor de eerste keer, op uitnodiging 

van de ouders van een concertant. 
Het zaaltje zit vol en de muziek en 

het spel zijn mooi.Tijdens de pauze en 
na afloop blijkt dat ik me onder vrienden 

en bekenden bevind. We zijn een en al 
levendige conversatie en beleven 

een paar aangename uren. 

rele initiatieven kan gaan, 

zoa ls het KUllstenfestival des 
Arts of zelfs het vernieuwde 
blad Brussel deze week . Dat laat
ste is een initiatief van de 
ideale soort Nederlandstalige 
Brusselaars: breeddenkende 

hoofdstedelingen die niet 
de behoefte voelen om al te 
nadrukkelijk de Vlaming uit 
te hangen, laat staan mili
tant Vlaams te zijn. Ze zijn 
Vlaams zoals witlof Brus

gedragen: volkom en op zijn 
gemak, op zijn plaats, thuis. Lel wel: 
als ik rne in de Astoria ni et in ver
trouwd geze lschap had bevonden, had 
ik me er misschien ongemakkelijk 
gevoeld, zo van : ik kan hier maar 
beter in het Frans naar de vestla ire of 
hel toilet vragen, anders zien ze m e 
ni et staan of kijken ze m e vuil aan. 

Versta m e niet verkeerd. Ik heb dik 
w ijls h et gevoel probleelllloo~ een 
Nederlandstalige in Brusse l te Lij n , 
maar dan wel altijd op plaatsen waar 
de Vlamingen uitdrukkelijker thuis 
li jn dan in het Astoriaho tel. BiJ voor
beeld in hun cultuurce ntra .. de KVS, 
het Kaaitheater, De Markten, enzo
voort . Met mijn kroost va n de banlicu 
naar de stad om daar dan kennis te 
maken met de leuke Limburgse pop
penspeelster Maaike: ik moet maar de 
prettige herinn eringen aa n de voor
malige 'kind erzondagen ' in de Beurs
sc ho uwburg ophalen om te beseffen 
dat ik al dikwijls aangename uren 
beleefd heb in Brussel. 

Mijn zonen zi jn overigens in Brussel 
niet all een naar de poppenkast maar 
ook naar school gegaan en nu voelt 
mijn dochte r zich op haar gemak in 
h et atheneum van Etterbeek - Neder
landstalig ond erw ij s voor Brusse laars 
en randbewoners, onder wie ve le 
Franstaligen , die op de speelplaats 
hun eerste taal blijven spreken en in 
de klas aan h Uil tweede taal voorrang 
moeten geven. All emaal blijkbaar heel 
gewoon en Brussels. Maar o rndat het 

er zo lang o mgekeerd aan toe gegaan 
is in de Belgische scholen , blijft het 
me verwo nderen . 

Mijn Brussel se vrienden en kennissen 
zull en die ve rwond erin g provincialis
tisch vinden en mijn Astoria-gevoel 
belachelijk. De meesten van hen be
horen tol die fam euze, overi.ge ns 
m eertalige , 'Vlaamse minderheid in 
Brussel' , maar zijn me dun kt altijd en 
overal probleemloos Nederlandstaligen 
in de hoofds tad. 

Ze zijn er thuis omdal z.e er wonen 
en z.e hebben er een modus vivendi 
aangenomen di e een tweede natuur is 
geworden: ze zijn ze lfverz.ekerd zich
zelf zo nder met gro te re of sterkere 
groepen te heulen en ze bevorderen 
de Vlaamse aanwezigheid in Brussel 
door aan Vlaamse cu lturele, en alge
men e emancipati e te doen. 

Dat 'Vlaamse ' hoeft overigens niet 
zo opva llend bij die e ll1 ~ncipatie te 
staan, om dat het ook om muIticultu 

sels is. Waarom? Daarom. 
De Vlaamse Club Brussel ('voor 

kunsten, wetenschappen en letteren ') 
is ook uit dat goede hout gesneden. 
Ze bestaat al vijfenzeventig jaar en komt 
wekelijks bij een in een zaaltj e boven 
café Het Manneke in de Boterstraat, net 

niet op de Grote Markt. Haar leden 
behoren niet toeva llig to t het vaste 
publiek van de aperitiefconcenen in 
de Astoria en hoeven daar dus al lang 
niet meer naar de vestiaire of het toi
let te vragen . 

Zou je geloven dat ik die Vlaamse min
derheid in Brussel benijd? Ze heeft 
zich wijs en pragmatisch in haar posi
tie geschikt en maakt er nu het beste 
van. Ze houdt zich bezig met de kwa
liteit van haar leven in plaats van met 
de kwantiteit van haar soort. 

Intussen gelijkt de Vlaming in de rand 
nog lang niet op de Vlaming in Brussel. 
In de rand worden de Vlaamse neuzen 
nog geteld en gedragen de Franstalige 
inwoners van de Vlaamse dorpen zich 
niet zoals de Franstalige scholieren in 
de Nederlandstalige sc holen. 

De Vlaming-randbewoner woont 
nog op m oerasgrond, in onvast gebied. 
Hij moet er op zijn qui -vive zijn . 
Daardoor gaat de een er zich defensief 
opstellen, de ander agressief en soms 
zelfs fanati ek, een derde principieel. 
Ik voel me er geneigd de Vlaming uit 
te hangen, in plaats van mijn pragma
tische zelf te zi jn. 
Brigitte Raskin 



CULTUURSPREIDING IN VLAAMS-BRABANT 

Voor veel mensen blijft het podium 
een ver-van - Illi jn -bed sho"" 
Elke dag vinden er in Vlaan
deren gemiddeld negentig 
verschillende podiumactivi
teiten plaats. Dat is weliswaar 
behoorlijk veel, maar die ac
tiviteiten zijn niet gelijkmatig 
gespreid over de verschillende 
provincies en gemeenten. 
Uit een studie van professor 
Jan Colpaert (EHSAL) en 
stafmedewerl<er Miel< De 
Kepper van de Federatie van 
Vlaamse Erkende Culturele 
Centra in opdracht van 
Vlaams minister van cultuur 
Luc Martens blijkt dat vooral 
in de provincies Vlaams-Bra
bant en Oost-Vlaanderen de 
cultuurspreiding nog verre 
van optimaal is. 

De geografische spre iding van de ge 
subsidieerde podiumacti vHeiren (thea ter, 

dans, mu ziek, mu ziektheater) in 

Vlaams- Brabant en Oost- Vlaa nderen 
laat vo lgens de onderzoekers te wen

sen over. De gegevens die in hun stu

die over cultuurspreiding in Vlaande
ren werden vervverkt, dateren even 

wel van de seizoenen 1995- 1996 ell 

1996- J99 7. Colpaert en De Kepper 

konden in hun o nderzoek dus alvas t 

niet de weerslag m eten die de vzw 

'de Rand' heeft op het culture le ge 

beuren in een deel va n Vlaams-Brabant. 
De vzvv 'de Rand', die maar pas sinds 

het najaar van 199 7 operationeel is, be
hee rt de zes Gemeenschapscentra in 

de Vlaamse rand rond Brusse l en moet 

ondermeer zorgen voor een verruimillg 
van her culmrek aanbod in die regio. 

Betere samenwerking 
'Voor de rand rond Brussel waren van 

de seizoenen 1995 -19 96 en 1996 

1997 nau we lijks gegevem voorbanden ' , 
zegt Miek De Kepper. De vzw 'de Rand' 

is amper twee jaar actief aanwezig op 
het terrein en het zou OJlveral1lwoord 

zijn om over de weerslag daarvan zo

maar uitspraken te doen , zonder dat 
we over exacte gegevens be~chjkke n . 

Onze studi e gedt over de onderzoch
te periode een globaal beeld van de 

spreiding van het gesubsidieerde cul 

tuuraanbod. Een van onze belangrijk 

ste bevind ingen is dat de graad van 

stedelijkheid en de aanwezigbeid van 

een cul lureel centrum een spreidend 

eHect h eeft. Limburg heeft de uitge

breidste culturele infrastructuur en in 

die provinc ie is bet cultLluraanbod bij-

Met Geert Hoste in 

de ene gemeente moet je 

op dezelfde avond geen 

andere komiek in een 


buurgemeente het mooie 

weer laten maken 


na ideaal verspreid over de gemeenten. 


Vlaams -Brabant ~coort qua spreiding 

tamelijk slecht; De cul lUrele activiteiten 


spelen zich vooral af in / 

de steden en in een paar ~ 


g rote culturel e celllra. 

Om de cu ltuurspre iding :; 


in Vlaams -Brabant te ver- ~ 


beteren zal er tu ssen de § 

gemeenten en de culturele 


cemra alleszins meer moe 

ten worde n sam enge

w erkt', aldus De Kepper. 


Agenda's naast 
elkaar leggen 
In tllsse n is di e culturele 
sa m enwerking in de 

rand al van start gegaan 

De Gemeenschapscen tra Het cultureel centrum vall Srrom beek 

o lllpoppen als ' co ncurrenten' van de 

andere culturele ce ntra in de regio, 

antwoordt Jan Colpaen ontkenuend. 

Objectief gezien is da ar volgells h em 

ook geen reden toe, al vindt hij wel 

dat er nog veel te weimg sprake is vall 

regionaal cultuu roverleg in Vlaams

Brabant. 'In Lim burg wordell de 

age nda's van de cull urele cen tra naast 

rn ekaJl" gelegd Daar kan het bi jvoor

beeld ni et dat ee n Geert Hoste in de 

ene gemee nte wordt geprogrammeerd , 
te rwi]l op dezelfde avond een andere 

komIek het mooie weer maakt in een 

buurgemeente. Culturele- en gemeell 
sc h ap~<...eJl l ra hebben mijns inziem de 

taak on) m ekaar te versterken ', besluit 

Jan Colpaert. Die visie wo rdt alvast 

gedeeld doo r de provincia le overheid 

van Vlaams-Bra hant. Zij trek t di l jaar 

n iet all ee n 6 miljoen Lrit voor de vver 

kingskosten va n de c ulture le ce ntra 

(dat is 2,5 miljoen lllee r dan vorig 

De Zandlo per (Wemmel) , 


De Bosui I (Jez us-Eik), De Moe lie 


(Linkebee k), De Boesdaelhoeve (Sillt


Gen esius-Rode) , De l ijsterbes (Kraai


nem) en De Kam (Wezembeek

Oppem ) brachten onder de noemer 

'Ro ute 66' al een eerste brochure uit 


met hun podiumactiviteiten . De wil is 

eveneens aanwezig om met andere ge


meenten samen te werken. Hierover 


zijn momenteel verkennende ge

sprekken aan de gang. 


Op de vraag of de gemeenschapscen 

tra vall de vzw 'de Rand' zich niet 


jaar), lllaar ook nog een;, 6 ,5 milj oen 

ten be hoeve vall een betere cultllur 

spreiding. Een gedee lte van dat geld 
gaat vo lgens gecl eplHeerde voor cul 

tuur Jan i\ nthoOllS naar een studie 

over gebiedsgericht cu ltuurbeleid én 
er kOll.l t een mandataris die de samen
werking rll';sen de ver~c hill ellcle c ul

turele centra m oet bevorderen ell die 
erop za l toezien dat het cLtlmrde aan 

bod alle gemeenten teil goede koml. 

Joris Herpol 
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Srreekproduclen van de Wambeek hoeve in Wambeek 

Winkelen op de boerderij 
Tijdens het laatste weekend 
van april werd in het provin
ciaal trefcentrum Baljuwhuis 
in Galmaarden voor de vijfde 
keer 'Pajotternijen' georgani
seerd, een soort voedingssalon 

20 	 met land- en tuinbouwproduc
ten uit de eigen streek. 
Prominent aanwezig was de 
Werkgroep Hoeveproducten 
Pajottenland die de consu
ment voor zijn knapperige 
groenten, verse zuivel en ka
kelvers eitje opnieuw de weg 
wil wijzen naar het boerenerf. 

'Als je op school aan de kinderen 
vraagt waar de melk vandaan komt, 
antwoorden er altijd wel enkelen: uit 
de winkel. Door het huidige afzetsys

teem van land- en tuinbouwprod ucten 
is de band tussen gebruiker en produ
cent vervaagd. Er zijn nog maar weinig 
mensen die met de boodschappentas 
naar de boerderij trekken om eieren 
of brood te kopen', aldus Eric Van Dyck 
van de Belgische Boerenbond. 'Met de 
Werkgroep Hoeveproducren Pajotten
land will en we hier verandering in 
brengen. We willen de mensen ervan 
bewust maken dat rechtstreekse han 
del met de boer niet alleen financi eel 
voordelig kan zijn, maar dat echte 
hoeveproducren bovendien veel lek 
kerder en gezonder zijn.' 

Duwtje in de rug 
Mensen warm maken voor de land
en tuinbouwproducten uit eigen 
streek, dat is zowat de belangrijkste 
doelstelling van de Werkgroep Hoeve

producten Paj ottenland, een proef

proJect van de Boerenbond waarvan 
Eric Van Dyck de coördinator is. 
'Streekproducten zijn tegenwoordig in. 
Het Pajottenland wordt alom geprezen 
voor zijn niet te versmaden kriek en 
geuze maar er is zoveel meer. Hier ma
ken boeren nog zelf ijs, boter en kaas. 
Hier wordt nog kwaliteitsfruit ge

'We proberen het publiek over 
de drempel te krijgen door de 
kwaliteit van hoeveproducten 

in de verf te zetten' 

kweekt, echt boerenbrood gebakken, 
honing geslingerd en confituur ge
maakt. Jammer genoeg hebben veel 
mensen een duwtje in de rug nodig 
om het erf op te stappen en recht
streeks bij de boer een aantal zaken te 
kopen. We proberen het publiek vooral 

over de drempel te krijgen door de kwa
liteit van hoeveproducten in de verf te 
zetten. Een bijkomend voordeel voor 
de consument is de 'korte ketting' als 
hij zich direct tot de producent richt. 
Hij betaalt een lagere prij s voor zijn 
aankopen terwijl de landbouwer zijn 
bedrijf op die manier een meerwaarde 
geeft', zegt Eric Van Dyck . 

Zonder plasticfolie 
De Werkgroep stame met zijn campagne 
in Gooik en Pepingen. All e inwoners 
kregen er een brochure in de bus met 
een lijst van bedrijven waar recht 
streeks hoeve producten kunnen wor
den gekocht. Zo'n vijftig landbouw
bedriJven doen mee aan hel proef)xo-

Ject en zetten hun poorten wijd open 
voor iedereen die eens iets anders wil 
dan de in plasticfolie gevangen voedings 
waren uit de grootwarenhuizen. Van 

Dyck beseft dat je niet van de ene dag 
op de andere een mentaliteitsverande
ring bij consumenten en producenten 
bewerkstelligt, maar de reacties op het 
project zijn volgens hem zeer positief 
'De landbouwers krijgen van de werk

groep vormingspakketten aangeboden 
om zowel theoretisch als praktisch hun 
eigen thuisverkoop te runnen. Voor 
de consumenten organiseren we info
avonden en infostands op allerlei 
happenings en we promoten initiatie
ven als de boerenmarkt in Gooik waar 
de landbouwers rechtstreeks hun pro
ducten komen verkopen', aldus Eric 
Van D)/ck. 

Propere streek 
De keuze voor het Pajottenland om de 
rhuisverkoop op landbouwbedrijven 
te stimuleren heeft volgens Van Dyck 
te maken met het imago van propere 
regio. 'Het Pajottenland bleef de jong
ste tien jaar wat achter qua moderni
sering in de landbouw. Omdat de 
groei van de bedrijven hier een beetje 
in de tang zit, willen we de landbou
wers via thuisverwerking en -verkoop 
de kans geven om hun inkomen te 
verhogen.' 

Ingrid Depraetere 

Wie graag een lijstje wil met welke landbouw
producten waar te koop zijn in het Pajotten
land of meer uitleg over de Werkgroep 
Hoeveproducten Pajottenland, kan terecht bij 
Eric Van Dyck op het nummer 016/24 20 74. 



Internationaal volkskunstfestival in Sterrebeek 


Folklore als smeedijzer voor 

onderlinge verdraagzaamheid 

Precies dertig jaar geleden 
trokken leden van jeugdclub 
Tonzent in Sterrebeek de fol
kloreklompen aan en brach
ten met volksdans, muziek 
en vendels de volkskunst
traditie van de negentiende 
eeuw opnieuw tot leven. Om 
deze verjaardag niet onge
merkt voorbij te laten gaan, 
organiseert de uit Tonzent 
ontstane vereniging De Rolle
wagen op 26 juni a.s. een in
ternationaal volkskunstfesti
val op het domein van het 
kasteel van Sterrebeek. 

De traditionele kleding, vendels en 
zwierige muziek staan misschien in 
schril contrast m et de blitse kleding 
en de luide muziek in hedendaagse 
megadancings, maar bij een trouw 
publiek blijven de populaire kunst
vormen van weleer nog altijd even 
geliefd. 'Er zijn meer mensen in volks
kunst geïnteresseerd dan we aanvan
kelijk zelf dachten' , zeggen voorzitter 
Guy Mellaerts en ondervoorzitster 
Heidi Bertels van De Rollewagen. 

Zondagskostuum 
De vereniging -die haar naam ont
leende aan een van de oudste hofste
den van Sterrebeek- telt een beschei-

Internationales 
Volkskunst-Festival 
Die vereinigung 'Rollewagen' (Sterrebeek) 
setzt sich nun schon seit dreiBig Jahren 
dafür ein, das Interesse an der Folklore 
längst vergangener Zeiten wach zu halten. 
Zur Feier dieses Jubiläums organisiert 
die volkskunstvereinigung am 26. Juni ein 
internationales Volkskunstfestival auf dem 
Gelände des Schlosses in Sterrebeek. 
'Wir haben uns bewuBt für ein internatio
nales Festival entschieden, um auf diese 
Weise zu einem gröBeren gegenseitigen 

Verste hen beizutragen. Das Festival bringt 
verschiedene Kulturen zusammen, und das 
geschieht in der Umgebung von Brüssel 
noch viel zu selten', so der vorsitzende und 
die Zweite vorsitzende von Rollewagen. 

~ 

den groepje van twintig jongere en 
evenveel volwassen leden en wil de 
aandacht voor de folklore uj[ lang ver 
vlogen tijden levend houden. 
Daar komt volksdans, volksmuziek en 
vendelzwaaien aan te pas, maar gere 
geld waagt de vereniging zich ook op 
het terrein van handenarbeid met het 
maken van poppen en het naaien van 
kostuums. Als het maar plezierig is en 
met folklore te maken heeft. 
Met hun typische klederdracht willen 
de leden van De Rollewagen de periode 
rond 1850 nog meer in de verf zetten. 
Heren krijgen een bombazijnen broek 
aan , een wi t hemd, vestje en pet en 
vrouwen zijn bij optredens uitgedost 
met een kapj e met gepijpte kant, witte 
bloes, gekleurde rok, zwarte schort en 
sjaaltje. De vroegere Sterrebeekse boer 
en boerin in hun zondagskostuum. Ge
maakt door leden van De Rollewagen. 
Er komt heel wat kijken bij volkskunst. 
De oude huifkar, het symbool van 
De Rollewagen, wordt vooral nog ge
bruikt bij stoeten en optochten in de 
onmiddellijke omgeving van Sterre
beek, zoals de historische stoet van 
Lenneke Mare in Sint-Lambrechts
Woluwe en de optocht door Tencuren. 

Mengelmoes van culturen 
Uit liefde voor hun streek waagden 
de leden van De Rollewagen zich ook 
op het terrein van het toerisme. 'Bij 
uitwisselingen met buitenlandse groe
pen viel het ons op hoe weinig infor
matie er over onze reg io voorhanden 
is', zeggen Heidi Bertels en Guy Mel
laerts. 'Daarom stelden we met de Ster

rebeekse vereniging 
van zelfstandigen een 
informatieve brochure 
samen over Sterre
beek. De brochure is 
verkrijgbaar bij de 
lokale handelaars met 
een toeristisch infote
ken op de voorgevel.' 
Het is tegen die ach
tergrond niet verwon
derlijk dat De Rolle
wagen de viering van 
zijn dertigste vefjaar

dag op 26 juni a.s. aangrijpt om Ster
rebeek te promoten. Met het interna
tionaal folklore festival Kap'a-rolle wil 
de volkskunstvereniging niet alleen 
volkskunstgroepen uit binnen- en bui
tenland op het podium zetten, maar 
ook zoveel mogelijk Sterrebeekse ver
enigingen bij het volksfeest betrek 
ken. 
'We kozen bewust voor een interna
tionaal festival om op die mani er bij 
te dragen tot een grotere onderli.nge 

'Van feesten met een 

mengelmoes aan cul turen 
is zelden sprake' 

verdraagzaamheid. Het festival brengt 
verschillende culturen samen en dat 
gebeurt nog altijd te weinig in de 
Brusselse rand . Er worden wel her en 
der Italiaanse of Spaanse avonden op 
touw gezet, maar van feesten met een 
mengelmoes aan culturen is zelden 
sprake.' 

AnVan hamme 

Het multicultureel folklorefestival vindt 

plaats op 26 juni op het domein van het 

kasteel van Ridder de Selliers de Moran

ville . Mechelsesteenweg in Sterrebeek. 

Van 19.30 uur tOt middernacht zetten 

volkskunstgroepen uit binnen- en buiten

land hun beste beentje voor. 

Meer informatie over het internationaal 

festival of over De Rollewagen zelf op 

02/73 I 44 70. 
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Hortensia's van weleer herleven 

in Sint-Pieters-Leeuw 


Spijtig genoeg werd de kwekenj \-an 
Draps een aantal la ren geleden opge
doekt. De naam Draps is vandaag zo 
goed als vergetell, tenzij bij enkel e 
specialisten Veel van de door Draps 
geselecteerde vari ëte iten zijn van daag 
onvindbaar en misschien zelfs vuor 
goed verdWenell. 

Op zoek naar 

'madame G.J. Brier' 

Maar er is hoop Pieter De Ridder, die 
tien Jaar geleden begon m et he l: tuin
centrum Groendecor in Sim-Pi cters
Leeuw, probee rt al enkele Ja ren om de 
tuinhortensia\ van Draps en andere Bel
gische veredelaars op te spo ren en op
n ieuw in cultuur te brengen. Hij doet 
dat voor een stukje uit chauvinisme om 
eell streekgenoot uit de ve rgetelheid 
re hal en, maar vooral uit liefde voor 
de hortensia's Een aantal van de door 
Draps destijd s gek weekte variëtei ten 
zijn waarschijnli jk veel beter aangepast 
aan onze ruinen dan de modernere 
variëteiten die va ndaag de dag worden 
aangeboden. Onderzoek , onder-meer 
van het Boskoopse 'Booll1teelt Prak tij k
onderwek' in Nederland, heeft bij 
voorbeelci uitgewezen dat van de roocl 
bloeiende hortensia 's allee n de Draps
va riëteit 'Madame GJ Brier' goed 
genoeg i, om in de tuin te wo rden 
geplant Di e cu ltuurvarië teit wordt 
echter bijna niet meer gekweekt en is 
in de loo p der jaren verva ngen door 
rijker bloeiende en compacter ho rten 
sia 's, di e echter voora l geschikt zijn als 
kam erplallt en nie t of nauvveli jh als 
tuinpl ant kunnen worden gebruikt 

In de jaren net voor en na 

Wereldoorlog 11 verwierf de 

firma Draps uit Strombeek
Bever wereldfaam met zijn 

bolhortensia's. De familie 

Draps selecteerde tientallen 

variëteiten van de bolvormige 

Hydrangea macrophylla die, 

mede dank zij de Gentse Flo

raliën, over heel de wereld wer

den verspreid. Vandaag vinden 

we nog variëteiten die destijds 

door Draps werden geselec

teerd in Franse, Nederlandse, 

Ierse, Duitse en Nieuw-Zee

landse collectietuinen. 

Al enkele Jaren is De Ridd er op zoek 
naar die 'Madame G.) Brier' , maar 
voor lopig zonder resu ltaat. 

Waardevolle variëteiten 
De Ridder heeft in de loop der jaren 
al wel een respectabele H)'drangea
collectie opgebouwd, met naast de 
'ouderwetse' bolhortensia's (H)'dran

gea macrophylla) ook heel wat waar
devoJle var iëteiten va n H. pa ni ctdata 
(met de meestal crèmewitte plu im 
vorm ige bloem en), de H. quercifo lia 
(mer eikvormig blad), H . serrata , H. 
sarg entiana en H. vilosa. In verband 
met de pluimhortensia 's (H. panicula
ta) is het misschien interessant te ve r

melden dat de beste en meest interes
sante variëteiten de laa tste jarell uit 
België komen. Met name w ijlen Robert 
en )elena de BeIder vall het Arboretum 
van Kalmthout bebben de afgelopen 
30 par een aantal nieuwe variëteiten 

geselecteerd, zoab 'Uniq ue', 'White 
Lace', 'Whit t Mo th', 'Brussels l.ace ', 
'Bridal Vei]' en 'Barbara' die nu over 

heel de wereld word en gekweekt. Blij k
baar heeft België iets met hortensia's. 

Plantenfreak 
Overigens zijn hortensia 's niet de 
enige pass ie van De Ridd er. Hij heeft 
bij voor beeld ook indruk wekkende 
collecti es van Hos ta, Clematis, Vi bur
n um , So rbus, Magnolia en \Nisteria. 
Bovendien hee ft hij in de loop der 
Jaren een collectie van zo 'n 5 à 600 
rozen opgebOtl wd en begint hij zich 
nu ook lOe te leggell op gele ide fruit 
bomen . 'Ik ben eell planrenfreak ', zo 
geeft De Ridder toe (iets wat m en tus
sen haakjes vrij zeldzaam tegenkomt 
in tuincent ra maar eerder verwacht 
bi j gespecialiseerde kwekers), 'maar ik 
ga altijd va n het principe uit dat ik de 
plamen eerst hi er bij mij moet probe
ren voor ik ze in de handel breng. Zo 
verzamel ik eerst zo veel mogelijk 
soorten en variëtei ten, vaak uit bota

nische tumen , ik volg ze een paar )Jar, 
en selecteer er dan de beste uit voor 
de verkoop Veel van die variëteiten zijn 
niet of nog niet in de normale handel 

te koop o mdat er te weinig vraag naar 
is, omdat ze te traag groeien of gewoon 
comm ercieel gezien niet interessant ge
noeg zijn . Rijk zal ik daarmee niet wor
den , maar het is nu eenmaal mijn hobby.' 
Paul Geerts 

Groendecor, Pieter De Ridder, Bergense

steenweg 489, 1800 St-Pieters-Leeuw, 

02/377 26 32, fax: 02/331 14 53 . 



KERK VAN O .L. VROUW VAN TROOST AAN RENOVATIE TOE 

Vriendenkring zoekt 
steun voor Karmelietessen 
Het klooster en de kerk van 
O.L.Vrouw van Troost vormen 
een oase van rust midden in 
het drukke Vilvoordse stads
centrum. Het is een van de 
oudste Karmelietessenkloos
ters in de wereld. Vrienden 
van de Troost mobiliseren nu 
mensen en middelen om de 
tweede fase van de renovatie 
te helpen financieren. Vilvoor
denaar premier Oehaene gaf 
het goede voorbeeld en ver
kocht ten behoeve van het 
fonds enkele hanen uit zijn 
collectie. Beeldhouwer Frans 
Poot steunt de actie met 
kunstwerken. 

Sedert augustus van vorig jaar leven 

de jeugdschrijfster In)' Driessen, haar 

echtgen oot Jan Goyvaerts en h u n zes 

kinderen in associatie met de ZUSlers 

Karmelietessen in Vilvoorde. De grote 

mediadrukte over hun 'intrede' is in

russen weggeëbd. 'We wonen uiet in 

het klooster zelf maar in het aanpalende 

hui s', verduidelijkt [11)' Driessen. Zij 

en haar man maken zo vaak m ogelijk 

d e officie en de erediensten m ee. Ze 

verzorgt ook de redactie van een tiJd 

schrift over de spiritualite it van Karnle l. 

Als geassocieerde leden schenken ze 

veel aandacht aan de bedevaarders en 

engageren zich in verschillende acti

viteiten van het klooster. 'We zijn h e t 

venster waarlangs de wereld binnen

komt in het klooster en tegelijk helpen 

we de spiritualiteit van he t klooster 

uitstralen naar de buitenwereld.' Zelf 

is [ny aangenaam verrast da t er prak 

ti sch led er uur va n de dag mensen 

aan wezig zi jn in de kerk. 

Ultiem toevluchtsoord 
OL Vrouw van Troost is een levende 

kerk . Zodra de kerkdeuren o m 6 uur 
's ochtends opengaan, dienen zich al 

de eerste bezoekers aan. De Troostkerk 

is niet alleen een plaats van bezinning, 

maar ook een uniek monument dat 

vanaf d e zes tiende eeuw door opeen

volgende generaties van zusters Karrne

li etessen en Vilvoordenaars in stand is 

gehouden Het hi slorische beeldj e van 

o.L Vrouw van Troost bevindt zich 

evenwel niet in de kerk, maar i, H'i lig 

weggeborgen in hel kloO\lCr. l-kt hee ld 

werd door Elisabeth \a ll Ho nga rij e 

geschonken aan haar dochter Sone 

toen die in de j 3de ee uw huwde in 

Braballl. Dat heeldje sc honk Sohe op 
haar beurt aan de heg iJlllJt'S van Peu tie. 

Priorin Anll-Christi benadrukt dat vcel 

m ensen bij hen kom e n aankloppen . 

'Vaak zi jn w e het ul tieme lOevlucl!ts

oord voor mensen i 11 nood. Dlk\V ijls 
krijgen we ook heweke rs die h eel ver 

van de kerk staan ' 

Op zoek naar 
peters en meters 
De Karmelietessen ZiPl echt een be
grip in de streek . De grote kenn i, va ll 

Vilvoorde wordt niet lOc\'a lli g d e 

Troostkermis genoemd. De kermis 

opent ook ieder Jaar tl'ad iti o neel met 

een viering in de kerk va ll Troost. 

Voons is er de Troostb rade rij waar de 

Vriend en van Troost allerlei zaken ve r' , 

kopen ten voordele van de restaurati e 

van de kerk van OL. Vrouw v,m Troost. 

De bestuursleden van de vri enden 

krin g. Philippe COtTlU r en Fram PUI 

[emans sto ppen niel onder stoelen or 
banken da t ze op korte termijn vijf 

miljoen frank zoeken VOOt' dl' tweede 

(;lse van de renova ti e va n dt' kerk . 

'W(· wilktl otlCkr n1\'er de natuurl f'ie n 

\'~ r1 jlt'r d"k en dt' koepel vern ieuwen , 

evenals de planken vloeren in de toren 

e n de dakkapellen Dat gaat w'n 22,7 

nliljoen fran k kosten . De Vlaamse Ge

m loer1schap neem t d e hc:lft van dar 

hedrag V')or haar rekening en d(·· pro· 

vil1 c i(' V L1 d ll b Brabant en de , rad Vil , 

voord t, e lk I 5%. ,~ C:' t resterende bedrag 

van vijf mil joen komt van de KarnJe 

li erC:' sse n van dt Troost. lil de kerk zelf 

lijll C:' nke l( kunstwer ken. / oals onder 

De grote kermIS 
van Vilvoorde wordt 
niet toevallig de 
Trooslkermis genoemd 

m eer rit- 14 afbeeldi ngen va n de kwi , 

weg dri rl gt-'nd aan re inig in g o f res· 

taural ie loe ' De vri endenkring van d e 

Troü\( zoekt mensen d ie het peter- of 

l11eterschap van een schilderij ot een 

stati e op zich vv ille n nem e n. De z.u s

te rs van de Troosl hopen dat ze iu 

2000 mer de vverken kunn en <;tanen . 

De derd t' f'a,c , mer d e grond lge reini 

ging en gedee ltelijke vernieuwing van 

bet interieur, moet het slui ts tuk wor

de n van de renovat ie van de Troost

kerk Daar durft men voorlopig alleen 

nog ma ar luidop over dromen 

Gerard Hautekeur 

VI/ie de restaul'a tie van de kerk en het kloos
te r- van de O. L. Vro uw van Troost wi l steunen, 
kan een bedrag storten op rekeningnummer 
3 10-473931 1-74 van de Vriendenkring va n 
de Troost . Troostst raat 2. 1800 Vi lvoorde, 
teL02/25 I 35 40 
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G A s T E N B 

Dagje Grieks in Huizingen 

Als voorzitter van de Griekse 
gemeenschap in Brussel kijkt 
Athanasios Alexandris met 
zijn vrouw Angelique uit naar 
het traditionele, orthodoxe 
Griekse feest dat elk jaar in 
het provinciaal domein in 
Huizingen plaats vindt. 
Dit jaar kadert dat feest 
voor het eerst in het project 
Vlaanderen-Europa 2002. 
In en rond het provinciaal 
domein zullen op maandag 
24 mei dan ook gedurende 
heel de dag zowel Vlaamse 
volksmuziek als Griekse 
muziek te horen zijn. 

'Eén keer per jaar komen zo'n 8.000 
Grieken uit België, Nederland, Duits
land en Luxemburg samen in het pro
vinciaal domein in Huizingen (Beersel) . 
Traditioneel volg ik 's morgens eerst 
de grote misviering in openlucht. 
Daarna gaat het van stand tot stand, 
want op het hele domein presenteren 
Grieken het beste van hun land, van 
etenswaren tot allerhande snuisterij en 
en optredens van Griekse folkloristi
sche dansers. Dit jaar zijn er voor het 

Fête grecque à Huizingen 
Président de la communauté grecque de Bruxelles, 
Athanasios Alexandris se réjouit, avec son épouse 
Angelique, à la perspective de la traditionnelle 
fête grecque qui aura lieu, comme chaque année, 
au domaine provincial de Huizingen. Cette année, 
la fête (fixée au 24 mai) s'inscrit pour la première 
fois dans Ie cadre du projet Vlaanderen-Europa 
220. Et la collaboration ne s'arrêtera pas là: 
'Nous préparons actuellement la fondation d'une 
A.S.B.L: gréco-fll'l.mande qui aura pour principale 
vocation de mettre sur pied des initiatives tant 
socioculturelles que sportives associant Grecs 
et Flamands', déclare Athanasios Alexandris. Son 
épouse et lui-même vivent depuis longtemps déjà 
en Belgique. 'Angelique est née iei et pour ma 
part, je n'étais qu'un bambin d'un an lorsque je 
suis arrivé en Belgique. Nous sommes extrême
ment heureux de vivre iei, à Meise, ce qui ne 
nous empêche d'ailleurs nullement de maintenir 
les liens avec la Grèce, ou nous nous rendons 
chaque année pour rendre visite à la familie.' 

eerst ook gemengde tentoonstellingen 
met werk van kunstenaars uit Vlaan
deren en Griekenland. 

Grieks-Vlaamse competitie 
Toen de Vlaamse Gemeenschapscom
missie van Brussel me zes maanden 
geleden vroeg om het Griekse feest te 

'Er wordt momenteel 

gesleuteld aan het opzetten 

van een Grieks-Vlaamse 

voetbal - en basketbal
. . ,

competItIe 

laten kaderen in het project Vlaanderen
Europa 2002, was ik meteen voor het 
idee gewonnen. Het bestuur van de 
Griekse gemeenschap in Brussel, waar
van ik nog tot volgend jaar voorzitter 
ben, bereidt momenteel de oprichting 
voor van een Vlaams-Griekse vzw die 
vooral tot doel zal hebben om zowel 
socio-culturele als sportevenementen 
tussen Vlamingen en Grieken op touw 
te zetten. De aftrap wordt gegeven op 

onze feestdag van 24 mei want 
dan zullen twee Griekse mini
voetbalteams zich meten met 
enkele Vlaamse teams. 
Er wordt overigens niet alleen 
op sportgebied samengewerkt; 
Tijdens het Grieks-orthodoxe 
feest wordt eveneens een Vlaams 
theaterstuk in het Grieks door 
Griekse acteurs gebracht. 
Met de oprichting van de nieuwe 
vzw, die na de feesten begint te 
werken, willen we vooral de 
banden tussen de Vlaamse en 
Griekse gemeenschap verster
ken. De vzw moet het zenuw
centrum worden van de socio
culturele evenementen die 
plaatsvinden tussen Vlamingen 
en Grieken. Zo zal meteen na 
de feesten worden gesleuteld 
aan het opzetten van een Grieks
Vlaamse voetbal- en basketbal
competitie. 

o E K 


Werk in de mijnen 
In België leven ruim 28.000 Grieken, 
waarvan 15.000 in Brussel. Van die 
15.000 komen er een 3000-tal hun 
stem uitbrengen voor de tweejaarlijk
se verk iezingen van het bestuur van 
de Griekse gemeenschap. Na twintig 
jaar lidmaatschap en twaalf jaar in het 
bestuur te hebben gezeteld, ben ik 
vorig jaar als voorzitter verkozen. 
Wij wonen allang in België. Mijn vrouw 
Angelique is hier zelfs geboren. Haar 
ouders zijn in 1962 naar hier gekomen 
omdat haar vader in de mijnen aan de 
slag kon. Ikzelf ben hier als eenjarige 
peuter terecht gekomen. We hebben 
samen elke woensdag en zaterdag in 
een Griekse school les gevolgd. Angé
lique werkt nu -net als ikzelf- voor 
een verzekeringsmaatschappij. Daar
voor heeft ze drie jaar bij de Europese 
commissie gewerkt. We vinden het 
hier in Meise prachtig om te wonen, 
alleen klaagt Angélique af en toe over 
het slechte weer. Intussen zijn de ban
den met Griekenland blijven bestaan; 
Elk jaar bezoeken we er nog onze 
familie. 
Onze kinderen Helène en Jodi lopen 
school in Oppem (Meise) . Zij spreken 
perfect Nederlands. Talenkennis vind 
ik heel belangrijk. Na negen jaar in 
Meise te hebben gewoond, kan ik be
hoorlijk met het Nederlands overweg. 
Mijn vrouw daarentegen is perfect 
viertalig: Nederlands , Frans, Engels en 
Grieks, met noties van het Duits.' 
Athanasios Alexandris 


