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Valse noot bij Raad van State
Het verslag dat auditeur-generaal Michel
Roelandt voor de Raad van State opstelde,
heeft een communautaire koortsopstoot uit
gelokt. De auditeu .....generaal meent immers
dat gewezen Vlaams minister Leo Peeters
met zijn rondzendbrief een stapje te ver is
gegaan.
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Even het geheugen opfrissen. Op 17 december 1997 stuur
de Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Leo Peeters
een brief naar de faciliteitengemeenten. Daarin herinnerde
bij eraan dat alle documenten voor de inwoners in het
Nederlands moesten worden verstuurd. Op aanvraag kon
den de Fransta ligen wel een vertaling in het Frans krijgen.
Ze moesten die aanvraag telkens opnieuw formuleren.
Na de heisa over die rondzendbrief sloeg het communau
taire vuur de voorbije maand maart opnieuw in de pan na
het advies van de auditeur-generaal. De Franstalige pers kwam
woorden te kort om het advies als een klinkende overwin
ning voor te stellen en
meteen de doodsklok
'Als de Raad van State dit
te luiden over het
advies overneemt zullen
Vlaams karakter van de
facili teitengemeenten.
wij reageren vanuit onze
PS-voorzitter Elio Di
basishouding dat de
Rupo trok meteen con
clusies uit het advies
faciliteiten uitdovend zijn
door te stellen dat' de
en geen automatische
fa cili tei ten gemeen ten
eindeli jk tweetalig ge
verworvenheid'
worden zijn'. FDF
voorzi tter Olivier Mangain, nooit verlegen om olie op het
communautaire vuur te gooien, merkte zijnerzijds op dat
het advies 'nog maar een begin is'.

Voorbarige triomf
En de reacties aan Vlaamse kant? Ex-minister Leo Peeters,
destijds door de Franstaligen kwaadwillig als 'een Milosevic'
bestempeld, noemt het verslag van de auditeur-generaal
'onbegrijpelijk' en gelooft dat de Franstaligen wellicht te
vroeg victorie kraaien. 'De Franstaligen hebben eerder al
voorbarig triomfen gevierd terwijl het eindresultaat totaal
anders uitpakte', aldus Peeters die twee argumenten in het
verslag aanvecht. Zo kan volgens hem absoluUl geen spra 
ke zijn van een gelijkwaardigheid van de talen omdat de
faciliteitengemeenten in Vlaanderen liggen en de bestuurs 
taal daar het Nederlands is. Anderzijds zet hij zich af tegen
het idee dat men voortaan aan iedereen zou moeten vragen
in welke taal hij geholpen wil worden. 'Dat is een verkapte
talentelling en dus onwettelijk', aldus de burgemeester
van Kapelle-op-den-Bos.
Johan Sauwens , Peeters' opvolger als Vlaam s minister van
Binnenlandse Zaken, meent ook dat' de Franstaligen te
vroeg victorie kraaien'. Volgens hem is het nog niet zeker
dat de Raad va n State het advies van de auditeur-generaal
volgt en de rondzendbrief-Peeters vernietigt. Voor Sauwens

blijft die omzendbrief alleszins onverkort van kracht. De
minister heeft geen behoefte aan een politieke discussie
maar meent voldoende juridische argumenten te hebben
om de Raad van State een andersluidend arrest te laten vel 
len. 'De opbouw van onze juridische argumenten blijft
ook na het negatieve advies volledig overeind. Het is dus
allesbehalve zeker dat de Raad van State deze keer dat ad
vies wel zal overnemen. En als dat toch gebeurt zullen
wi j reageren vanuit onze basishouding dat de faciliteiten
uitdovend zijn en geen automatische verworvenheid',
aldus minister Sauwens.

De kern van de zaak
Ook Herman Van Autgaerden, gedeputeerde Vlaams karakter
van de provincie Vlaams-Brabant, is het oneens met het ad
vies van de auditeur-generaal. 'Het is voo r Vlaams-Brabant
volstrekt onaanvaardbaar dat het Nederlands en het Frans in
de faciliteitengemeenten op gelijke voet komen te staan ',
aldus Van Au tgaerden. Vo lgens hem leidt de discussie over
de rondzendbrief-Peeters de aandacht af van de kern van
de zaak, nl. dat de faciliteiten en het faciliteitenonderwijs
destijds werden ingevoerd om de integratie van de Frans
taligen in de randgemeenten te bevorderen. 'De bedoeling
was dat de faciliteiten zichzelf op termij n overbodig zou 
den maken. Dat zulks ondertussen nog niet is gebeurd, be
wijst dat het systeem over de hele lij n gefaald heeft ' , zo
stipt Van Autgaerden aan.
Johan Cuppens

To be continued ....
Back in December 1997, Minister Leo Peeters sent a letter to
the facility communities reminding them that all documents
for their residents must be issued in Dutch. French speakers
could get a translation if they asked for one, but such requests
had to be reformulated every time, for each separate docu
ment. According to a recent court decision, with this letter
Minister Peeters exceeded the limits of his authority.A second
judgement in this case will most likely be pronounced only
after the municipal elections. French speakers have been
quick to hail the first decision as a victory, while the Flemish
side believes it is still too early to concede defeat.
50 ... watch this space for further developments ...
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• De auto is de best passende
prothese oo it gefabr iceerd.
(Kris Peclers, mobiliteit sconsulent in
Antwerpen en uuteur vo n het boek
'Het I'oorrui tperspect ief. Weg en van hel
impliciete uutodenken')
• Men vereenzelvigt zich in
zijn taal gebruik helemaa l met
dat voertuig. Men zegt niet:
'Mijn auto had een lekke band',
maar: 'Ik had eell lekke band',
of erger nog: 'Ze hebben mij
moeten takelen'. (Kris Peeters
in Humo)
• We hebben ni et alleen een
baksteen in onze maag, maar
er zit ook nog een auto in.
(Jauk Smet uitbaler van een ca rwash
in Het Nieuwsblad)
• Mann en zijn voora l geïnteresseerd in de 'look' van de auto, voor
sommig en is di e echt als hun tweede vrou w. (Erica Ooms, deelneem ster Clan
een vakbeurs voor auto-onderhoud in Het Nieuwsblad)
• Da t is het absurde aa n di e grote monovolumes. Gezinnen Ilebben
tegenwoordig één of twee kinderen, maar hebben wel zo'n enorme
auto nodig 001 dat ene kind in op te berge n. Vroeger stopte ee n hui s
vader vier kind eren i neen Ope l Kadertj e. (Willy Micrmons, ,ocioloog en ver
keerskundige aan de Hogeschool voorVerkeersKunde in Diepenbeck in Humo)
• Vroeger had je het Illirn anisme en was de mens de maat, nu heb je
bet 'auto- matL sme' en nu is de auto de maat van alles. (Kris Peelers in Humo)
• Het wordt tijd dat ve rkeersproblemen co rrect word en o msc hreven.
Nu zegt acht op de tien mensen, oo k politici, dat file s het grootste
probleem vormen, terwijl dat obj ectief gezien de onve iligheid en de
verkeersongeva llen veel prob lematischer zijn. We moeten stoppen te
denken va nuit de chauffeu rszerel , vanuit het voo rruitperspect ieJ:
(Kris Peeters in De Morgen)
• Voor mij is die auto al s inds de jaren zestig onvei ligh eidsfacror num 
mer één , om dat hij het sociale en arc hi tec tural e weefsel van steden e n
dorpen kapotmaakt , en in België oo k nog eens voor vijftienhonderd
verkeersdoden per jaa r zorg t. (Willy Miermans in Humo)
• In België vallen er elke dag gemiddeld vier doden, en dat is ook ee n
cijfer dat 'geacceptee rd' word t. Tenzij die vier doden uit één jo ng gezi n
komen en op één plaats cloor éé n truck zijn
weggemaaid, dan spreekt men over een na
ti o nale schand e. Alleen o ngelukken met een
hele fa mi lie, ee n voll edige bus of een hoop
auto's schijnen ons nog te kunnen raken .
(Kris Peef ers in Humo)
• Dit land is te ongelooAijk afsc hu we lijk wat de verkee rsproblemati ek
betreft. (Vlliorns mini ster vun mobiliteit Steve Stevaerl in Het Volk)
• De Straat is een gevaar, een no -go-a rea geworde n, terw ij l het vroeger
dé pl ek was waar kinderen de buitenwereld leerden kennen en ont 
dekken. (Kri ~ Peeters in Humo)
• En intussen loopt iedereen hoog op mel de Rechten van het Kind.
Kinderen moeten thuis en op school en in de politiek inspraak hebbe n.
Terwijl ze in hun eigen straat allang gee n rechten m ee r hebben . (id.)
• De fietse rs worden als het ware letterlijk uit het verkeer gereden in
onze stad. (Volksvertegenwoord iuer Hans Bonte tijdens de persconferentie 'mobiel in
Vihooorde')
• Fi etsers zi jn bij ju llie vee l groener dan in Neder land . Voor een Belg
is fietsen een 'daad', een statement van verzetsstrijd ers. De gewon e
man fietst al lang niet meer. (Adri de la llruhèze, onderzoeker (jan de St ichting
Historie en Techniek van de universiteit vun Twent e in De Standaard)
• Zes o p de tien Belge n heeft geen rijbew ijs, maar waar zilten die men
sen' Wann eer hoo r je die mensen eens over hun mobiliteit praten'
(Kris Peeters in Humo)
• Ze beschouwen zich als een min derh eid terwijl ze de m eerderheid
zijn. En di e automobilist en besc houwen zich als een meerd erheid ter
wijl ze de minderheid zijn. Het wordt tijd dat we ze dat eens gaan
vertellen! (Willy Mierman; in Humo)
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Gezond verstand en gaspedaal,
het wil maar niet samen gaan 4
Gemeentebesturen doen allerlei lo
venswaardige inspanningen om de
verkeersveiligheid te bevorderen. Op
het ricicogedrag van de verkeersdeel
nemers hebben ze helaas weinig vat.

Apotheose 'Trap rond-fiets
je gezond' campagne 8
FiguranD ten

10

Van voormalig Europees commissaris Karel
Van Miert verschijnt binnenkort een boek over
zijn vaak spraakmakend optreden in de Euro
pese Commissie. Momenteel is hij directeur
va n de uni versiteit Nijenrode in bet Neder
landse Breu kelen, maar in bet w"eekend ver
roeft hij steevast in zijn moestuin in Beersel.

Ring-TV wil onmisbaar
worden voor zijn kijkers

14

Dorpsgezichten I 6
Een serie over gemeentes in de rand. Hoe ze waren en hoe ze werden
zoals ze nu zijn In de eerste aflevering Hoeilaart en het Zoniënwoud.

Integratie lukt beter
als je elkaar leert kennen

21

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op
cassette. Geïnteresseerden kunnen contact opnem en met het
Atelier Helen Keiler, tel. 021466 9440 of met de redactie.

VEILIG NAAR SCHOOL
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Gezond verstand en gaspedaal,
het wil maar niet samengaan
Verkeersonveiligheid is niet
alleen in de stad, maar ook in
de rand een probleem. Ge
meentebesturen proberen hier
en daar met een verkeers
drempel, met extra toezicht
bij de scholen of met een
mobiliteitsplan de veiligheid
te verhogen. Het zijn lovens
waardige inspanningen maar
je verandert er het gedrag
van de automobilisten en ook
dat van de andere verkeers
deelnemers niet mee. Dat
blijft de grootste risicofactor.
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We leven almaar gejaagder. Alles moet
snel gaan en dus is het zaak om zoveel
mogelijk 'tijd te winnen'. Voor m eni ge
automobilist is het gaspedaal daarvoor
het aangewezen middel. Totdat er een
file opduikt Dan maa r op zoek naar een
sluipweg, een weg die veelal door dorps
kernen of rusri ge woonwijken loopt
ten behoeve van het plaatselijk verkeer.
Sabine de Conin ck -van Noyen uit
Itterbeek (Dilbeek) weet er alles van.
'VVij wonen in de Poverstraat, de naam
zeg t het eigenlijk zelf al. Een onoog
lijke baan die 's mo rgens en 's avonds
wordt gebruikt als sluipweg in de
richting van de drukke Lenniksebaan.

Onze straat heeft geen voetpad en
wagens kunnen elkaar m et moeite
krui sen . De mensen die hier wonen
houden zich aan de snelheidsbeper
kingen, de andere n drukken het gas
pedaal in' Nog al te vaak wordt in
nieuwe verkavelingen de aanleg van
een voe t- of fietspad achterwege
gelaten, m et alle gevolgen vandien.
In de Poverstraat ves tigden zich veel
Jonge gezinn en met kleine kinderen.
VerschilIende ouders maakten de om 
heining in de achtertuin los om te
vermijden dat hun kinderen langs de
voorkant van de wo ning en dus langs
de drukke straat zouden binnenkomen.
'Vooral tijdens de weekends en in de
vakanties als de kinderen buiten willen
spelen, houden wij ons hart vast', zegt
Sabine. 'Kinderen alleen laten fi etsen
zit er niet in . Dat is veel te gevaarlijk.
Iedere ouder hier heeft de reflex om
zijn kinderen van de straat te houd en.
We zijn meteen in paniek als we de
kinderen eventjes niet zien. Dat is geen
aangenaam gevoel.' De buurtbewoners
zijn van plan om samen bij het gemeen 
tebestuur een oplossing te bepleiten
voor de gevaarlijke situatie in hun straat.

Oversteken onbegonnen werk
Ook het buurtcomité van de Brusselse
steenweg, die Kraainem met Tervuren
ve rbindt net voo r h et Vierarmenkruis
punt, klopte bij de gemeeme aan. De
steenweg werd gebruikt als sluipweg
tussen de Ring en Tervuren, Wezem
beek-Oppem of de Leuvensesteenweg.
Net als in de Poverstraat in Dilbeek
wonen op de Brusselsesteenweg in
Kraainem en Tervuren veel gezinnen
met kinderen en werd er behoorlijk
snel gereden. De Brusselsesteenweg is
nota bene een straat waar alleen plaat
selijk verkeer is toegelaten. Spiegels van
geparkeerde wagens sneuvelden er om
de haverklap en (met de kinderen)
oversteken was al helemaal o nbegon
nen werk.
De onveilige situatie zat de bewoners
op een bepaald ogenblik zo hoog dat
ze op een blauwe maandag met z'n
a.llen de steenweg enige tijd afsloten.

Dat protest viel niet in dovemansoren
want zowel Tervuren als Kraainem
zorgden voor verkeersremm ende ob
stakels in de straat. De politie komt er
geregeld controleren op de 'plaatselijk
heid' va n het verkeer. Sinds de maat
regelen worden doorgevoerd, wordt de
steenweg beduidend minder gebruikt
als sluipweg.

Ouders in de fout
In Machelen gaan gemeentebestuur en
politie nog een stapje verder. 'Tegen eind
dit jaar m oe t tachtig procent van de
bebouwde kom om gevormd zijn to t
woonerf of zon e 30', zegt commissaris
Danny Peeters. Hoewel er relatief weinig
ongevallen gebeuren in de bebouwde

'We zijn meteen in
paniek als we de kinderen
eventjes niet zien. Dat is
geen aangenaam gevoel'
kom, staat Machelen toch hoog gerang
sc hikt in de ongevall ens tatistieken. Dat
komt volgens de commissaris vooral
omdat het drukst bereden gedeelte van
de Ring op het grondgebied van de
gemeente ligt Daarnaast wordt Mache
len doorkruist door grote verkeersassen
als de Woluwelaan, Haachtsesteenweg
en Luchthavenlaan. Men probeert het
verkeer daar nu veiliger te laten verlo
pen door de verkeerslichten beter op
elkaar af te stellen. Sinds de lichten op
de Woluwelaan zijn aangepast, is he t
aantal ongevallen daar inderdaad specta
culair gedaald.
Uiteraard wordt er ook gesleuteld aan
de veiligheid rond de scholen. Aan de
ingangen van de gemeenschapsschool
van Machelen werden een vluchtheu vel
aangelegd en een in- en uitstapplaats.
De gemeente zorgt ook voor gemach
tigde opzichters die de leerlingen helpen
om veilig over te steken. Dat is zeker
geen overbodige luxe , wam hoewel de
schooldirecties de o uders regelmatig
aanmanen om extra voorzichtig te zijn
in de buurt van de school, worden die

waarschuwingen stelselmatig genegeerd.
Directrice Lea Bruggeman van de
Nederlandstalige gemeenteschool van
Kraainem noemt het echt onverant
woord. 'Sommigen parkeren gewoon
op het zebrapad of laten kleuters op
de straat uitstappen en bij het aOulen
toeteren ze van op de weg om h et
kindje uit de school te laten rennen.
Die mensen zullen allicht gehaast zijn,
maar zo werkt het niet. Een kleuter is
ongeremd en holt na dat signaal zon
der uitkijken meteen de straat op.
Je kunt dan alleen maar in je handen
knijpen en hopen dat er op dat mo
m ent geen auto passeert. Ik geef de
o uders geregeld een brief m ee om
hen te wijzen op het belang van ver
keersonveiligheid en dri n g er op aan
dat ze de kinderen zelf uit de speel
zaal moeten komen halen . Meer doen
dan hen daarop wijzen kunnen wij
niet.' Hoewel de directrice dat meer
maals met aan drang heeft gevraagd, is
er aan de Nederlandstalige gemeente
school geen p ermanent politietoezicht
aan h et begin en he t einde van de
schooldag.

Liever niet met de fiets
Aan de poorten van de Zaventemse
scholen worden wel stelselmatig agen
ten ingezet om het ve rkeer te regelen.
Adjudant Lueien Surinx van de riJks
wacht cons tateert tevreden dat er zich
in de na bijheid van de scholen nau
welijks ongevallen voordoen. Tegelijk
stelt hij vast dat steeds minder kinde
ren met de fiets naar school kom en en
zich liever met de auto laten brengen
In de omgeving van de Hoogstraat
waar het Zaventems Vrij Onderwijs
(ZAVO) en het Atheneum zijn geves
tigd , verloopt het verkeer tegenwoor
dig bijzonder moeizaam omdat er
werken aan de gang zijn ten behoeve
van de HST. Er is een omleidingsweg
met een grote lus die een hele omweg
maakt tot aan de scholen. Adjudant
Sminx: 'De ouders schuiven klaarblij 
kelijk liever bumper aan bumper aan
om hun kinderen pal voor de schoo l
te kunnen afze tten, in plaats van hen
aan een nabij gelegen voetgangersbrug
af te z.etten vanwaar het nog zo'n drie
honderd meter stappen is tot aan de
school poort. Als de ouders hlUl kinde
ren aan die voetgangersbrug zouden
afzetten dan hoeven ze geen twee
kilometer in de fil e te staan.'
Vanwaar die terugho udendheid bij

o uders en kinderen om met de fiets
of te voet naar school te komen!
Adjudant Surinx heeft er geen sluitende
verklaring voor. maar hij vindt wel dat
er gewerkr moet worden aan een men
taliteitsverandering. 'Kinderen moeten
van jongsa f aan vertrouw d raken met
het verkeer. Als ze er nooit of maar
sporadisch mee in contact komen dan
kunn en ze natuurlijk geen ervaring
opdoen voor later ' , waarschuwt hij.
Om de verkeersveiligheid te bevorderen
en h et aanta l ongeva llen tot een mini
mum te beperken zijn rijkswacht en
politie ook actief binn en de school.
De rijkswacht geeft in het zesde leer
jaar van negen Zaventemse scholen les
over veiligheidspreventie in het ver
keer en de politie organiseert jaarlijks
begeleide fietstochten voor Jongeren
naar het recreatiedomein van Hofs tade.

Stadswachters aan
de schoolpoort
Grimbergen heeft van verkeersveilig
heid een prior iteit gemaakt en de po
litie en rijkswacht treden er zeer reso
luut o p tegen snelheid sovertredingen.
Dit jaar zijn er al meer dan 450 proces
sen- verbaal voor overdreven snelheid
opgemaakt. Tegelijk wordt er ook werk
gemaakt van een mentaliteitswijziging
bij de automobilisten. Elke dag wordt
op een andere plaats in de gem eente
een mobiel sn elheidsbord geplaatst
waarop de chauffeur kan aflezen tegen
welke (overdreven) snelheid hij of zij

door de bebouwde kom scheurde.
Snelheidsremmende obstakels en een
betere infrastru ctuur, zoals de aanleg
van een zeer breed voetp ad aan het
Sint-Amandsp lein in h et centrum van
Strombeek, zorgen mee voor een gro
tere veiligheid voor de zwakke weg
gebruiker. Rond de scholen aan de
Prinsenstraat w erden twee ve rkeers
plateau's en een fietspad aangelegd en
in Humbeek kwam er aan de school
een wegve rsm alling. De politie van
Grimbergen waakt bovendien extra in
de omgeving van de scholen bij het
begin en het einde van de lessen.
Ook in Vilvoorde worden er h eel wa t
maatregelen getroffen om de verkeers
veiligheid te verbeteren . Zo werkr de
Vilvoordse politie elke maand aan een
ander aandachtspunt. Het dragen van
een helm . de snelheid van bromfietsen
en de fietsverlichting worden regel
matig gecontroleerd. Om het verkeer
rond de schoolpoorten veilig te laten
verlopen. schakelt het schoolbestuur
aan de schoolpoorten stadswachters
in om de leerlingen veilig over de
straat te loodsen .
De Zennestad kreeg overigens een spe
ciale subsidie van 200.000 frank van
het MlI1isterie van Binnelandse Zaken
voor de organisatie van een verkeers
happening ten behoeve van de jeugd .
An Van hamme,
Marleen Teugels,
Joris Herpol

Sicher zur Schule?
Um die Verkehrssicherheit ist es nicht nur in der Stadt schlecht bestellt,
sondern auch im Rand-Bereich .Vereinigungen und Gemeindeverwal
tungen versuchen hier und dort mit Bodenschwellen - besonders in
Schulnähe - oder mit einem Mobilitätsplan die Sicherheit zu erhöhen .
Das groBe Problem jedoch , das ist die Mentalität der Autofahrer, die
man nicht mehr verändern kann. Dennoch ist die Mentalität der gröBte
Risikofaktor. De Randkrant befasst sich, wie schon letzten Monat, mit
der aktuellen Verkehrssituation im Rand .
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Meer Nederlandstalig sportaanbod
Informatie over het spart
aanbod van de provincie
Vlaams-Brabant en BLOSO
stroomt in de faciliteiten
gemeenten niet altijd door
naar de sportieveling.
Franstalige meerderheids
partijen houden de infor
matie nogal eens tegen en
niet alle gemeenten tellen
een Nederlandstalige sport
raad. Het provin ciebestuur
probeert de desinformatie
te doorbreken.
In Kraainem we rd daartoe
al een eerste stap gezet. De

gemeente sloot op aandrin
gen van de Vlaamse schepen
Luk Van Biesen aan bij de
sportregio Vlaams-Brabantse
Ardennen. Daardoor ziet
Kraainem zijn Nederlands
talig sportaanbod groeien.
Gedeputeerde Toine De
Coninck benadrukt dat dit
een betere integratie van
EU-burgers kan bewerk
stelligen. De provincie hoopt
dat de toetreding ook an
dere gemeenten over de
streep zal halen. Buurge
meente Wezembeek-Oppem

Geuzenreus voor asielbeleid
Beersel heeft in het hele
land bekendheid verworven
voor de voorbeeldige ma
nier waarop sinds eind '98
asielzoekers worden ver
welkomd in bet opvang
cen trum van het Rode Kruis.
Opbouwwerk Pajottenland
heeft daarvoor de Beerselse
burgemeester in de bloeme
tjes gezet. Eind maart mocht
Hugo Casaer de allereerste
Geuzenreus in ontvangst
n emen. De prijs wordt toe
gekend aan een verdien ste
lijk figuur met een voor
beeldfUl1Crie of een lovens
waardig initiatief dat maat
schappelijk vernieuwend
werkt voor de hele regio.
De Beerselse aanpak con

trasteen fel m et de heisa in
een aantal andere Vlaamse
gemeenten naar aanleiding
va n de komst van asielzoe 
kers. Sleutel voor de serene
incegratie is de open com 
municatie van het gemeente
bestuur met de Beerselaars.
Voor zulke openheid is wel
'moed' nodig. Hugo Casaer
én zijn beleidsploeg hebben
het aangedurfd in deze zaak
de nek uit te steken. 'Hof
fe lij kheid doet geen pijn',
stelt Hugo Casaer die ook
over de verdere integratie
van het asielcentrum zeer
tevreden is. 'De inzet van
vrijwilligers en van vereni
gingen uit de streek , is in
drukwekkend.'
MT

Directeur van het asielcentrum Mark Uyttenhove
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toonde al belangstelling tij
dens de officiële toetredings
vergadering van Kraainem.

Ook het kabinet-Sauwens
laat zich niet onbetuigd.
In de beleidsnota van de
minister is sport een prio
ritair aandachtspunt.
Momenteeel wordt aan de
hand van een vragenlijst
door de sport- of cultuur
raden een inventaris opge
maakt om te zien wat er
nodig is. Op basis daarvan
werkt het kabinet beleids
voorstellen uit. Mogelijk
komen er extra middelen
naar analogie van de jeugd
werkbeleidsplannen.
AVh
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In de voetsporen
van HermanTeirlinck
Op I juni trekt een feeste
lijke optocht over dezelfde
groene paadjes die Herman
Teirlinck destijds bewan
delde om her en der in de
Zennevallei van een fri s
glas geuze te genieten.
De indrukwekkende stoet,
voorafgegaan door paard
en vaandrig, trommelaar
en doedelzakspeler, ver
trek t rond IS uur aan het
Herman Teirlinckhuis op
de Beerselse Uwenberg.
De tocht door de velden
gaat naar de Tuin der On
lusten in Alsemberg waar
rond 17 uur het 'Gevecht
met de en gel' wordt ont
huld , het monument dat
de Beerselse kunstenaar Al
Balis voor Herman Teirlinck
heeft gemaakt. De Alsem
bergse Brass Band zorgt
vóór, tijdens en na de tocht

voor de muzikale omlijs
ting. Bij de Sint-Lambertus
kapel komt er voor de ge 
legenheid een veldherberg
waar de dorstigen een ver
kwikkend glas geuze aan
de lippen kunnen zetten
en hun geluk kunnen be
proeven bij de allereerste
Teirlinckworp. Wie een
rode Teirlinck bemachtigt,
krijgt een mooie priJS.
De inhuldiging is meteen
ook het startschot voor een
heus lente-offensief van de
' New Primitive Art School'
vzw in de Tuin der Onlus
ten. Daar vindt van I tot 4
en van J 0 tot 12 juni van
10 tot J 9 uur een open
luc h tkunsten ten toonstel
lin g plaats van Raymond
Minn e, Beg-Tsé, Al Balis
en Nora De RiJcke.
MT

Minder drempelvrees dankzij PRIC Betaalbaar wonen
Het Provinciaal Integratie
centrum (PRIC) heeft na
Diest, Halle, Vilvoorde en
Zaventem, zijn laatste steun
punt geopend in Asse-Zellik.
De voornaamste opdracht
van het steunpunt is de coör
dinatie en de ondersteuning
van het minderhedenbeleid.
'Uit onderzoek is gebleken
dat er in de streek van Asse
Zellik behoefte was aan een
steunpunt. Op een totaal van
bijna 28.000 inwoners telt
groot-Asse zo'n 1 100 niet
Belgen', vertelt provinciaal
stewlpuntcoördinator Colette
Coninckx. Het steunpunt
hielp samen met het Wel
zijnshuis de vreemdellngen
bij de regularisatiecampagne

begin di t jaar. Naar aanlei
ding van die campagne de
den al heel wat allochtonen
een beroep op h et PRIC en
is de drempelvrees al voor
een deel weggewerkt. Het
lokaal steunpunt van het
PRIC in Zellik wil in de na
bije toekomst vooral werken
rond welzijn en oud erpar
tici patie in de school. 'Heel
wat allochtone ouders spre
ken onze taal nie t en onder
vinden veel problemen bij
de communicatie met de
school van hun kinderen.
Wil willen onder m eer de
initiatieven die daarrond
genomen worden onder
steunen', aldus Colette
TD
Coninckx.

:TERMOLEN VAN SINT-GERTRUDIS-PEDE
In""de loop van de maand mei zal de tweede restauratiefase van de
WaterJIlolen van Pede in Schepdaal ten einde zijn. Nadat in 1996
reeds h hele molenmechanisme, het dak en de gevels een opknap
beurt kregen , werden nu de binneninrichting van de woning, de
ZOlder en vergaderlokaal), de schuur (een polyvalent zaaltje),
d bakoven en het hondenrad afgewerkt. Daardoor zal de gemeen
te Dilb~@k, sinds 1989 eigenaar van het gebouw, er een prachtig
opg~knapt m onum ent bij hebben.
De mol wordt voor het eerst vermeld in 1392, toen Sweder van
Abcoude, heer van Gaasbeek , een aantal goederen waaronder deze
atermolen kocht. Het werd aldus een banmolen, waar de boeren
van de heerlijkheid verplicht hun graan dienden te laten malen.
De ouds~e afbeelding dateert van het midden van de I 6de eeuw.
Niemand minder dan Pieter Bruegel schilderde deze molen op zijn
doek 'De terugkeer van de kudde', en ook, maar dan in spiegel
eeeld, Elp 'De ekster op de galg'. Een mooie referentie. Omstreeks
650 brandde de molen uit, maar hij werd spoedig heropgebouwd.
Ooknadien waren er ver
Douwingen, want in een
deUJ"Qmlijsting is het jaartal
17 63 gebeiteld en de muur
ankers in de gevel tonen
GIIS het jaar 1774. De molen
is dus vele eeuwen in be
drijf gew,eest, tot in 1965.
Bet is e bedoeling van het
i}emeentebestuur van Dil
FOTO - PASCA L VIG N ERON
beek om de Watermolen
van Pe e in te schakelen in een educatief project. Enkele weekends
er 'aar ou de (opnieuw werkende) molen voor het publiek
worden opengesteld. Heel de restauratie werd verricht door het
chitek tenateljee ARK cV. Voor alle informatie kan men terecht
op e cuJtuurdienst van Dilbeek (tel. 021467.60.12).
Maurits Wynants

Vlaams volksvertegenwoor
diger Sonja Becq (CVP) heeft
in het Vlaams Parlement ge
p leit voor betaalbaar wonen
in de ruime rand rond
Brussel via een verruiming
van het Vlabinvestproject.
Vlabinvest werd opgezet om
de oorspronkelijke Vlaamse
bevolking van de zes facili
teitengemeenten en de ge
meenten van de Druiven
streek betaalbare woningen
te kunnen aanbieden. Vol
gens Becq gaat het project
niet ver genoeg. 'Steeds meer
mensen kunnen omwille
van de hoge huur-en aan
koopprijzen van de ,vonin
gen niet meer in de rand
blijven wonen. Daarom beb
ik bij het Vlaams Parlement
een motie ingediend om
het woonprogramma van

Vlabinvest uit te breiden
tot alle gemeenten in de
Vlaamse rand', aldus SonJa
Becq. De moti e haalde geen
meerderheid in het parle
ment. 'Er is wel een m otie
aangenomen waarin beslist
wordt om voldoende finan
ciële middelen vrij te maken
en maatregelen te nem en
om Vlabinvesl te stimuleren ,
maar da t is volgens m ij te
vaag ', aldus Becq.
TD
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Druivenbus nog niet
voor morgen
De open baar vervoersmaat 
schappij De Lijn overweegt
een druivenbus in te leggen
die Overij se en Tervuren met
de luchthaven van Zaventem
zou verbinden. De Lijn wil
graag een ringverbinding
maken in de rand als aan
vulling op het Gewestelijk
Expresnet (GEN) rond
Brussel. 'Reizigers moeten
nu nog heel vaak eerst naar
Brussel om in een andere
gemeente in de rand te ge
raken. Daarom vragen men
sen uit Tervuren en Overijse
al een tijdje een bustraj ect
tussen hun gemeente en
bijvoorbeeld de lu chthaven
ofVilvoorde' , legt Philippe
Jacobs, hoofd marketing
van De Lijn Vlaams-Brabant,
uit. Zo'n druivenbus h eeft
natuurlijk alleen maar zin
als de frequentie en de

c
--I

o
m

snelheid hoog genoeg zijn.
'De reizigers m oeten met
de druiven bus sneller op
hun bestemming zijn dan
wanneer ze eerst via Brus
sel reizen of m et de wagen
zouden gaan.' Wanneer het
ni euwe traj ect er zal komen
is nog ondUidelijk. 'We kun
nen onmogelijk echt CO I1crete plannen maken voor
aleer we weten o f de finan
ciële middelen er zijn',
aldus Jacobs.
TD
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APOTHEOSE 'TRA P ROND, FIET S JE GEZOND' CAMPAGNE

Auto kan veel vaker op stal blijven
Een 'gekke-fietsendorp',
een ve rkeersparcours
voor kinderen, een
cabaretprogram ma,
fietsregistratie, enz.
Op 21 mei draait in en
om het Diestse provin
ciedomein H alve Maan
alles rond de fiets. D an
viert het V laams-Bra~
bantse provi nciebestuur
de apotheose van de
'Trap ron d, fiets je ge
zond' campagne, een
initiatief van gedepu
tee rde He rman Van
Aut gaerden dat het
fietsgebruik in scholen
en bedrijven m oet
aan zwengel en.
8

Met de campagne wil de pro
vil1Cie vooral hel gebruik van
de fiets op korte afs tanden
(minder dan 5 km) stimu leren,
wa nt dal gebeurt nog veel te
weinig Tien scho len en even
veel bedrijven hebben aan de
campagne deelgenomen. Tel
kens werden de pijnpunten
rond de deelnemende scho len en
bedrijven in kaart gebrach t Die
piloolsrudie heeft waa rdevolle infor
matle o pgeleverd waarmee andere
scholen en bedrijven gemakkelijker
zelf een fietsproj ect Uil de grond kun
nen stampen. Wi e dal doet, kan op
ruime ondersteuning rekenen; Naast
praktische tips om de verkeerssituatie
te verbe teren , stelt de provincie affi
ches , fo lders, stickers, een video en
fietspoolbroc hures ter beschikking.

'Look' heeft voorrang
'Het probleem is koning auto', zeg t
Kris Lambrech ls van de provincie.
'Scholen en bedrij ven trekken heel "vat
autoverkeer aan. Ouders van kleine
kinderen zijn bang om hun kroost
per fiets llaaf school te lalen gaan.
Ze brengen ze met de auto tot voor
de schoolpoort, waardoor ze het daar
namurlijk onveiliger maken \'oor an
dere kinderen. Een vicieuze cirkel dus,
die de provincie met deze campagne

dat de provincie begeleidt bij
de realisatie van de campagne.
'Leerling en van middelbare
scholen nemen alleen de fiet s
als het m ooi weer is. Fietshel
men en ftuo)asjes worden nog
altijd te weinig gebruikt omdat
scholieren vinden dat die niet
passen bij hun 'look'.
Om het fiets en in een school
of bedrijf te stimuleren, heb
ben we telkens met een meter
of peter gewerkt. In een aanta l
basisscholen hebben die, met
veel succes overigens, 'fiets
poolinggroepj es' gevormd
waarbij groepj es kinderen door
volwassen vrijwilli gers veilig
naar school worden geloods t.'

Bekroning voor
kilometervreters
~

'lange afstanden
schrikken veel werknemers
af om met de fiets naar
het werk te gaan'

wil doorbreken. Op dit moment wordt
voor 56% van de korte verplaatsingen
(-5 km) de auto van stal gehaald. Dat ci j
fer moet met de campagne naar omlaag.'
Welke pijnpunten hebben de piloot
projecten blootge legd) En hoe kan
daaraan worden verholpen ) 'Bi ) de la
gere scholen is vooral de inplanting
langs drukke wegen een probleem.
Nagenoeg overal zijn er te weinig fiets
paden en ab ze er zijn , liggen ze vaak
gelijk met het straa tniveau waardoor
fiets ers heel kwetsbaar blijven , zegt
Anouk Van de Meulebroecke van Beco,
het milieumanagemenr & adviesbureau

'De bedrijven die deelnamen
aan de campagne werkten
bedri jfsvervoersplannen uit
die de problemen aanstippen
waarmee fietsende personeels
leden hebben af te rekene!l.
De ligging langs drukke ver
keersaders en de vaak lange
afstanden blijken de meeste 'vverkne
mers af te schrikken om m et de fi ets
naar het werk te komen. Beter open 
baar vervoer door bijvoorbeeld aan
de stati ons of bushaltes bussh uttles te
organiseren zou hier soelaas kunnen
bieden en de mensen ertoe aanzetten
om de auto op stal te laten.
Tijdens de Fiersslotdag in Diest worden
de fietsers die tijdens de campagne de
meeste kilometers aflegden in de bloeme
tJes gezet. Anouk Van de Meulebroecke:
'Deelnemende fietsers konden voor
zichzelf een Korte RittenContract vast
leggen. De individuele scores werden
o pgetekend op een Rittenspaarkaart.
Wie de meeste kil ometers bij elkaar
heeft getrapt, krijgt een mooie prijS
van de provincie.'
(Info op de helpdesk van de campagne:
080092891, of op de website:
wwwvl-brabant.be - rubriek 'in de
kijker')
Marleen Teugels

Sicilië, Spanje en Groot-Bijgaarden

Europa l{omt tot leven in de klas

Europese integratie is een
mooi woord en in Groot
Bijgaarden brengen ze dat
helemaal in de praktijk.
Vanaf september gaat de
zesde klas van de Don Bosco
basisschool op de Europese
toer, samen met leerlingen
uit een Siciliaanse en een
Spaanse school.
'Als je hoon hoeveel racistische bood
schappen leerlingen vandaag te slikken
krijgen, dan is er op dit vlak een be
langriJke opdracht weggelegd voor het
onderwijs', zegt Fons De Dobbeleer,
de directeur van de Do n Bosco basis
school. 'Onbeken d is onbemind.
Hoe kunnen jongeren andere culturen
waarderen als ze er geen con tact m ee
hebben ) Via een oud-lerares vernamen
we dat een Siciliaanse basisschool o p
zoek was naar een 'zusterschool'. Dal
sprak ons aan. We hebben onmidd el
lijk contact opgenomen met de school
en in februari zat ik al met twee
leraren op het vliegtuig naar Sicilië.'

hjkse evaluatie. Die bleek in alle landen
heel positief We ware n zo enthousiast
over het concept dat we meteen hebben
beslist er bet volgend schoolJaar ook
in te stappen. Voor de financiering van
on ze plannen heb ben we een voorstel
ingediend bij de Europese Com missie.
De voorbereiding van het project vraagt
van de betrokken Jeraren wel flink wat
en ergie. In de andere landen is daar
een leraar voor vrijgesteld, maar onze
leraren m oeten een en ander zien in
te passen in hun gewon e dag taak .'

Elkaars regio voorstellen
o p welke ma nier gaan de Vlaamse leer
lingen samen werken met hun Siciliaanse
en Spaanse leeftijdgenootjes) Fons De
Dobbelee r: 'Ze gaan een kinderwoor
denboek samenstellen m et de basis
woordensc hat die de kinderen elke
da g gebrUiken . Naast elk Nederlands
woord komt de italiaanse en Spaanse
vertaling. De voertaal voor de communi 
catie tussen de scholen is het Frans.
Op die manier vergroten de leerlingen
hun praktische kenn is van het Frans.
De kinderen sturen ook mailtjes naar

elkaar, zodat ze tegelijk het Internet le
ren gebrUiken . Daarnaast is het de be
doeling dat ze hun buitenlandse vriend
jes Vlaams-Brabant en Vlaanderen leren
kennen. Met het samenstellen van een
gids over Vlaanderen komen verschil 
lende vakken zoals aardr iJkskunde en ge
schiedenis aan bod. Voor ons is dit een
ideale manier om volgens h et nieuwe
leerplan Werkelijkheids Onderricht (WO)
te geven.
'Uiteraard is het de b edoeling dat de
Siciliaan se leerlingen de Vlaamse kin
deren hun streek leren kennen', ver
volgt Fons De Dobbeleer. 'Biancavilla
ligt vlakbij de Etna, een vulkaan die
nog regelmati g van zich laat horen.
Ook historisch heeft het gebied een
boeiend verhaal te vertellen, over de
tijd van de Romein en bijvoorbeeld.
De Spaa nse school bevindt zich in
Valencia en ook de Spaanse kinderen
stellen hun streek voor.'
Is het de bedoeling met de leerling en
een bezoek te brengen aan de deelne
mende landen) Fons De Dobbeleer:
'Groepjes leerlingen van de Siciliaanse
school zijn wel al naa r Wales gegaan.
Wij ho uden bewust de boot af omdat
we w illen vermijden da t kinderen van
ouders die de reis financi ee l niet aa n
kunnen worden uitgesloten. De leraren
gaan uiteraard wel naar de buitenland
se scholen om he t project o p poten te
zetten en in april 200 I ko men alle
scholen naar Groo t-Bijgaa rden o m het
project te evalueren . We verwachten
da t er w el vr iendschapsbanden zullen
worden gesmeed en dat de jongeren
elkaar zullen leren kennen én appre
ciëren. De leerlin gen die volgend jaar
in de zesde klas zilten verheugen zich
nu al op dit internationale samenwer
kingsproj ect'
Marleen Teugels

Enthousiasme troef
'We vertoefden in Sicilië in Europe es
gezelschap. De gemeenteschool van
Biancavilla is namelijk niet aan haa r
proefstuk toe. Ze heeft er al een jaar
Europees proj ec twerk opzitten rond
kin derspelen met scholen uit Zwed en
en Spanj e. De coördinerende leraren
uit die sc holen waren sam en met ons
in BiancaviJla uitgenodigd voor de jaar

L'Europe entre dans la classe
L'intégration européenne est un beau concept, mais comment Ie con
crétiserl L'école Don Bosco à Groot-Bijgaarden a eu une idée originale
et entame un projet associant les élèves d'une école primaire italienne
et d'une école espagnole, Les élèves réaliseront, par exemple, un dic
tionnaire et un 'guide de la région' afin de permettre aux enfants de
mieux connaÎtre I'histoire et la culture des uns et des autres. Les enfants
s'erlvoient aussi des courriers électroniques, ce qui leur permet, parallè
lement, de se familiariser avec I'lnternet.Voilà comment l'Europe fait
son entrée en classe!
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Op I april l.I. is Karel Van
Miert begonnen aan een
nieuw hoofdstuk in zijn loop
baan. Na het opstappen van
de Commissie-Santer en
het aantreden van de nieuwe
Europese Commissie onder
Romano Prodi, gunde de
vroegere commissaris voor
concurrentie zich enkele
'sabbatsmaanden', waarin hij
zijn ervaringen als Europees
commissaris neerschreef.
Dat boek zal in de loop van
juni verschijnen. Als voorzit
ter van de directieraad van
de Nijenrode Universiteit
Breukelen, in de buurt van
Utrecht, zal Van Miert voort
aan veel tijd in Nederland
doorbrengen, maar hij blijft
wel wonen in de Vlaamse
rand rond Brussel .

Uw 'sabbatsmaanden' gebruikte u om
terug te blikken op uw periode in de
Europese Commissie. Waarom een boek
en wat mogen we ervan verwachten?
KVM Het waarom is vrij eenvoudig.
Nogal wat uitgeverijen stonden op de
stoep voor een boek over mijn Com
missie-jaren. Na enig aarzelen en goed
nadenken heb ik ui teindelijk ingestemd
met een project van een Duitse uitge
verij. Ik vond het inderdaad de moei
te waard een aantal zaken die ik had
meegemaakt , aan een breder publiek
mee te delen. Het boek heeft geen
wetenschappelijke pretentie en he t is
evenmin een handboek over h er con
currentiebeleid van de Commissie. Ik
probeer een tip je va n de sluier op te
lichten over het reilen en zeilen van
de Commissie, over de trekjes van de
collega 's-commissarissen, over tactiek
en lobbywerk. Ik besteed naruurlijk ook
aandach t aan enkele heikele dossiers
die ik als commissaris heb afgehandeld,
zoals da t rond Boeing. Ik streef ernaar
een waarheidsgetrouw beeld te sche t
sen al kan je er niet omheen dat het
een subjectief verhaal blijft. Of het ook
een rechtvaardiging is van mijn op-

derd door Neelie Pep er-Kroes van de
Nijenrode Universiteit. Ik had Neelie
goed leren kennen toen zij Neder
lan ds mini ster van Verkeer was en ik
in de Commissie verantwoordelijk
was voor het Europees vervoerbeleid.
Die contacten leidden tot de afspraak
dat ik per 1 april de leidin g zou ne 
men van Nijenrode.

Zult u als voorzitter van de directieraad
nog tijd hebben om zelf college te geven
of zal al uw tijd opgaan in het managen
van deze privé universiteit?

Karel van Miert

Pendelen tussen
Breukelen en
Beersel
treden) Misschien wel, maar het is
geen szins de bedoeling geweest. De
inside-inJo rmatie die aan bod kom t.
heb ik sereen en zonder overdrij ving
pro beren weer te geven.

Groene vingers
Hoe groot is de overstap van de Euro
pese Commissie naar een job in de
academische wereld?
KVM Dat is natu urlijk een grote stap,
maar toch m inder ingrijpend dan
sommigen zouden denken . Tijdens de
elf jaar van mijn mandaat als Europees
comm issaris ben ik immers altij d col
leges blij ven geven aan enkele uni ver
siteiten. Die colleges waren een goede
aanvulling op mijn werk in de Com
missie en he t didac tisch e heeft me
al ti jd zeer nauw aan het hart geleg en .
De voorbije jaren had ik in enkele
interv iews laten doorschemeren dat
ik, na hel aflopen van mijn mandaat
in de Commissie, zeker niet zo u terug
keren in de politiek. Ik liet uitschijnen
iets actiever te willen worden in de
academische wereld. Hoewel die op 
merking niet als een verkapte sollici
ta tie was bedoeld , werd ik toch bena 

KVM Omdat ik graag les geef. zal ik
ook in Nijenrode één college geven,
meer bepaald m ededingingsrecht.
Voor de rest zal ik me vooral als be
drijfsleider moeten gedragen. NiJ en 
rode is ten slotte een KMO m et enkele
honderden medewerkers voor iets
meer dan 4.000 studen ten. De struc
tuur van Nij enrode w ijkt af van een
'klassieke' universiteit. Nijenrode staat
immers niet alleen voor een universi
teit, maar telt tevens een b U5iness
school en organiseert verder specifieke
managementspro gra mma 's. In zo'n
innovatief kader aan de slag kunnen
gaan, spreekt me geweldig aan. Ik be
schouw m ijn nieuwe taak als een
boe iende uitdaging. Naast Nij enrode
blijf ik aa n de VUB nog één cursus
(concurrentierecht) doceren . Ik reken
ermee dat ik 80% van m ijn professio
nele tijd in Nederland doorbren g en
de res t in Vlaanderen.

Wonen in Vlaanderen betekent voor u
wonen in Beersel, in de Vlaamse rand
ten zuiden van Brussel dus. Voelt u er
zich zo goed?
KVM Zeer zeker. Ik voel me echt thuis
in Beersel. De rust is er haast tas tbaar
en ook ik kom helemaal to t m ezelf
als ik in m ijn tuin bezig ben. Zoals u
weet is oud -premier Jea n-Luc Dehaene
eveneens een overtuigd hove nier.
Geen gro ter plezier dan bezig zijn in
mijn moestuin. Het fysieke werk is
h eel ontspannend voor iemand di e
constant met dossiers geconfronteerd
wordt en van de ene vergadering naar

een volgende onderhandeling moet.
Werken in mijn tuin heeft me de
voorbije jaren geholpen mijn even
wicht te bewa ren en maakte me
stress bestendig.
Met de groenten die ik zelf verbouw
zijn we ongeveer zelJbedruipend. Het
'groene vak' leerde ik thuis van mijn
m oeder. Naast de m oestuin waarin ik
zowat alles win, van ajuinen over sla,
aardappelen, tomaten en bloemkolen
tot pompoenen, is er ook een boom
gaard met diverse oude appel- en
perenvariëteiten, kerselaars en perzik
bomen. Na de pracht van het bloese

'Gelneenten die zelfbe
wust maar voorkomend
hun Vlaams karakter
beklelntonen, kunnen
rekenen op veel begrip
en sympathie bij
de buitenlanders'
mende voorpar is er het gezonde frui t
in he t najaar. Het is jammer dat de
jongste jaren zo veel boom gaarden
verdwenen zijn rond Brussel.

Broze vrede
Op 9 mei wordt de Europese feestdag
gevierd. Die datum ontgaat de meeste
mensen en bovendien, is er wel reden
tot vieren?
KVM Europa heeft wel degelijk aan
aantrekkingskracht ingeboet. Toch ge
loof ik da t de boodschap die de Franse
minister van Buitenlandse Zaken Robert
Schuman op 9 mei 19 50 lanceerde,
ook va ndaag onverkort geldig blijft.

, Karel Van Miert:
from EU Commissioner
to academie

Europese samenwerkin g is niet alleen
de moeite waard, maar is teven s flw
dame nreel. We mogen nooit uit het
oog verliezen dat dankzij die samen
werking oorlogen tussen lidstaten,
zoals vorige eeuw tweemaal tussen
Frankrijk en Duitsland, thans ondenk
baar zijn . Over die essentiële bood
schap gaat het. De ontw ikkelingen in
het vroegere Joegoslavië herinneren
ons eraan hoe broos vrede is.
Europa is 'gewoon ' en 'vanzelfsprekend '
geworden. De mensen 'take it for
granted '. Zo eenvoudi g is het noc h
tans niet. We moeten elke gelegen
heid aangrijpen o m te herhalen wat
Europa doet, waarvoor het staat en
wat het al gerealiseerd beeft. Bij veel
verwo rvenheden staan de m ense n
niet m eer stil dat we die aan Europa
te danken bebben. Al te vaak wordt
Europa vereenzel vigd m et schandalen ,
of gebrUiken nationale regeringen
'Brussel' als zondebok. Ook de publie
ke opinie koestert een dubbelzinni ge
houding. Nu eens klaagt ze dat Europa
zich met alles en n og wat moeit, dan
weer wordt Europa ter hulp geroepen
om regels op te stellen die voor ieder
een gelden. Feesten op 9 mei lijkt m e
een goede zaak als daarbij dUidelijk
ook het hoe en het waarom van Europa
word t belicht.

Goed onthaal
Als hoofdstad van Europa herbergt
Brussel veel Europese instellingen en
hebben duizenden Europeanen en
andere buitenlanders een onderkomen
gevonden in de ruime rand rond Brus
sel. Betekent hun aanwezigheid geen
bedreiging voor het Vlaams karakter
van de rand?

On the occasion of the European
Holiday on May 9th, RandKrant
spoke with Karel Van Miert who,
after an eleven-year stint as a Euro
pean Commissioner, now takes
the helm at the University of Breukelen in the Netherlands. Between
the two positions he taok several 'sabbatical months' in order to write
his memoirs, which wil! be published this June. He sees the May 9th
celebration as a good thing, since it offers an opportunity to explain
the whys and wherefores of Europe. 'European co-operation isn't just
worthwhile, it's fundamental. Thanks to this co-operation, wars between
Member States, such as those in the past century between Germany
and France, are now unthinkable. That is the essential message. Develop
ments in the former Yugoslavia remind us how fragile peace is', notes
Van Miert.

KVM Er kan geen twijfel over be
staan dat de rand Vlaa ms is en moet
bli jven. Volgens mij hebben de buiten
lande rs absolu ut geen probleem met
het Vlaam se karakter van de gemeen
ten waar ze zich ves tigen. Een goed
onthaal in de gemeenten maakt die
mensen snel duidelijk waarop het staa t.
Veel gemeenten verrichten overigens
uitstekend werk in het onthaal van de
buitenlanders. Die h offelijkh eid werp t
vruchten af en draagt er toe bij dat
h et Vlaamse karakter aanvaard wordt.
Ik stel vast dat de voorspellingen over
een auto matisch uitdijende verfransing
niet uitkomen . Gemeenten die zelfbe
wust maar voorkomend hun Vlaams
karakter beklemtonen, kunnen re kenen
op veel begrip en sym pathie bij de
buitenlanders.
Vanuit die optiek zouden de gemeen
ten de ko mende m aanden extra aan
dacht kunnen b es teden aan hun nie t
Belgische ingezetenen en hen aanzetten
om zich in te schrij ven op de kieslijs
ten voor de gemeente- en provincie
raadsverkiezingen op 8 oktober. Een
gezamenlijke aan pak van de gemeenten,
de Vlaamse regering en de provincie
Vlaams-Brabant m oet de buitenlanders
dUidelijk maken da t ze welkom zij n
en aan het beleid kunnen participeren.
Wie zich aanvaard weet, zal gemakke
lijker geneigd zijn zich actief te enga
geren in zijn nieuwe ' thuis'.
Johan Cuppens
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CONCERT

TENTOONSTELLING

Onstuimige Haydn

Van passer naar penseel
Max Pechstein, 1909

Joseph Haydn (! 732-1809)
geldt als de grondlegger van
de Weens-klassieke stijl, die
vooral tot uiting komt in zijn symfo
nieën. Tijdens zijn 'Sturm und Drang'
periode specialiseerde hij zich al in
klaviertrio's en hij liet ons 33 piano
sonates na. Deze werken werden voor
al verspreid door muziekuitgeverij
Arteria. Het fortepiano trio Florestan
brengt hieruit een bloemlezing. Het
ensemble bedient zich van de oude
Italiaanse benaming 'pianoforte' (of
fortepiano) omdat de muzikanten op
historische instrumenten spelen.
Pianoforte verwijst naar de afwisse
ling van zachte en luide klanken die
in de gebruikelijke afkorting 'piano '
in feite over het hoofd wordt gezien.
Pianist Jan Vermeulen brak in 1978
door als laureaat van de Tenutowed
strijd en hij is vooral geïnteresseerd
in de 18de eeuwse muziek. Karel
Steylaerts, die ook deel uitmaakt van
het Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen, speelt op een Veneti
aanse cello uit 1780. De viool van Peter
Despiegelaere, solist bij de Beethoven

1

academie, is nog een eeuw ouder
want ze werd gebouwd door Nicoli
Amati, die bijna even vermaard is als
Stradivariu s. Het Florestantrio reali
seerde al cd -opnamen met werk van
Franz Schubert en Felix Mendelssohn
Bartholdy.

I

I

Tervuren-Vossem, Sint Pauluskerk:
zondag 14 mei om 20u30.
Org. CC Papeblok 02/768 03 00

De kunstenaarsbeweging 'Die Brücke',
waarvan momenteel in het Museum
van Elsene een uitgebreide overzichts
tentoonstelling wordt georganiseerd,
ontstond in 1905 aan de architectuur
school in Dresden. Vier studenten daar
waren zo begeesterd door de uitbun
dige schilderijen van Vincent van Gogh
en de dramatische doeken van Edvard
Munch dat ze besloten om zelf met
expressieve kleuren en vormen te gaan
experimenteren. Omdat ze maar wei
nig financiële armslag hadden werkten
ze in hetzelfde atelier. De naam van de
beweging zinspeelt op de brug die ze
wilden bouwen tussen de verschill ende
kunststijlen en culturen. De klassieke,
academische tec hnieken probeerden
ze echter zoveel mogelijk te vermijden.
Ernst ludwig Kirchner was de initiatief
nemer. Zijn sombere natuur en zi jn
psychische problemen -hij pleegde vlak
voor het begin van de tweede wereld
oorlog zelfmoord- komen in zijn zelf
portretten overduidelijk tot uiting.
Maar Kirclmer maakte ook oogstrelende
taferelen uit het nachrleven in de grootstad. Zijn mondaine dames en rijkelijk
uitgedoste heren, zijn rijzige figuren met
hoekige vormen, scherpe gezichten en
zwarte oogholtes. Voor de talrijke bad
scènes inspireerde hij zich op de Afri
kaanse kunst, een passie die Kirchner

deelde met Picasso en Max Ernst.
Veel verf en inkt gebruikte ook Kar!
Schmidt-Rotlufr Zijn landschappen
baden in het zonlicht en de bekoorlijke
naaktmodellen die voor zijn schilders 
eze l figureerden, vervloeien m et de
tafels en de stoelen. Erich Heckel heeft
een voorliefde voor schimmige per
sonages en vage vergezichten. Hij was
een verwoed verzamelaar van oude
Japanse prenten waaraan hij thema's
ontleent die met een typisch expres
sionistische toets worden opgefrist.
Volgens hem moest 'Die Brücke' de
kunstenaar ook van de ene naar de
andere oever brengen.
Vermakelijk zijn de doeken en teke
ningen van Max Pechstein. Hij ver
eeuwigt acrobatische circusartiesten,
zwevende danseresjes en badgasten in
stemmig 'maillot'. Bij deze vier pio
niers die de architectuur de rug toe
keerden om zich volledig te wi jden
aan de beeldende kunst, voegden zich
later nog Emil Nolde en Otto Mueller,
die respectievelijk macabere en exoti 
sche thema 's aansneden. Zij konden
echter niet verhinderen dat de groep
al in 1913 uit elkaar spatte.
Museum van Elsene.Tot 7 mei.
Van dinsdag tot vrijdag 13 tot 18u30,
weekend: 10 tot 17u.Te1.02/51S 64 21
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SINT-SERVAASOMMEGANG

Een 'beeweg' die een omweg waard is
Op 14 mei as trekt in Grimbergen de to t
in het buitenland vermaarde Sim-Serva as 

weer op gen o men. De Servaasom megang
werd o ntd aa n va n al te fo lkl ori sti sche ele

ommegang door de straten . De processie
heeft haar oorsp ro ng
in de lat e middeleeu

menren en op profess ion ele leest geschoeid.

w en. De plaatsel ij ke
boeren kwam en toen
op de feestdag va n
Si m Servaa s, de laatste
ij sheil ige, met hun
paa rden naar de kerk
om de zegen van de
heilige af te smeken
over hun lan d en vee.
Heel het dor p leefde
in die tijd in te ns m ee
m et de 'beeweg ' . In
de jaren zes tig was de
publieke belangs telling
voo r de process ie dermate ges lon ken, dat
gebroken werd met de traditie van de jaar
lijkse re li gie us- historische ommegang. Pas
in 1976 werd onder de bezi elen de leidi ng
van oud-burgemeester Jos Mensalt de draad

Blijk baar met succes ,
want de processie lokt
sin dsd ien steeds meer
mensen . De Servaas
o mm egang is di t jaar
aan zijn 2Se editie toe.
De stoe t te lt meer dan
1000 fi gu rant en en er
zijn ta l van praalwa
gens, waaronder een
met als thema '300 jaar
abdij kerk -basi liek ' .
Koren en mu ziekve r
eni gin gen luisteren
het kleurrijke scho uw
spel m ee op.

Datum: 14 mei om 11 uur in het cen
trum van Grimbergen. De toegang is
gratis. Info bij het Ommegangcomité,
tel. 02-260 12 95.

Open Natuurdagen

Het geluid
van de stilte
Op tal van plaatsen w'orden'o p de zondagen
21 en 28 mei Open Natuurdagen gehouden,
een in itiatief van Na tuurreser vaten vzw.
Binnen het samenwerkingsverband Noord
Brabant fu ngee rt Meise dit jaar als gast heer.
Het centrale tbema van de Open Na tuur
d agen is 'Natu ur en stilte vlakbij grootstad
Brussel'. Vanuit het Parochiece ntrum van
Oppem . een sc hilderachtige de elgemeente
van Meise , starten tussen 10 en l6 uur elk
uur geleide natuurwandeli ngen va n o ng e
veer 5 kil om eter door het glooiend e land
schap van Oppem. Er zijn demonstrati es van
geluidsm etin gen alsook m eerdere info en
doe -stand s en attracties voor de jeu gd . De

Open Natuurdagen zij n een geknipte gele
genheid o m kenni s te make n me t de na
tuur in eigen streek én m et de werkin g
van Natuurreservaten vzw.

Datum: 2 I mei, aan het Parochiecen
trum van Oppem, gelegen langs de
Kardinaal Sterckxlaan (baan naar
Asse), vanaf 8 uur 's ochtends. Info:
Frank Vermoesen, tel. 02-270 08 93.

dromen

op pootjes
Dromen op pootjes dompelt de kleine kijkers
onder in een kunstzinnige droomwereld. Op
blote voetjes stappen zij op een kobaltblauw
podium met fonkelende sterren. Daarop bevindt
zich een reuzenbed waar alle kinderen zich sa
men in kunnen nestelen. Op de kussens in het
bed zien ze beelden van slapende kinderen uit
verschillende culturen.
Dromen op pootjes verbindt kinderdromen met
kunstenaarsdromen. Het bed is de geliefkoosde
plaats om droomverhalen te vertellen en te
kijken naar de kunstwerken van Panamarenko.
Luk Van Soom. Mario Callens en Stefaan Van
Biesen. Dan volgen droomgedichten . een ani
matiefilm•... Voor de kinderen is het een inter
actieve tocht door het grote droommuseum
waarin alle kunststromingen aan bod komen
en verweven zijn.

Van donderdag 25 mei tot woensdag 7 juni
in de Van Wilderodezaal van CC de Meent
in Alsemberg. Info: tel. 02-380 23 85

RANDUIT
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DONDERDAG 18 MEI

Gluren bij de buren

WEMMEL
Ge De Zandloper

02-460.7124

Kaasmarkt 75

Oud Papier door her Mechels
Miniatuur Tea ter, regie Sra ny Crets.
~ 20.00

ZONDAG 11 MEI

PODIUMKUNSTEN
DILBEEK
CC Westr-and

THEATER

02-4 66203 0

Kamerrijklaan

De ladder door Her Paleis.
~ 14.30

VRIJDAG S MEI

DONDERDAG 1S MEI

DILBEEK

cc Westrand

02 -466.20.30

KamerriJ kJaan

DILBEEK

De wraak van Tarzan

CC Westrand

door Spee1 theater Gen t.
~ 20.00

Kamerrijklaan

02-4662030

Gelukkige dagen

WOENSDAG 10 MEI

door Thea ter ZuidpooL
~ 20.30

02-263.03.43

14 mei Rondenboskasteel Beersel, concert door het fagotten
kwartet Phenix, met een werveling van muziekstijlen, gaande
van barok en klassiek tot romantiek en hedendaagse muziek.
Jazz- en poparrangementen worden evenmin geschuwd.
Organisatie CC De Meent Beersel, tel. 02-380 23 85.

VRIJDAG 16 MEI

Gemeenteplein

In de Verdure doo r De Korre.

GRIMBERGEN

~ 20.15

CC Strombeek

02 -263.0343

Gemeenteplein

DONDERDAG I I MEI

De uitspreker door De Foetorie.
Een voors telling van Chiel va n Berkel ,

DILBEEK

Bert Em brec hts en een nog niet geïdenti
ficeerde derde ac teu r/ muzikant.
~ 20.15

CC Westrand

02-46 6. 20.30

Kamerrijklaan

Vaarwel door Ensemble Leporello.
~ 20.30

ZATERDAG 17 MEI

DINSDAG 16 EN
WOENSDAG 17 MEI

CC Strombeek

GRIMBERGEN
02-2610143

Gemeenteplein

Wachtend op Godot

GRIMBERGEN
CC Strombeek

02-263.03.43

Gemeenteplein

door Theater Mo lpertui s.
~ 20.15

In het kreupelhout
door Het Toneelhui s.
~ 20.15

DANS

WOENSDAG 17 MEI

ZATERDAG I] MEI
ZAVENTEM

DILBEEK

cc West rand

02-466203 0

Gemeentelijke sportha l

Kamerr-ijklaan

Steenokkerzeelstraat 58-60

Wachtend op Godot

Up With People met de nieuwe
spetterende show 'Roods'.
Info en kaarten: 0477 -38.79.99
~ 20.00

door Theater Malpertuis.
~ 20.30

Neem een charmant historisch plekje, voeg daar enkele jonge,
professionele muzikanten bij en stop iedereen achteraf een
streekgebonden hapje en drankje toe. Dat zijn de basisingre
diënten voor de zinnenprikkelende cocktail 'Gluren bij de bur en'
die op 7 zondagen tussen 14 mei en 25 juni door 9 culturele
centra in Vlaams-Brabant wordt geserveerd. Het gemeentelijk
cultuurcentrum is voor cultuurliefhebbers een vertrouwde plek.
'Gluren bij de buren' laat dat centrum voor een keer links lig
gen en brengt het publiek samen op een bijzondere, meestal
historische locatie in de gemeente; Dat kan een kasteel zijn of
een oud kerkje, maar ook een watertoren of een privé domein.
Na een begeleide wandeling naar de locatie -die steeds start
om 14.30u en die ongeveer een uurtje duurt- volgt een con
cert door een van de zes deelnemende ensembles van jonge,
professionele musici. Dat kan een strijkersensemble zijn, maar
ook een fagottenkwartet of een harpduo met eigenzinnige
interpretaties van klassieke of wereldmuziek, jazz en pop
muziek. Na de muzikale noot worden de bezoekers niet
meteen wandelen gestuurd, maar worden ze vergast
op een streekeigen natje en droogje .

DE AGENDA VOOR DE ZONDAGEN TUSSEN 14 MEI EN 4 JUNI:

GRIMBERGEN
CC Strombeek

Een zinnenprikkelende cocktail

2 1 mei Castelhof Sint-Martens-Bodegem, concert doo,- het
blaaskwintet Cinque Venti met vier twintigste -eeuwse meester
werken van de componisten Ibert. Nielsen, Barber en Berio
en met tussendoor literail-e fragmenten die gebracht
worden door acteur Korneel Hamers.
Organisatie CC Westrand Dilbeek, te/_02-4662030.
28 mei Gemeentehuis en water-toren Asse, concert door het
harpenduo Annel ies Boodts en Ann Fierens. Het duo deed onder
meer- van zich spreken op het 'Concours International de I'UFAM'
in Parijs in 1998. Momenteel vo lgen ze masterclasses bij interna
t ionaal vermaarde harpistes om zich te ver-volmaken.
Organisatie CC Den Ho rinck Asse (Zellik), tel. 02-466 78 21 .
4 juni Kerk Vollezele, concert door viol ist W ibert Aerts en
pianiste Caridad Galinda Rueda. Wibert Aerts is momenteel
assistent-concertmeester bil het Symfonieol-kest van Vlaanderen.
Caridad Rueda trad onder meer- op in Madrid en Wenen en
volgt nog les aan de befaamde Londense Royal Academy of
Musie. Zij spelen werk van Johannes Brahms, Francis Poulenc
en Caesar Franck.

Organisatie Provinciaal trefcentrum Baljuwhuis Galmaarden,
tel. 054-58 95 I I.
4 juni Sint-Michielskerk Beisem, concert door- accordeonist Ivan
Smeulders. Ivan Smeulders speelt al sinds zijn vierde Jaar accor
deon. Hij behaalde pr-ijzen op verschillende internationale
muziekwedstrijden. Buiten kiassieke muziek is hij ook bezig
met jazz, pop- en filmmuziek.
Organisatie CC De Wildeman Herent, tel. 016-2 I 14 3 I.
In elk cultureel centrum kunt u kaarten krijgen voor
gelijk welk concert. De toegangsprijs voor elk concert
(de rest inbegrepen) bedraagt 250 frank, + 3 pas en
- 26 jaar 150 frank. Reserveren is aan te raden.

ZATERDAG 10 MEI

Info CC St rombeek 02-26303 43
~

15.30

DILBEEK
CC W estrand

02-46 6.20.30

Loco Loco, het wereldfeest
van de Zennevallei

ZONDAG 14 MEI

Ka men-ijklaan

Hush Hush Hush door K(/o r.

TERVUREN

~

CC Papeblok

20.30

RANDUIT
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Afro, rai omerengue. salsa .... Hoe
leren jongeren beter andere cul

02-768.0300

Pastoor-Vandersandestraat

DONDERDAG I JUNI

Fortepianotrio Florestan:

turen appreciëren. dan via de mu
ziek? Loco Loco brengt nu al voor
de vijfde keer andere volkeren
naar Beersel. Op de vorige editie
van hét wereldfeest van de Zen ne
vallei kwamen zomaar eventjes
2000 bezoekers af. Dit jaar wordt
nog méér volk verwacht. want
om de vijfde Loco Loco luister bij te zetten wordt het gebeuren tot een
dried aagse uitgebreid. Op vrijdag 19 mei vindt vanaf 20 u. 'Tropical Dance'
plaats. een world-groove party waar dejee's techno & dance mengen met
moderne wereldmuziek (Iatin house. afro techno. asian ....). Op zaterdag
20 mei zorgen Para Rondalla (flamenco-ra'i), les Frères Radi (rai). Huracan
(merengue) en Gato Bedseyele (afro-salsa) vanaf 18 u. voor vuurwerk. Op
zondag 21 mei is de tijd rijp voor het spetterende wereldfeest met optre
dens (Ana Ramon (flamenco) en de Braziliaanse formatie Matalumbo (exo
tische brasil show)). demonstraties (djembé. tai kwondo. modeshow....).
workshops (Brazilaans dansen. ritme op olievaten. graffiti, hennah tattoo.
crea-atelier, schmink, haarvlechten ....) exotische eetstands. souk en cock
tailbar. Loco Loco is een organisatie van de Beerselse Jeugdraad en het
I I. I I. I I-comité.
MT

Een ontmoeting met Joseph Haydn .
~

DILBEEK

20.30

In 't Verloren Hofke

WOENSDAG 3 I MEI

Sint -Theresiast raat

Optreden van de Ierse dansgroep 'Deegan

Academy of Irish Dancing'.

GRIMBERGEN

Info 02-4 66.4 6.1 0

Abdijkerk

~

Gregoriaanse & 20ste
eeuwse Zuid-Amerikaanse
polyfonie door het Venezolaans koor

15.00

OPERA & OPERETTE

Schola Cantorum CamC<ls.
Info CC Strombeek 02-263034 3
~

ZONDAG 14 MEI

20.15

GRIMBERGEN
CC Strombeek

POP & ROCK

02-263.03.4 3

Gemeent eplein

Brundibar, kinderopera i.s. m. De M Un!.

ZATERDAG 6 MEI

Voor iedereen vanaf 6 jaar.
~

15.00

STERREBEEK
Z aal 'O ns Huis'

Waar? In de reuzetent aan het O. Van Roy Sportcomplex in de
Huizingense Beemd. Info: 021382.08.30

Kerkdries

Bloe'sem-rok, org. volksku nstgroep
'De RolJewogen ' met do ns, life-m uziek,

barbecue en jenevrrba r.
~ 18.30
CC Den Blank

02 -6875959

Begijnhof I I

Aperitiefconcert Thoover
met Ri ru Rom mes (percussie) en
Fran k Deruy tter (saxofoon).

MUZIEK

~

11.00

WOENSDAG 3 I MEI

KLASSIEK
GRIMBERGEN
VRIJDAG S MEI

CC Strombeek

ZATERDAG I 3 MEI

FILM

Jo Vervaet. Deze jonge sinfjer-song··

OVERIJSE
GC De Bosui l

02-263.0343

Gemeenteplein

02-65731.79

LINKEBEEK

writer zit nog moor aon het beg in va n
DINSDAG 1 MEI

Si nt-Sebastiaanstraat 14

een veelbelovende muz ikale ca rrière.
~ 20.15

The Wabbits.

VRIJDAG 1 JUNI

DILBEEK

MEISE

Kamer-rijklaan

Witherendreef I

GC De Moelie

Lente 2000 met o.a. Wo lter Vanders
missen.
~ 19.00

~

02-3 80.7751

21.30

ZONDAG 7 MEI

CC W estra nd

American Beauty met Kev in

Centrum

JAZZ & BLUES
GRIMBERGEN
A bdijkerk

ZONDAG 7 MEI

An English Renaissance Even
song door het ThamyrisVocaal Ensemble.

OV E RIJ SE

Jazzrally

in diverse cufés rn het cen 

tr um va n Me ise met optredens van Algo
Màs, Ma ri no Pun k, KmOll ...
Info 02-272.00.31
~

02-466.2030

20.00-24.00

Spocey. Anerte Ben ing, rcgi e Som Mendes.
~

20.30

RANDUIT
WOENSDAG 3 MEI
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WOENSDAG 17 MEI

Begijnhof I I

GC De Kam

Toy Story 2, animatiefilm
OVERIJSE
CC Den Blank

~

15.00

WOENSDAG 10 MEI

OVERIJSE
CC Den B lan~
Begijnhof t I

OVERIJSE

The Green Mile met Tom Hanks,
David MOIle, regi e Fra nk Darubon t.

02-687.5959

Begijnhof I I

American Beauty
~

20.30

CC Den Blank

~

02-687.59.59

ZONDAG 7 MEI

Begij nhof I I

ALSEMBERG

Harvey Keitel. regie Jone Campion.

Holy Smoke met KateWinslet,
CC de Meent

02-380.23.85

~ 20.30

20.00

WOENSDAG 17 MEI

ALSEMBERG

WEMMEL

CC de Meent
Gemeenvetdstraat 34
02-460.73.24

DILBEEK

Blinker met Joren Seldeslachts, Matthias
IYJeersmans. regie Fi li p van Neyghen.
02-466.2030

~

Sophie Marceau, regie Michael Aptcd.
~ 20 .00

VRIJDAG 19 MEI

~ 20.30

u R o

007:The World is not
enough met Pierce Brosnan ,

14.30

met Ma li Damo n, Gwyneth Paltrow.

E

02-380.23.85

WOENSDAG 24 MEI

The Talented Mr. Ripley
02-687.5959

Brassed Of( met Pete Postlewhaite,
Tara Fitzgerald en Ewan McGrcgor, regie
Mark Herman.
~ 20.00
ZONDAG 21 MEI

Kaasmarkt 75

CC Westrand
Ka mernjklaan

ZONDAG 7 MEI
OVERIJSE
CC Den Blank

20_30

DINSDAG 16 MEI

regie Takeshi Kitano.
~

02.-687.5959

GC De Zandlope'

Gemeenveldstraat 34

Kikujiro met Takeshi Kitano,

02- 731 43.3 t

Beekst,-aat I72

WEZEMBEEK-OPPEM

p

E

s

E

F

E E

OVERIJSE
CC Den Blank

s

T

02-627.59.59

D A

ZATERDAG 6 MEI

ZONDAG 7 MEI

DINSDAG 9 MEI

DILBEEK

TERVUREN

BEERSEL

G

CC Papebtok
02-768.03.00
Dilbeek viert Europese
Rondenbosdomein
Panta Rhei, European
Pastoor Vandersandest l-aat
Feestdag. Om 1 1.15 vertrekt een op
tocht aan het gemeentehuis. Tijdens de plech
16.00
traditional music t oday.
Onthaal anderstaligen.
20.00
tigheid wordt een korte aroet gebracht door

een in Dilbeek wonende Portugees en Frans
Concert happening met zowel Tervurense en
Panta Rhei geeft nieuw leven aan oude
sembles als met muzikanten van de buiten
Europese melodieën. Heeft onze hoogtech
mall.verder zijn er ook korte toespraken van
de burgemeester ell de Schepen voor Europese
landse gemeenschappen .
nologische wereld nog wel behoefte aan een
octet dat volksmuziek uit het archief opvist
Aangelegenheden. De Schepdaalse Harmon ie
MAANDAG B MEI
en vertolkt op violen, cello, gitaar, bouzouki,
Stylissimo en een gelegenheidsensemble zorgen
fluiten, harmonica en percussie) Het ant
ZATERDAG 6 MEI
voor de muzikale omkadering. Met Portugal
WEZEMBEEK-OPPEM
als huidig voonitter van de EU en Frankrijk
woord is ja. Pana Rhei is een hype. Folk is
GC De Kam
02-73 1.4 3.31
SINT-GENESIUS-RODE
in de tweede jaarhelft, ligt het voor de hand
in . Het gaat hier niet om folklore maar om
Beekstl-aat
172
GC De Boesdaalhoeve 02-381 145 1
dat de hapjes en drankjes uit deze landen
schepping ;Oude melodieën laten evolueren,
Europadag Duitsland.
Hoevestraat 67
komen, net als de toeristische informatie.
ze bewerken , ze spelen en tot leven brengen.
De
Culturele Raad van Wezembeek-Oppem
02- 202 85 0 J of 02-5694631.
Panta Rhei (alle dingen veranderen) doet
Europadag Italië.
organiseert in samenwerking met gemeen
Vzw "de Rand " en de Culturele Raad Rode
ons de rijkdom van Europel ondergaan.
ZONDAG 7 MEI
schapscentrum De Kam voor de vijfde maal
vzw slaan de handen in elkaar om een on
Ze zoeken in de traditie wat het erfgoed
een Europees feest. Als gastland wordt dit 
vergetelijke, Italiaans getinte Europadag op
weer in vlam zet. Zo wordt de traditionele
HOEILAART
maal gekozen voor Duitsland.
poten te zetten. Al meer dan IS jaar is
muziek tot eigentijdse communicatie om
In het kader van de Hoeilaartse Meifeesten
Vanaf 19.00 uur staat een beurs opgesteld
Angelo De Simone een referenti e in Vlaan 
gevormd.
krijgen alle Eu ropese inwoners van Hoei
met informatie van en over deVlaamse
deren en Nederland voor de betere Italiaanse
laart een persoonlijke uitnodiging voor het
Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant
VRIJDAG 26 MEI
muziek.
aperitiefconeert
op
zondag
7
mei
en
de
Europese
Unie.
Angelo De Simone brengt samen met zijn
(ensembleWa lter Boeykens).
Om 19.30 uur is cr een academische zit 
OVERIJSE
groep "Collectiva Pulcinella" een bloemle
Zie
ook
agenda,
rubri
ek
va
ria.
ting
met
als
gastspreekster
Nelly
Maes,
CC
Den Blank
02-687.5959
zi ng van zowel volksliederen , chanson als
Infodienst
Gemeentebestuur
Hoeiloart
I
I
Begijnhof
Europees
Parlementslid
en
een
get
uigenis
eigen composities. Een niet te missen op
02-65708 J J
van de heer Dieter Strupp, inwoner van
20.30
treden want Collectivo PulcinelJa staat al
Wezembeek-Oppem
.
Deze
spreekbeurten
Les
Piliers de Cabaret. DezeVlaamse groep
twintig jaar op de planken.
ZONDAG 7 MEI
worden
muzikaal
afgewisseld
door
een
op
brengt
jazz, blues, chanson, circus- en
Het optreden zelf begint om 20.00 u.
treden van het Schülerchor und Schüler
zigeunermu ziek. Dit concert wordt gratis
Vanaf 18.00 u kunt u al in de Boesdaal
KRAAINEM
orchester van de Duitse school o.l.v. de heer
aangeboden door het gemeentebestuur in
hoeve terecht voor typische Italiaanse
GC De Li jsterbes
02-721 .28.06
het kader van het onthaal van Europese
Ulri
ch
St.
Fouth.
Zij
brengen
liederen
uit
hapjes en drankjes.
Lijsterbessenbomenlaan 6
de musical 'Momo'. De avond wordt af
inwoners.
11.00
gesloten met een receptie.

Aperitiefconcert 'Inter-voices'.

In het kader van de Europese feestdag.

Alex Michiels, 5 mei

Begijnhof I I

tot 8 luni

The Talented Mr. Ripley
~ 20.30

RANDUIT

5

VAN 4/5 TOT 3/6

van fotomater iua l, J l .e. m. I : l uni
Info 02-2554553

Beekstl-aat I 72

Karel Van Schoote: tekeni ngen,
pus/els, olie, surrealisme, maand mei .

KORTENBERG
VILVOORDE

N ieuwe bibliotheek

VRIJDAG 26 MEI

De vVa lsplell' 30

Tentoonstelling in het kloosler en bin

WEZEMBEEK-OPPEM
GC De Kam

WEMMEL

Chris Vandendriessche,
20 jaar boekillustraties.

nentuin wbonden aa n de Troosumk. Een hele
reeks 9('\wra rJeerdt: kU05lcnams (beeldhouwer,

Beekstraat 172

Tot 20 mei tij dens de openings uren van

en sch ilders) stellen hun wnk tentoon in de

Groepstentoonstelling,org.

de bi bli otheek

pruch rigc geboul\en. 1211 3/ I+/ I 5 mei.

Ku ns/Kr ing Wezembeek- Oppem , 31 mei

GC De Zandloper

02-460.73.24

Kaasmarkt 75

Une Liaison Pornographi
WEZEMBEEK-OPPEM
que met Nathalie Baye en Sergi Lopez,
OVERIJSE
02-6875959

regie Frederic Fonteyne.

CC Den Blank

~ 20.00

Begijnhof I I

WOENSDAG 3 I MEI

een overzichtstentoonstelling \'un de school

GC De Kam

02-73143.3 1

02-731433 1

(vern rssage om 20.00), 1/2/3/ + juni.
~ 14.00-18.00
10.00-12.00/14.00-18.00: 1/4 juni

De schone ziel van het kind:
strijd OrH. W il lemsfonds

OVERIJSE

en kunstgroep

MV!, t.e.m. 1+ mei (behalve op I mei) .

In het Licht van Barbizon

OVERIJSE

In de 19de eeuw waren er over heel Europa verspreid tientallen dorpen

CC Den Blank 02-6875959
Begijnhof I I

The Insider met Al

Pac ino, Russc/

Crowe, regi e MichaeJ MaM.
~ 20.30

TENTOONSTELLINGEN
DOORLOPEND

02-6875959

TERVUREN

DILBEEK
CC West rand

waar kunstenaars van alle slag in de vrije natuur een realistische landschap
schilde r kunst beoefenden op basis van een nauwkeurige observatie en
Begijnhof I I
individuele expressie. De studie van deze 'kolonies' en van hun onderlinge
Keramiek en schilderijen
samenhang en beïnvloeding komt nu pas echt goed op gang. Vooral de in
van Erika Kaut. Vernissage op
vloed die uitging van het Franse Barbizon op al deze dorpen en op de indi
) 9 mei om 20.00. De ten toonstel ling
viduele kunstenaars . komt steeds meer in een stroomversnelling terecht.
loopt t.e.m . + juni ( heh(dve op 1 juni) .
In de tentoonstelling 'In het licht van Barbizon'. in het museum Het Schaak
bord in Tervuren, wordt een representatieve keuze getoond aan werken
van landschapschilders uit de oudste Europese kunstenaarsdorpen Tervu
SINT-GENESIUS-RODE
ren (B) . Oosterbeek (NL) en
GC De Boesdaalhoeve 02-38 1.1451
Kronberg (D). die stilistisch en
Hoevestraat 67
thematisch invloed van Barbi
Tentoonstelling kunstver
zon hebben ondergaan.
eniging 10 x 10. In oktober 1989
Reeds in de jaren vijftig van de
stichtten 10 kunstenaars een meniging
19de eeuw gingen een aantal
en hielden hun eersre tentoonst ell ing in de
Belgische kunstenaars pools
prac htige gerestau reerde Boesda al hoeve.
hoogte nemen in het om het
Woud van Fontainebleau. en
Vandaag is 10 x 10 een beg ri p geworden,
voornamelijk in het nabijgelegen
19 mei (vernissage), 20/2 1/2 7/28 mei.
dorp Barbizon . Daar waren
~ 12.00-20.00
kunstenaars verenigd die wars
Hippolyle Boulenger, De Neuenberg mel ruslende vrouw.
van alle artistieke opleiding
CC Den Blank

02-466.20.30

CC Papeblok

02-768.0300

Kamerrijklaan

Past oor Vander'Sandest l-aat

Fotoreportage van Milieu
Overleg Dilbeek. i s. m FietsffS

Tentoonstelling van jonge
Tervuurse kunstenaars, vun

bond Pajottenland, 26 april tot 8 mei.

26 LOt 29 mei.
~ 14.00-18.00

GALMAARDEN
Balj uwhuis

TERVUREN

Kammeersweg 2

CC Papeblok

Artistieke textielgroep 'Et
Cetera' exposeert. Zowel oude

Pastoor Vandersandestrda t

als ni euwe tex tieltechnieken , kJass ieke als

Tekenen, aq uarel, kef<lmi ek en olieverf

experim entele werken komen aan bod,

sc hilderen, van) rot

13 t.e.m. 28 mei.

~ 14.00-18.00

02-768.03.00

Tentoonstelling cursisten

+ j uni .

Info 054-58.95. 1I
~ I 0.00-1 7.00: weekd agen

VILVOORDE

14.00-1 8.00: weekend

Centrum

GRIMBERGEN

slell ing rond de migra tie van de Spaunse

Andalusische week mellentoon 
CC Strombeek
Gemeenteplein

02 -2630343

bevolking nuor Vilvoo rde. Dt verschillende
generaties worden gelOond aa n de hand

een vrije expressie voorstonden. Het waren Rousseau. Miliet.Troyon.
Corot e.a. Als de Antwerpenaa r Camille Van Camp. die ook naar Frankrijk
was gegaan en een voorvechter zou worden van dit real isme. in 1864
Hippolyte Boulenger naar Tervuren brengt. en deze zich weet te omrin
gen door een aantal gelijkgezinden. ontstaat een beweging die zij zelf
'School van Tervuren ' noemden . Ook andere leden van de groep. Joseph
Coosemans.Alphonse Asselbe r gs e.a. zouden vroeg of laat de weg naar
Barbizon inslaan, om daarna op andere plaatsen de nieuwe artistieke
ideeën te gaan verkondigen .
Wat Tervu r en in artistiek opzicht was voor België. is Oosterbeek voor
Nederland. Het wordt trouwens het Hollandse Barbizon genoemd. In dat
dorp nabij Arnhem vonden schilders als vader en zoon Bilders. Willem
Maris, Anton Mauve e.a. afwisselende landschappen. riviergezichten. bos
paden en weiden. Erg veel H aagse schilders zouden er tijdelijk of blijvend
gaan werken . Kronberg in het Duitse Taunusgebergte werd omstreeks 1858
een van de oudste Duitse kun stenaarskolonies. Ook hier vond een gelijk
aardige ontwikkeiing plaats. Kunstenaars als Burger. Burnitz. Hoeffier e.a.
ontvluchtten de inspiratieloze stad, in dit geval Frankfurt am Main, en zoch
ten hun motieven in het niet ver afgelegen, idyllische dorp met zijn mach
tige burcht, zijn middeleeuwse stegen met vakwerkhuizen en de omgevende
bergen en wouden .

Museum Het Schaakbord, Kerkstraat 33, te Tervuren, van 29 april
tot /2 juni, open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag (én op
Pinkstermaandag) van 14 tot 17 uur. Toegangsprijs 100 fr.
Groepen op afspraak (tel. 02/767.91.53). Er is een catalogus.
Maurits Wynants

RANDUIT

6

VAN 4/5 TOT 3/6

Brussel 2000 in mei
DE ZINNEKEPARADE, SMAKELIJKE CULTURELE STOEMP
Zaterdag 27 mei a.s. belooft een van de
hoogdagen te worden van Brussel 2000,
culturele hoofdstad van Europa. Op die dag
is de stad het toneel van de Zinnekeparade,
een tegelijk carnavaleske en artistieke stoet
met de warmte van de voorjaarszon en
alle kleuren van de wereld.
Terwijl u dit leest, wordt er in meer dan
dertig ateliers in de verschillende gemeentes
van Brussel naarstig gewerkt aan reuzen
marionetten, muzikale machines, vuurmo
lens, tableaux vivants op fietsen, maskers
en kostuums. Lokale groepen over de ver
schillende culturen heen, werken daarbij
nauw met elkaar samen en krijgen impul
sen van artistieke begeleiders uit Vlaanderen
en Wallonië. Een voorbeeldje om u een in
druk te geven van de smeltkroes die staat
te pruttelen. Luk Mishalle, een musicus met
Antwerpse 'roots', legt zich toe op de samen
werking tussen amateurkunstenaars en
professionele kunstenaars. Ter gelegenheid

van de Zinnekeparade brengt hij traditio
nele fanfares en muziekscholen samen met
Arabische en Afrikaanse percussionisten.
Om zijn project ' Fanfarrah' gestalte te ge
ven , werkt hij intens samen met de Ameri
kaan Michael Weilacher die regelmatig spec
taculaire 'marching bands' laat opdraven.
De Zinnekeparade laat de toeschouwer op
een meeslepende manier kennis maken met
de culturele rijkdom en verscheidenheid
van de verschillende Brusselse wijken. Die
verscheidenheid ligt overigens besloten in
het woord 'zinneke' dat straathond bete
kent in het Brussels dialect; Een bastaard
dus en geen rashond. Brussel, dat een
smeltkroes is van volkeren, talen en cultu
ren uit alle uithoeken van de wereld, heeft
ontegensprekelijk de eigenschappen van
een 'zinneke'.
De Zinnekeparade begint eigenlijk als vijf
afzonderlijke parades met dansers, muzi
kanten, acteurs en praalwagens die vanuit
vijf hoeken van Brussel optrekken naar het

hart van de stad, waar de vijf stoeten op
gaan in een spetterende symbiose.
Brussel 2000 investeerde zo 'n 35 miljoen
frank om de Zinnekeparade artistiek te
ondersteunen. Eenzelfde bedrag komt van
lokale partners en sponsors.AI bij al een
smak geld, maar de initiatiefnemers hopen
dat die investering zal renderen en dat dit
overweldigende multicultureel feest in de
toekomst om de twee jaar herhaald zal
worden. De hechte samenwerking tussen
de verenigingen van de verschillende cul
tuurgemeenschappen die bij de voorberei 
ding van deze Zinnekeparade tot stand
kwam, zou op die manier mee het cement
vormen voor wederzijdse tolerantie, begrip
en respect.

GH
De Zinneke Parade gaat uit op zaterdag
27 mei om 14 uur en zal de Brusselse
binnenstad bereiken tegen 16 uur.
Info: tel. 02-214.20.00, fax 02-214.20.20

ZATERDAG 10 EN
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ZATERDAG 6 MEI

ZONDAG 11 MEI

Gedurende het voorjaar
en in de aanloop naar
de zomer worden er in
Vlaams-Brabant tiental
len toeristische, folklo
ristische en culturele
evenementen georgani
seerd. De vzw Toerisme
Vlaams-Brabant heeft al
die activiteiten, gaande
van processies en boe
renmarkten tot muziek
festivals en tentoonstel
lingen, gegroepeerd in
een overzichtelijke en kleurrijke evenementenkalender
die april, mei en juni bestrijkt. Per maand wordt een over
zicht gegeven van de belangrijkste activiteiten met een
korte beschrijving en praktische informatie. De kalender
gidst u van Aarschot naar Vilvoorde en van Averbode
naar Zellik met tal van 'tussenstops'. Onmisbaar om bij
de hand te hebben als u van uw weekends een evene
ment wil maken.
De evenementenkalender is gratis te verkrijgen in de
openbare bibliotheken, de culturele centra en de ver
schillende diensten voor toerisme in Vlaams-Brabant.
U kunt hem ook telefonisch aanvragen op het nummer
016-26 76 20, per fax op het nummer 016-26 76 76 of
via e-mail optoerisme@vl-brabant.be.

HACHELEN
HOEILAART

Z aa l NOVA

Hoeil uarrse kunstenaars zetten hun deuren

Aerobic-show, org. ]a zzmi jn,

open voo r hel publiek. Info

centrum voor Dans en Aerobi cs.

02-657 41 .90

~ 10.00-18.00

Info 02-252.08.68

~ 20.00

ZONDAG 14 MEI
DILBEEK
Kasteel La Motte. Sint-Ulnks-Kapelie

Fietszoektocht en Natuur
wandeling
Info Mil ieu Ove ,-I eg D ilbeek.
02-58201 79

~ 14.00

SPORT
ZONDAG 14 MEI
DOORLOPEND
VILVOORDE
HOEILAART

Ruusbroecwandelingen ,
14121 mei en 18 Juni.vertrck: bosmu
scum, DuboisJaan 6, Groenendaal.

Gegidste wandeling in het
Domein van de Drie Fonteinen. Vertrek
aan de ingang Brusselsesteenweg.
In fo Lill iane Vannieuwenborgh

Info en inschl-ijvlngen: 02-657 .4 1.90 of

02-2 51 .6450

e-mail cultuul@hoeilaart.be

~ 14.00

~ 14.00

7

VAN 4/5 TOT 3/6
VRIJDAG 19 MEI

Vertelnamiddag: Kazjoebe
reer en zot Lowieke. Een Brus

GRIMBERGEN

sc/se politieman schreef ziln rake obsen'o
li es neer in ccn fijn werkje: Brusselse typen.
~ 14.00

Lustrumwandeling 'Tussen
donk en kouter' Jongs Mierendonk

ZATERDAG 27 MEI

openbaar rusthuis' die overal in Vlaanderen en dus ook in de rand wordt
gehouden van 28 april tot 7 mei wil het isolement rond het bejaardetenhuis

sprietstraat en SpiegeJ hofvoetweg No de
wandel ing wordt u getrakteerd op een
hapJ e, een drankje en een babbel.

CC

Info Marleen Schoevaerts 02-270.23.52

Gemeenveldstraat 34

~ 19.00

Het rusthuis hoort erbij
Onbekend is onbemind, dat geldt zeker voor het rusthuis. De 'Dag van het

en Spri et veld, org. Natuurreservaten vzw.
Samenkomst op de hoek van de Midden

RANDUIT

doorbreken. in het OCMW-rusthuis 'De Groene Linde' in Sint-Genesius

ALSEMBERG
~['

Meent

02-380.2385

Rode doen ze dat met een concert door het I·usthuiskoor samen met de
koren van de vier lagere scholen van de gemeente en met een tentoon

Literair café in de kJeine toneel 

stelling van een 100-tal werkjes die de kinderen van de Sde en 6de klassen

zaal: Anton van Wilde rode door Moreel

na een rondleiding in het rusthuis hebben gemaakt.

]a nssens.
~ 16.00

Directeur Robert Geeraert van 'De Groene Linde' vindt het enorm belang
rijk dat er banden worden gesmeed tussen oud en jong en dat de drem
pel naar het rusthuis zo laag mogelijk is. A lleen op die manier blijven de
bewoners echt deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. 'Het is opvallend
hoe oude mensen opfleuren als er bij ons kinderen in huis zijn' constateert
Robert Geeraert. Door kinderen en volwassenen nauwer te betrekken
bij het leven in het rusthuis mikt de directeur ook op de toekomst 'We
willen de mensen laten zien hoe hier gewerkt wordt en welke beroeps
mogelijkheden er in een rusthuis zijn. Iedereen weet dat het tekort aan
verpleegkundigen en verzorgenden met de dag nijpender wordt. Misschien
kunnen we sommige jongeren op die manier sensibiliseren:

VOORDRACHTEN
CURSUSSEN

DOORLOPEND

Enkele feestelijke activiteiten (zonder volledig te willen zijn):
• De Groene Linde, Sint-Genesius Rode, KOORFEEST: 7 mei om 15 uur;
TENTOONSTELLING W ERKJESVAN KINDEREN: van 28 april tot 14 mei.
• Wilgenhof, Sint-Pieter s-Leeuw, KUNSTIEN TOONSTELLl NG: van 28 april
tot 7 mei, elke dag van I 4 tot 19 u.

Begijnhof I I

VILVOORDE

W ERKJES VAN BEWON ERS, KINDEREN EN PERSONEEL van 29 apri l tot 7 mei,

Kennismaking met Flamenco
dans, 0.1. v. Ana Ramon, de pionier van

Centl·um

van 14 tot 16u30.

I 48ste Troostkermis,

• De Ceder, Beer sel, TENTOO NSTELLI NG EN ACTIVITEITEN, van 29 april

de Flamenco-danskunst in Vlaanderen .
~ 10.00-13.00

13/ J 5/ 20 /21 mei

tot 7 augustus.

Info 02-255.45.53

DINSDAG 9 MEI

VRIJDAG S, ZATERDAG 6

VARIA

ZATERDAG 6 MEI
OVERIJSE
CC Den Blank

• HofTen Doenberghe, Hoeilaart. DIVERSETENTOONSTELLI NGEN VAN

02-687.5959

MT

EN ZONDAG 7 MEI
WEZEMBEEK-OPPEM
GC De Kam

02-73 1.43.3 1

HOEILAART

Beekstraat 172

Hoeilaartse Meifeesten

Koken in 1000 seconden.

Kindercross. Volkscross. Fe/ix Sohieloop.
Kinderanimantie, Optredens, bloemen 
markt en rommel markt, aperiti efconeerr,

~ 19.30

ZONDAG 14 MEI

Wie graag wil weten hoe mensen
in de 16de eeuw woonden en leef

drank en eetstandjes.
Info: 02 -6574 190

den, moet op zondag 21 mei zeker

ZATERDAG 6 EN

tot 22 uur de deuren gratis open

naar het Kasteel van Gaasbeek.
Daar staan voor iedereen van 10

GRIMBERGEN
CC Strombeek

Kasteel 'van Gaasbeek vrij
toegankelijk

02- 26 3.03 43

Gemeenteplein

ZONDAG 7 MEI

Workshop (vanaf 6 jaar) rond

in het kader van de Internationale
Museumdag die ook elders in

TERVUREN

fomilievoorstelling Brundibar. Een heuse
operaworkshop met dans.
~ 10.00-12.00

Markt

de bezoekers wordt wel verwacht

Bloemen- en plantenmarkt
Tervuren.

dat zij na hun bezoek vrijwillig een

DONDERDAG 2S MEI

Info 02-769.20.81
~ 9.00-16.00

OVERIJSE

Vlaanderen wordt gehouden. Van

financiële bijdrage leveren. De 16 zalen van dit 13de eeuwse kasteel zijn
prachtig ingericht met 16de eeuwse meubelen en voorwerpen, oude
schilderijen en Brusselse. Doornikse en Edingse wandtapijten , Het nabijge
legen park is altijd vrij toegankelijk. Groepen vanaf 10 personen kunnen bij

CC Den Blank 02-6875959

de dienst 'Bos en groen ' (016/21.12.20) een bezoek aanvragen aan de

Begijnhof I I

waardevolle botanische kasteeltuin.Voor info over alle domeinen in de
streek: 02/532.20.38.

MT

RANDUIT
ZATERDAG 6 MEI

8

MAANDAG I S MEI

ZELLIK

MERCHTEM

jeugdhuis Time Out

Nieuwbaan, Peisegem

Frans Th lrrystraat 15

Jaarmarkt meI veeprijskamp.

Festival van de gouden
micro (wjentenjacht). In 15 min. moet

Info 05 2·38.1 1.90

je al/es geven om aan hel einde aanspraak
Ie kUJlJlen maken op de gouden micro.

~ 13.00

ZATERDAG 10 MEI

VAN 4/5 TOT 3/6

Jeugdhuis Merlijn
dertig jaar betoverend
Het Nederlandstalig jeugdhuis Merlijn in Wezembeek-Oppem bestaat
in mei dertig jaar. 'Niet vanzelfsprekend in een faciliteitengemeente',
constateert nieuwbakken voorzitter Frank Vandendael. 'Franstalige
politici hebben ons niet altijd gesteund en toch hebben wij ons kun
~.,,,,, -",,,,,,,,,",,,,,,,~~-~,,",_
....--._
.
nen bewijzen .
;;

.

Info Steven Vanhemelrilck 02

JEUGDHUIS :; .'

.

~

•

'Alles begon dertig jaar geleden met avond
activiteiten van de chiro', vertelt Frank
~
Vandendael. 'Daaruit is jeugdhuis Karnak
GC D e Kam
02·73143.3 I
gegroeid dat later zijn naam veranderde in
ZONDAG 7 MEI
Beekst raat I 72
'Merlijn'. Samen met de vroegere voorzit
Autozoektocht in Vlaams
ters werd beslist om van de dertigste ver
Brabant met barbecue,
VILVOORDE
jaardag van Merlijn iets groots te maken.
org. Vermey lenfonds. Inschrijvingen
Markt
Via de media werd een oproep gedaan om
Bloemenmarkt en planten
tussen 8. 15 en 10.00.
alle oud-leden op te trommelen en werden
ruilbeurs, n.a.v. de opening van hel
Info 02-76 7.62.23
familie en kennissen afgeschuimd op zoek
Mil/enniumpork.
naar adressen. Dat leverde een lijst op met
ZONDAG 11 MEI
Info 02·2554730
700 namen.
De maandenlange zoektocht zorgde overi
gens voor een merkwaardige verrassing,
MAANDAG 8 MEI
DROGENBOS
stipt Frank Vandendale aan. 'Er wordt altijd
Museum Félix De Boeck
van de daken geschreeuwd dat jongeren uit de rand worden gejaagd
Kuikenstl·aat 6
ZAVENTEM
omdat de woningprijzen hier de pan uitswingen. Toch woont zeker
Gemeentel ijk park
Internationale Museumdag,
de helft van onze oud-leden nog in Wezembeek-Oppem en op enkele
Seniorenfeest met o.a. Armond
het Félix De Boeck Museum is grotis
uitzonderingen na wonen de anderen veelal in naburige gemeenten:
Pien, Hugo Simons, Dirk Bautens,
toegankelijk
463.04.52

WEZEMBEEK-OPPEM

Jo Leemans, De Me/ano 's ..

~ 9.00·17 .00

~ 14.00

ZATERDAG 27 MEI
VRIJDAG 11 MEI
TERVUREN

~Î
11~=" a~ , ~;.

Twee weekends feest
Merlijn schotelt zijn oud-leden én natuurlijk ook de leden van nu een
gevarieerd feestprogramma voor dat gespreid werd over de eerste
twee weekends van mei. Op vrijdag 5 mei wordt om 21 uur een retro
spectieve fototentoonstelling geopend met aansluitend receptie.
Zaterdag 6 mei is er om 20.30 uur een optreden van de Zippoband
met radio- en tv-persoonlijkheid Loes Van Den Heuvel.
Tijdens het tweede weekend komen de jongeren aan hun trekken
met op vrijdag 12 mei een gratis karaoke-avond (20.30 u) en op
zaterdag 13 mei een fuif (20.30 u). Voor de allerkleinsten is er op
zondag 14 mei een spelnamiddag (vanaf 14 u) in samenwerking met
de chiro's van Kraainem en Wezembeek-Oppem. Er zal ook een
springkasteel staan, een kop van jut, een kleefwand en er is ook
een clown van de partij.
An Van hamme

DILBEEK

Cent,·um

jeugdclub Roes)
Statlonsstl·aat 275

<Tervuren, daar zit muziek
in': Internati onaal hapje- tapje, muzikale

Belgisch-Nederlandstalige
avond. In het kader von 20 jaar

gingen uil TervuTCil.

Jk Roesj.

Info 02-769.20.80

Info 0496/4 100 I I

~ 11.00

ZATERDAG I 3 MEI

ZONDAG 18 MEI

Info bij Frank Vandendael op 075-73.28.44.

DILBEEK

DILBEEK

COLOFON

animatie door versc hillende muziávereni 

Kookavond voor homo's, lesbienn es

Wandeling voor homo's,
Organisaties en verenigingen die hun activiteiten opgenomen willen zien in de volgende
lesbiennes en bi's te Dil
agenda rue de periode van 4 juni [Ot 3 juli 2000 bestrijkt, moeten ons de nodige infor
beek, Ofg. Socha.
matie bezorgen voor 8 mei a.S.

en bi 's, org. Sacha.

In fo 02· 520.77.30

Info en ,·esel·vatie 02-520.77 30

~ 13.30: vertrek parking

~ 18.00

CC Westrand

ZONDAG 14 MEI

ZONDAG 18 MEI

CC Westrand

02·466.2030

Kamerr ijklaa n

DILBEEK

SINT-GENESIUS-RODE

Kasteel La Motte, Sint-Ulriks·Kapelle

GC De Boesdaalhoeve 02· 38 1.1 4.5 1

Schilderfeest

Hoevestl·aat 67

Info Milieu Overleg D ilbeek.

Dag van het Park, evenement
i.s.m. 10 x 10 Kunstl'ermiging.

02-58201 79

U kunt uw gegcvens faxen naar RandUit Agenda 021767 57 86. U kunt uw informatie
ook per brief sturen naar ons reaactieadres: Poardenmarktstraal 48, 3080 Tervuren, met de
vermelding RondUit Agenda.
Gezien IlCt beperkte aantu i beschikbare pagina's wordt bij de aankondigingen prioriteit l'eT
leend aan de actil'iteiten in de GClIlcenschopscenrra en de culturele centra in de rand.
Om voor plaatsing in (Hillmerking te komen worden de andere activiteiten vooral beoordeeld
op hun uitstmling naar oJle inwoners van de rand.
RandUit Agenda wordt sam engesteld door Heidi Degreef
EIN DREDACTI E: Geneviève Ostyn.
De pictogrammen die de verschillende rubrieken aanduiden zijn
van de hand van Chris Vandendriessche.
VORMGEV ING : Mega.L.Una , Brussel
DRU K: A. De Cuyper-Robberecht. Zele.
VERA NTWOORD ELIJKE UITGEVER:

Henry Coenjaarts, Paardenmarktslraat 48, 3080 Tervuren.

RondUit Agenda' wordt gerealiseerd met de financiële sleun van de prol'incieVlaams-Brobanl en de
Vlaamse minisIer van Jeugd, Cultuur, Sredelijk beleid, Huisvesting en Brusselse aangelegenheden.
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RELIGIEUZE

Jan Decorte bewerkt Brecht

Hush Hush Hush, meer dan
acrobatisch stuntwerk

Stemmige abdijconcerten

Sinds hij van het politieke toneel ver 
dween duikt Jan Decorte weer overal op
in het theaterlandschap. Voor 'Marieslijk' ,
zijn ingrijpende bewerking van Bertolt
Brechts 'lm Dickicht der Städte ', trekt
hij aan alle touwtjes. Hij schreef niet
alleen het scenario, maar hij o ntwi erp
I

I

I

I

I

~IUZIEK

THEATER

ook het decor en de kostuums en gaf
aanwijzingen voor de belichting. De
hoofdrol in 'Marieslijk' is voor zijn
vrouw Sigrid Vinks, die h et gezelschap
krijgt van Els Dottermans. Brecht vatte
het stuk op als een fabel over de groot
stedelijke jungle. Het werk ontstond
tijdens zijn verblijf in München, maar
omwille va n de geloofwaardigheid
situeert hij het verbaal in Chicago.
Zonder de minste aanleiding brengen
de houthandelaar Shlink en de bi blio
thecaris Garga elkaar in moeilijkheden.
Met behulp van rui ge ondervvereldfiguren wordt Marie, de zus van de
bibliothecaris, tot prostitutie gedwon
gen. Ook haar vriendin m oet haar
li chaam verkopen. In de versie van
Jan Decorte zijn de oorsp ron kelijke
dialogen geschrapt of tot hun essenti e
h erleid. De acteurs praten held er en
bondig zonder bepaalde gedachten in
de verf te zetten . H et is erg druk op
de scène, want op de achtergrond lo
pen tientallen figur en rond di e hun
gesprekken en bun gebaren vrij impro
viseren. Dit is brutaal theater zonder
kom ma 's, tussenzinnen en punten.
Grimbergen, CC Strombeek:
dinsdag 16 en woensdag 17 mei
om 20u15.
Res.02/283 03 43

I

Hiphoppers, rappers en 'breakdancers '
infiltreren steeds vaker in professio 
nele dansgezeJschappen. Heel wat
choreog rafen verruimen hun reper
toire met elementen uit deze zoge
naamde straatcultuur. Omdat in Frank
rijk groepen als Accrorap, Out of
Con trol en Aktuel Force hoog scoor
den, startte de uit Marokko afkom
sti ge choreograaf en sociale werker
Abd elazis Sa rokh in Gent m et een ge
liJkaa rdi g project Hij kreeg hierbij de
steun van Alain Platel en les Ballets C
de la B., 'waarvan hij in het begin van
zijn loopbaan al één van de meest ge
talenteerde dansers was.
De ti tel van de derde productie ' AI
K'Dar' zi nspeelt zowel op de voorbe
stemming als op de 'Tije keuze. Ook in
de Islam is ni et ieder jot een noodlot;
Elk individu beschikt over voldoende
energie om existentiële problem en te
lijf te gaan . De voorstelling bestaat uit
gedurfd e taferelen . De acht dansers
zijn door jarenlang experimenteren
uiteraard bedreven in 'head spins' of
rondtoll en op het h oofd. Ze laten
zich vo lledig gaan op luidruchti ge
beats waarbij hun ledematen ,vel van
ela stiek lijken . Naast dit acrobatisch
stuntwerk demonstreren ze dan send
h oe ze hUil angsten overwin nen.

I

I
I

I

Dilbeek, CC Westrand:
I

zaterdag 20 mei om 20u30.
Tel. 02/466 20 30
FOTO

I
Fl ENNY DE GP-O VE ,

Con certen zijn er in de Grimbergse ab
dijkerk deze lente bij de vleet. Boven
dien wordt binnenkort een nieuw
orgel ingewijd. Het Thamyris ensem
bIe reconstrueert op de eerste zondag
van de maand mei onder leiding va n
de Canadese cLrigent Straton Bull een
Anglicaanse vesperdienst met gezangen
van vermaarde Engelse renaissance
componisten als Jol1l1 Tavener, Orlando
Gibbons en Robert White. Organist
Kamiel d'Hooghe demonstreert tussen
de ou de psalmen en lofzangen hoe het
pas gelnstalleerde o rgel klinkt
Uit Venezuela is dri e. weken later de
Schola Cantorum Caracas te gast in
Grimbergen. Op he t programma staan
zowel Zuid-Amerikaanse meerstem
mige li edé'ren als eenstemmige Gre
go riaanse gezangen. Oorspronkelijk
waren al die composities bedoeld om
door alle gelovigen in de
kerk te worden meegezon
gen, maar door het toene
m end gebruik van de lands
taal bij kerkelijke diensten
zijn de latijnse teksten al
lang niet meer gegrift in
h et geheugen van de kerk
gangers.
Grimbergen, abdijkerk.
Thamyris:
zondag 7 mei om 15u30
Schola Canto rum Caracas:
woensdag 3 I mei om 20u 15
Res.:02/263 03 43
Ludo Dosogne
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REGIONALE TELEV I SI E IN HET MOEILIJKSTE DEEL VAN VLAANDEREN

RING-TV WIL ONMISBAAR
WORDEN VOOR ZIJN KIJKERS
Er beweegt de laatste tijd veel rond de regio
nale televisiezenders. De Vlaamse overheid
heeft grootse plannen om ze meer slagkracht
te geven. Dirk De Weert, hoofdredact.eur
van Ring-TV, de zender van de regio Halle
Vilvoorde, blijft er rustig bij. Een gesprek.
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Uit onderzoek vorig jaar bleek dat de kijkcijfers van Ring-TV
sterk gedaald waren. Heeft u daar een verklaring voor?
DDW De e nige verklaring die ik zie is dat er een soort
gewenning was opgetreden bij ollze kiJ kers Na goed vier
Jaar werkten we nog steeds met hetzelfd e stramien: nieuws,
reclame en weerbericht. Dat is misschi en te lang hetzelfde
gebleven. Zowat all e andere regional e zenders hebben na
drie of vier jaar hun kijkcijfers zien dalen. Bij o ns kwa m
die daling later omdat we als laatste zjjn gestart. Alle ze n 
ders zip1 daarna o pni euw gestegen . lk hoop dat dit voor
Rin g-TV ook het geval zal zijn (Uit recent kiJk ciJ ferond er
zoek blijkt dat dit inderdaad het geval is, nvdr.)
Waren de kijkcijfers volgens u representatief?
DDW Er zit toch wel een ernstige fOlltmarge op. Zo wordt
er bijvoorbeeld geen rekening mee gehoudC'Jl dat tLlssen onze
potentiël e kijkers nogal ,vat Franstaligen en bUltenlanders
zitten die sowieso erg weinig kijken DaarctoOT krijg Ie wel
een vertekend beelct . Maar dan nog is het OIl1e plicht rekening
te houd en met de kiJkcl Jfers. Als die dalen Inoer Je bij sturen.
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
DDW Er zijn een paar ing rijpende veranderingen door
gevoerd in de programm ering. Zo zijn we gestarr met het
item 'Geknipt' in ons jo urnaal en met elke dag een andere,

extra rubriek. De bedoeling daarvan is om het vaste stramien
te doorbreken en bepaalde doelgroepen beter te bedienen .
Vroeger za t alles in een totaalpakket in her jo urnaal. of die
veranderingen al resultaat hebben opgeleverd, weten we
nog niet. Bij ons is er geen permanente meting zoals bij
de nationale zenders. We krijgen maar één keer per jaar de
kijkCij fers en daardoor kunnen we ook minder kort op de
bal spelen. Dar maakt het wel moeilijker.
Hoe ziet het kijkerspubliek van Ring-TV eruit?
DDW Uir h et 'w einige onderzoek daarnaar is gebleken dat
het vooral mensen zijn tussen 35 en 55 jaar, met daarnaast
nogal wat mensen die ouder zijn dan SS. De jeugd kijkt
minder naar Ring-TV; maar dat is niet verwond erlijk. Ons
profiel is niet echt op hen toegesneden. Met on ze jonge
renrubriek Wack proberen we ze toch iets te bieden, maar
we hebben nu eenmaal niet de mogelijkheden om iedereen
elke dag op zijn wenken te bedienen.

Gemeenschappelijk bindteken ontbreekt
Ring-TV bestaat nu vijf jaar. Is er een evolutie merkbaar?
DDW De basisidee is steeds hetzelfde gebleven. We gaan
uit van wat onze ki jkers kan interesse ren en onderscheiden
ons van andere zenders door specifiek de aandacht op onze
regio toe te spitsen . Onze uitzendingen zijn in die vijf jaar
wel sneller gewo rden en de reportages korter en lichter.

Zijn er zaken waarop u met enige trots terugkijkt?
DDW Over de manier waarop we de sluiting van Renault
gecoverd hebben, ben ik wel trots. We waren er het snelst
bij en we hebben dat ook intensiever gevolgd dan de andere
zenders omdat er veel mensen uit onze regio sterk bij be
trokken waren. De formule van De Ring Rond waarbij we alle
gemeenten van onze regio vanuit de lucht hebben gefilmd,
w as een succes. De reeks o ude fi lm pjes van onze gemeen
ten die nu loopt, vind ik ook heel goed Dat zijn dingen die
een nationale zender zich niet kan permitteren en waar
door wij wat pigment kunn en bren gen in ons programma.
Kijkers hechten daar belang aan, dat merken we duidelijk
uit hun reacties.

Is Halle-Vi/voorde een moeilijke regio om over te berichten?
DDW Ik denk dat we zowat het moeilijkste gebied van
heel Vlaanderen bestrijken. Ten eerste is Halle-Vilvoorde een
regio die voor mensen alleen op papier bestaat. Niemand
kan er zich iets bij voorste llen. Halle-Vilvoorde omvat zeer
versc hillende streken waarvan de inwone rs zich weinig ver
bonden voelen met elkaar, er is geen gemeenschappelijk
bindteken. Ten tweede is er in onze regio geen grote stad
of centrum en dat beperkt de mogelijkheden, maar het
heeft ook zijn voordelen. Het maakt de verlokking minder
groot om zich te specifiek op die grote stad te richten. Wij
zij n verplicht om ons nieuws echt overal te gaan zoeken.

de hand is en wat de me nsen erover te
zeggen hebben. Meer mogen wij al s
regionale zender niet doen .

Meel" zenduren
moet je ook invullen
Wat denkt u over de plannen van de
Vlaamse regering om de regionale zen
ders meer zenduren te geven?
DDW Meer zenduren m oet ku nn en
zolang er geen verplichtin g bij komt.
Ring-TV mag nu 300 uur per jaar uit
zenden en dat is gezien de middelen
waarover wij beschikken m eer dan
voldoende. De vraag is ook wat een
regiona le zende r nog kan toevoeg en
aan ZiJl1 journaal en aanverwa nte ru
bri eken zon der dat je in bet vaa rwater
van de nationale zenders terecht komt.
Ik zie niet zo direct wat dat zou kun'We zullen in onze regio
nen zi jn . Een aa nral regionale zenders
heeft ooi t gepro beerd om een dage
nooit hetzelfde wij-gevoel
lijkse soap te maken, maar dat idee is
kunnen creëren
dat
in alleri jI afgevoerd. In elk geval moet
Ring-TV zijn lusvorm blijven behouden.
in
of
Die lus afvoeren zo u een tàtale vergis 
Limburg bestaat'
sing zijn want dat is preci.es de ste rk te
van een regionale ze nder. Kijkers kun
n en on ze uitzending russen andere
prog ra mma's door m eepikken en kijken wanneer ze wi llen .

zoals
West-Vlaanderen

o~

Een werk van lange adem
Heeft u soms heimwee naar uw werk
als journalist bij de VRT?
DDW Heimwee niet. Mijn leven was
vroeger wel gemakkelijker dan nu . Ik
had veel m in der zorgen Als journalist
bij de VRT leverde je je reportage af en
voor he t overige hoefde je je nergens
over te bekomm eren . Hi er heb ik de
dagelijkse leiding van een redactie en
word ik voortduren d geconfronteerd
m et de meest uiteenlopend e zaken.
Dat baart natuurlij k veelmeer zorgen ,
maa r ik kan niet zeggen da t ik er spijt
van h eb dat ik di e overstap gemaakt
heb. Bij een nationale omroep ben je
een schakel in de kettin g. Dit hjer is
boeiender en omdat Je me t een klein
groep je mensen samenwerk t heb je
het gevoel dat je h et product mee r in
de hand hebt.

Wat is de grote ambitie van Ring-TV?
Mediaminister Van Mechelen van de Vlaam se regering denkt
er ook aan om zendtijd te kopen van de regionale zenders
voor overheidscampagnes om op die manier jullie inkomsten
te verhogen.
DDW Wij zijn geen voorstander van rech tstreekse subsi
dies van de overheid , ande ren zij n dat wel. We zijn wat
onger ust over een mogel ijke inmenging bij rechtstreekse
steun. Een form ule waarbij de overheid zendtijd koopt zie
ik beter zitten , tenminste zolang er een du idelij k onder
scheid is tussen het redaction ele programma en dat va n de
overh eid. Als er gewoon zendtijd wordt gekocht waarna de
boodschap van de overheid wo rd t geleverd en uitgezonden
en he t daar b ij ophoudt, dan zie ik er geen graten in.

De regio van Ring-TV omvat ook de fa ciliteitengemeenten.
Hoe pakken jullie de berichtgeving daarover aan?
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DDW Op lange termijn is de ultieme ambitie dat Ring -TV
onontbeerlijk wordt voor de inwoners van Halle-Vilvoorde.
Dat is na tuurli jk een werk van zeer lange adem. Toen ik jong
en oaief begon , dacht ik dat dit op vijf jaar gerealiseerd kon
worden. Dat is dUidelijk niet het geval. Ik weet ook niet of
het ooi t zal lukken ; Wij zu llen in onze regio nooit hetzelfde
wij-gevoel kunnen creeëren als dat in West-Vlaandere n of
Lim burg bestaat. Maar Ring -TV moet vvel een belangrijk
element worden in het sociale leven van Hal Je-Vilvoorde.
Het zou natu urlijk allemaal heel wat gemakkelijker zijn als
we m eer middelen en m ensen had den. maar zolang het
geld niet bi j beken binnen stroomt moet je ook niet te veel
verwachten . Ik zou wel elke dag een cameraploeg en twee
Journalisten m éér will en , m aar het heeft geen zin om je
daar o ngelukkig over te voelen. We proberen gevvoon
stukj e bij beeqe he t product beter te maken.

DDW Het principe waa r we van uitgaan is dat we een
Tina Deneyer
Vlaamse zender ziJn , maar dat neemt niet weg dat we de
problematiek zo o bjectief m ogeli jk
proberen te benaderen . We proberen
La télévision régionale
région difficile
steeds de twee klokken te laten horen .
In de prakti jk blijkt dat dit maar in
Les choses bougent beaucoup, ces derniers temps, dans Ie domaine de la télévision
10% van de gevallen lukt. Er zijn Frans
régionale , Les autorités flamandes ont des projets en vue de donner à celle-CÎ un
talige burgemeesters va n fa cili teitenge
impact accru, RandKrant s'est entretenu avec Dirk De Weert, rédacteur en chef
meenten die a priori weigeren om door
de Ring-TV, I'émetteur de la région de Halle-Vilvoorde, 'Je pense que nous opérons
ons geïnterviewd te worden . Wij kun 
sans doute dans la région la plus difficile de toute la Flandre. Tout d'abord parce
nen niet meer doen dan hen de kans
cette région n'existe, pour beaucoup de gens, que sur Ie papier et ensuite, parce
geven. De facili teitengemeenten zijn
qu'on n'y trouve aucune grande ville ni aucun centre. Cela a pourtant également
een wezenlijk onderdeel van on ze re gio
des avantages. Nous som mes obligés d'aller véritablement dénicher I'information
en we hebben de plicht om daar gere 
partout ou elle se trouve', nous confte Dirk De Weert, que les changements annon
geld over te berichten. Het is zeker niet
de bedoeling om op de barricades te
cés ne perturbent pas. 'La question est de savoir ce qu'un émetteur régional peut
gaan staan en opruiende taal te gebrUi
encore ajouter à son journal et aux rubriques connexes sans marcher sur les
ken. We kijken alleen naar wat er aan
brisées des émetteurs nationaux. En tout état de cause, Ring-TV doit continuer

dans une

à émettre en boude, aftn de permettre aux spectateurs de regarder quand ils en
ont I'envie.'

'Dorpsgezichten' is de titel van een nieuwe reeks die vanaf dit nummer regelmatig in Randkrant zal ver
schijnen. Met een vleugje historie en een scheutje nu willen we u wat meer inzicht verschaffen in de rijke
geschiedenis van de belangrijkste gemeentes in de rand en het leven van de mensen die daar voor u gestalte
hebben gegeven aan uw huidige leefomgeving. Hoeilaart bijt de sPits af

Het labeur van de Hoeilander
ligt niet meer in 'den bos'
een bevolking va n 9.783 zielen 1.393 bui
tenlanders of ruim j 4% van het totale aantal
inwoners. Het zijn vooral EU-onderdanen
(8 0.40%) die in Hoeilaart neerstrijken en de
Nederlanders (23. 76%), Britten (15.94%) en
Fransen (9.84%) zijn in die groep het sterkst
vertegenwoordigd. De aantrekkingskracht van
Hoeilaart op buitenlanders sluit eigenlijk aan
op de vroegste geschiedenis van het dorp.
Het grondgebied van de gemeente werd al
zo'n j 0.000 Jaar geleden door kleine groep
jes rondzwervende mensen uitverkoren als
al dan niet permanente vestigingsplaats in
het Zoniënwoud, dat toen deel uitmaakte
van een gigantiscb Europees bos.
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Nergens is de rand groener dan in Hoeilaart.
Vroeger, tot 1830, was de gemeente helemaal
ingesloten door het Zoniënwoud. Tegenwoor
dig beslaat 'den bos', zoals de Hoeilander het
Zoniënwoud noemt, nog altijd meer dan de
helft van de totale oppervlakte van het dorp.
Maar in tegenstelling tot vroeger speelt het
bos geen doorslaggevende rol meer in het
dagelijkse leven van de mensen. Hoeilaart is
nu een residentiële gemeente en het Zoniën
woud wordt niet meer doorkruist door pezige
bosarbeiders, maar door nieuwsgierige school
klassen en verpozende weekend-wandelaars.
De Hoeilander heeft altijd een speciale band gehad met het
Zoniënwoud. Het beïnvloedde door de eeuwen heen zijn
beroepskeuze, zijn levenskwaliteit en zelfs zijn liefdesjeven .
Bij dat laats te moet u zich niet meteen wulpse taferelen
onder kreunend e beuken voo rstellen . Het o ude Hoeilaart de oudst bekende benaming HolaJr dateert uit 1 186 en
betekent hoge open plek in het bos- lag zo geïsoleerd dat
het sociale leven van de Hoeilander zich noodgedwongen
afspeelde in een hele kleine kring. Dientengevolge werd de
levenspartner vaak gezocht in de eigen gemeente en zelf,
binnen de eigen familie. Uit oude registers van de burger
liJke <;tand bli jkt dat 25 % van de gehuwde koppels tussen
17 50 en 17 58 bloedverwanten waren. Momenteel is Hoei
laan allerminst een geïsoleerde gemeente, maar een gelief
koosde pleisterplaats voor tal van buitenlanders , doorgaans
mer emploo i in Brussel. Eind j 999 telde de gemeente op

Mutsaarden en peuterkens
Het leven in het vroegere Holaar speelde zich vooral af op
en rond de Dumberg, getuige de vele restanten van oude
werktuigen die daar werden gevonden . In de middeleeuwen
verschuift het cen trum van Hoeilaart van de Dumberg naar
de huidige dorpskern, op h et kruispunt van de wegen
Wave r-Brussel en Groenendaal-Overij se. Het middeleeuwse
dorp wo rdt gedomineerd doo r het kasteel van de leenman
van de hertog van Brabant en dat van de famili e de Holar
en door een paar grote pachthoven, zoa ls hof Dumberg,
hof Smeyberg en Terheide. De meeSle Hoeilanders waren
toen kleine boeren met een lapje grond, die de karige op
brengsten van hun akker aanvulden met wat het woud te
bieden had. Op basis van oeroude gebruiksrechten was het
bij voorbeeld toeges taan om afgevall en en droog hou t te
sprokkelen. Dat hout werd samengebonden tot 'mursaarden'
en ofwel voor de eigen verwarming gebruikt ofwel in
Brussel aan de man gebracht. Daar verkochten de Hoei lan 
ders ook 'peuterkens', kl ein e bu sse ltj es fijn h out waarmee
Je het grovere hout vlugger vuur kon laten vatten. Tegen 
woordig is het verboden om zond er vergunning ook maar
iets uit het woud mee te nemen. De Hoeilanders geno ten
eveneens van het weiderecht, een privilege dat door de
hertogen van Brabant in 1378 eerst werd toegekend aan
de priorij van Groenendaal en aan haar pa chthof, hoeve
Oum berg, als een vergoeding voor de schade die het wild
veroorzaakte. Later wordt het weiderecht uitgebreid en kun
nen alle Hoeilanders er, mits betaling , van genieten. Van dit
recbt werd druk gebruik gemaakt , want uit oude documen

ten blijkt dat er op het einde van de 18de eeuw zo' n 1.300
varkens in het woud werden geweid naast nog andere boer
derijdieren. Het neveneffect van die veeteelt was een sprOl1gs
gevviJze toename van, jawel het aantal beenhouwers; In 1866
telde Hoeilaart op een bevolking van 2.2 4 S zie len maa r
liefst 106 beenhouwers. Momenteel zijn er in de han de l
en horeca S2 werkgevers ac tief en 206 werknemers.

Van halve dag naar een kwartier
Uit gegevens over de vroegere Hoeilaartse beroepsbevol
king blijkt overd uidelijk dat het Zoniënwoud een centrale
rol speelde in de plaatselijke econom ie. In 1846 leefd en
ongeveer 122 van de 713 huisgezinnen rech tstreeks van
b et bos. De meeste va n die 122 gezinshoofden wa ren bos
arbeider (J 09) en daarnaast waren er nog 10 boswachters
en drie kolenbranders.
Momenteel wordt het
In 1846 leefden 122 Hoeil aartse gedeelte
van h et Zoniënwoud
van de 71 3 Hoeilaartse beheerd door de hout
huisgezinnen rechtstreeks vesteriJ van Groenen
daal en die heeft nog
van het Zoniënwoud maar acht bosarbeiders
en acht boswachters
in dienst. De sterke daling van het aantal bosarbeiders had
natuurlijk reclustreeks te maken met het toenemend ge
bruik van moderne machines in de bosbouw. 'Voor he t
omhakken van een boom van vier meter omtrek hadden
wij vroeger een halve dag nodig. Met een zaagmachine
duun dat vandaag welgeteld een kwartier', zegt Guillaume
Desmaels. Guillaume is een geboren Hoeilander die meer
dan S 0 jaar werk te als bosarbeider. Hij en zijn twee broers
waren voorbestemd om houthakker te worden, zoals hun
vader én grootvader. Hij begon in 1947, toen hij 14 Jaar
was, in het bos te werken . 'Het was h ard labeur ' , vertelt
Desmaels. 'Om zeven uur 's morgens vertrokken we per
fiets met de boomzaag naar het bos, ongeach t het weer.
Alleen als het echt stormde bleven we tbuis, maar dan ver
dienden we ook niets. We hakten de bomen om en paar
den sleepten de stammen ver volgens naar de rand van het
bos. Daar werden ze in stukken gezaagd en manueel op
een vrachtwagen of treinwagon geladen. Met de komst
van motorzagen en allerlei andere machines in de Jaren
vijftig werd het werk fysiek veel minder zwaar.'

Vlaamse Gemeenschap. 'Door de toegenomen welvaart
hebben we nog maar weinig te maken met stropers ', zegt
Lucien Gijsels. 'Het w ild lijdt nu vooral onder de toene
mende recreatiedruk; Veel wandelaars blijven niet op de
paden of ze laten bun honden los in bet bos. Er is een ver
schil in mentaliteit tussen de stadsmensen die tijdens het
weekend hi er komen vvandelen en de inwoners van de
gemeenten die grenzen aan h et woud. De stadsmensen
beschouwen het bos als een groot park en ze zijn dikwijls
verontwaardigd als je hen wijst op een overtreding. De
mensen van hier hebben meer respect voor 'hun' woud.'

Een boompje voor bomen
Hoeilaart mag dan nog altijd onverbrekelijk verbonden zijn
met het Zoniënwoud, het bos draag t niet meer zoals vroeger
bij tot de welvaart van het dorp en zorgt al evenmin voor
tewerkstelling; Op de totale Hoeilaartse beroepsbevolking
zijn er nog maar 2S mensen werkzaam in de land- en bos
bouw. 'We hebben praktisch geen inkomsten van het woud',
zegt Norben Demesmaeker van de Dienst Financiën van de
gemeente. 'De op brengst van het hout gaat naar het Vlaams
Gewest. Wij krijgen wel parlij ks een dotatie van het ge
meentefonds die wordt toegekend in verhouding tot de
oppervlakte va.n de gemeente. Omdat het Zoniënwoud een
groot gedeelte van onze gemeente beslaat, zou je dat als een
vorm van onrechtstreekse inkomsten uit het bos kunnen
beschouwen.'
De middenstand haalt evenmin commercieel voordeel uit
de nabijheid van het bos. 'In tegenst el ling tot Jezus-Eik ligt
het centrum hier te ver van het Zoniënwoud om de wan
delaar als klant te lokken', zeg t voorzitter Frank Rowies van
de Verenigde Hoeilaartse Handelaars. Het commercieel ge
Win uit het Zoniënwoud mag tegenwoordig dan al gering
ziJ11, zijn ecologische en educatieve functie is er des te gro
ter op geworden. De Hoeilaanse scholen en jeugdvereni
gingen maken gretig gebrUik van de nabijheid van het bos.
Ook het Bosmuseum aan de Duboislaan krijgt regelmatig
bezoek van scholen eld ers uit Vlaanderen, waar bomen
helaas een schaars goed zijn. Precies daarom wil program
maverantwoordelijke Rolin Verlinde nog meer initiatieven
nemen om bij de jeugd een groene reflex aan te kweken.
Of hoe een oud bos een leefbare toekom st verzekertl
Gudrun 8riat
Met dank aan de Heemkundige en Toeristische Kring

Een bos is geen park
Het Zoni ënwoud was vroeger erg in trek
bij stropers en ook de arme Hoeilanders
vulden hun karig maal graag al eens aan
met een stukj e wild, al was dat ten streng
ste verboden. Onder he t Oude Regime
was het jachtrecht in het Zon iënwoud en
op een strook van 2 à 3 kilometer daar
rond immers excl usi ef voorbehouden
aan de hertog en van Brabant die eige
naar waren van het gebied .
Lucien Gijsels is een van de acht bos
wachters die momenteel in dienst zij n
bij de houtvesterij van Groenendaal die
b ehoort tot de afdeling Bos en Groen
(AMINAL) van het ministerie van de

'Het Glazen Dorp' WV, tel. 02-657.41 .90
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'Je dit en je dat en meer treinen in de rand,
het GEN vastgehaakt aan
Hé, dacht ik blij, in de la van
het IRIS-pIan, alias het
allemaal goed en wel, maar er moet geld
Schouppe ligt misschien een
Gewestelijk Vervoerplan
op tafel liggen voor ik aan iets begin.'
concreet plan voor wat in
voor Brussel zelf. De rede
Ik citeer spoorbaas Schouppe niet letter
mijn hoofd alleen fantasie is.
lijk, want beluisterde hem met een half
nering achter dat manoeu
Want ik beeld me graag in
oor. Op de televisie? Bij gelegenheid van
vre is dat alle wegen in de
dat onze ex-boemeltreinstop
'Bakenbos' opnieuw wordt
de jaarcijfers van de NMBS? Maar wat hij
rand naar Brussel leiden en
ook waar en wanneer zei, ik verstond het
alle wegen van openbaar
ingevoerd. Dat er van de
niet mis: voor meer treinen in de rand
oostkant van de rand trei
vervoer dat ook moeten
ontbreekt alleen boter bij de vis.
doen, om dagelijks hoe
nen rechtstreeks naar de
meer hoe liever werkne
hele oostkant van Vlaams
mers naar de hoofdstad te brengen.
Brabant en zeker naar de provincie
Die werknemers komen uit de 'eerste
hoofdstad Leuven sporen (in plaats
periferie' rond Brussel, die overeen
van binnen oostelijk Vlaams-Brabant
komt met de Vlaamse rand, en uit de
altijd via Brussel of Wallonië te circu
leren). Dat op een aparte rijstrook van
'tweede periferie', die de hoofdstad
de ring een trein onverstoorbaar rond
laat uitdeinen tot onder Waterloo. Zo
realiseert de IRIS-GEN-combinatie van
jes rond Brussel draait. Dat de randge
meenten kriskras doorkruist worden
het Vervoerplan voor de stad met dat
voor de rand wat de Brusselse Frans
door busjes die de plaatselijke bevol
talige partijen altijd al wilden: de ver
king naar de dorpscentra en de open
bare gebouwen en de winkelbuurten
binding met Wallonië zonder morzels
en de stations en terug naar huis
Vlaamse grond in de weg. Blijkbaar
brengen. Dat de Smart-autotoren in
heeft het Brussels Gewest niet toeval
Jezus-Eik omver wordt gegooid om
lig alleen de Franstalige versie van zijn
plaats te maken voor een metrostation.
glanzend IRIS-drukwerk in voorraad.
Dat tussen Brussel en alle randgemeen
voor Gewestelijk Express Net of
Réseau Express Régional.
En hoe zit het dan met de com binatie
ten dag en nacht mollentreinen rijden,
Op het recyclage-papier van minister
behalve op de lijn Brussel-Tervuren
van de plannen met mijn fantasievolle
Durant wordt uitgelegd dat het GEN
die allang door een bovengrondse
dromen? Van die laatste zal weinig te
'een volledig systeem is van personen
tram wordt bediend.
rechtkomen. De GEN-plannen laten de
Ocharme, wat haal ik me in het
vervoer, dat de mobiliteit in en rond
randbewoner die aan zijn treinstop
een stad moet verzekeren' en dat het
hoofd? Tram, bus en metro behoren
plaats naar Leuven op wil stappen of
niet eens tot de bevoegdheid van de
'een echt alternatief voor de wagen' is.
die de ringtrein naar een andere rand
Brussel is het eerst aan de beurt om
spoorbaas. Die haalde met zijn vraag
gemeente dan de zijne wil nemen in
om geld misschien eerder uit naar iets een GEN te krijgen en samenwerking
de kou staan en geeft voorrang aan de
dat (of iemand die) hem niet aan
terzake van de federale en gewestelijke Euro-ambtenaar die een villa in \Nater
overheden (omslachtige samenwer
stond dan dat hij verwees naar con
100 huurt, meestal in Brussel moet
zijn en tussendoor al eens heen en
king op zijn Belgisch) is al georgani
crete plannen die hij wil realiseren.
seerd en misschien zelfs al gestart.
weer naar Londen wil vliegen.
In de zakelijke taal van de NMBS
Maar bij navraag blijkt dat er inderdaad
De GEN-plannen bevorderen de uit
plannen bestaan om het treinen in de
wordt uitgelegd dat voor de realisatie
deining van Brussel, internationalise
rand te bevorderen. Ze liggen niet alleen van het GEN in en rond Brussel zowel
ring van de rand, verbinding van Wal
in de laden van de NMBS-directie, maar
treinen als Waalse, Vlaamse en Brusselse lonië met de hoofdstad. Kortom de
in die van alle diensten van openbaar
bussen zullen voorrijden en dat extra
GEN-plannen spannen een locomotief
vervoer en in die van de Vervoerbeleid
aandacht moet gaan naar de verbin
extra voor de bestaande ongezellige
directie van het Brussels Hoofdstedelijk ding van de Europese kantoorwijk
tendensen. Het is daarom te hopen
met de luchthaven van Zaventem.
Gewest en in die van de federale minis
dat de GEN-plannen in de diverse
ter van Vervoer en Mobiliteit. 'GEN' of
In het glanzende meerkleurendruk
laden blijven liggen.
'RER', de codes van de plannen, staan
Brigitte Raskin
werk van het Brussels Gewest wordt
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Verenigingen niet langer aan de
zijlijn bij integratie van buitenlanders
In de aanloop naar het feest
van de Vlaamse Gemeenschap
houdt het Regionaal Cultuur
overleg Noordrand op 23 juni
a.s. een academische zitting
in het cultureel centrum van
Strombeek. De initiatiefne
mers van het regionaal cu 1
tuuroverleg zullen de vereni
gingen bij die gelegenheid op
roepen om anderstaligen de
hand te reiken en initiatieven
te nemen om hun integratie
in de Nederlandstalige rand
te vergemakkelijken.
Hugo Van Hemelryck herinnert eraan
hoe vanuit het Davidsfonds Beigem ver
schillende jaren na elkaar een land in
de kij ker werd gezet. 'Onder de noe
m er Ierland, Spanje, Nederland en
Wallo nië anders bekeken , serveerden
we een hapje en een drankje uit het
land van herkomst. We nodigden be
kende mensen uit om over hun regio
of land te komen praten. Een Iers kop
pel dat al verschillende jaren in Beigem
woont, ga f in he t Nederlands zij n kijk
op het leven in de rand. Op hun beun
brachten inwon ers va n Beigem en le
den van het Davidsfonds een bezoek
aan da t land. Die tweedaagse oogstte
telkens enorm veel bijvaL'

Overlegcultuur
Van Hemelryck gelooft op basis van
zijn positieve ervaringen in Beigem,
waar hi.j vice-voorzitter is van de Raad
van Beigemse verenigingen, in sam en 
spraak en overleg. 'De voorbije jaren
is er een echte dialoog gegroeid tus
sen de verschillende verenigingen in
de kleinste gemeente van Grimbergen.
Om de drie maanden geven we een
acli viteitenkalen der uit, we versprei 
den de brochure 'In Beigem Leven ' met
een voorstelling van de aangeslo ten
verenigingen en als overlegorgaan n e
men we ook zelf initiatieven, zoals het
organiseren van de jaarlijkse kinder
jaarmark t. Ook de gemeente en h et
OCMW doen een beroep op ons om
informa tie te verspreiden en mee te
werken aan allerlei activiteiten. De

werking van de Beigemse Raad levert
nu al een kwarteeuw wijs BERA AD
op. Die cultuur van overleg kan onge
twijfeld ook andere gemeenten in
de rand inspireren', vindt Hugo Van
Hemelryck.
Van Hemelrijck i.s ook een van de voor
trekkers van het Regionaal Cultuurover
leg Noordrand . Samen m et Stefaan
Gunst, die aan het hoofd staa t van het
Gem eenschapscentrum De Zandl oper
in Wemmel, gelooft bij in de creativi 
teit van de sportvereni gingen , de cu l
tuu rdiensten , de gemeentebestu ren, de
culturele raden , de sociaal -culturele
verenigingen en de media om zeI r met
initiatieven naar anderstaligen uit te
pakken. Op de regiona le tv waren er

'Van de 800 verenigingen
in de Noordrand kan een
geweldige impuls uitgaan
naar anderstaligen'
bijvoorbeeld ooit beelden te zien van
een voetbalclub uit de streek die jon 
gens van verschillende nationalitei ten
laat meespelen en hen in he t kader van
die clubactivjteiten Nederlands leert .

Inspiratiebron
'De initiati even m oeten volgens ons ge
richt zijn op alle anderstaligen zonder
een onderscheid te maken tussen het
land van herkomst, godsdienst, leef
tij d en geslach t',
verduidelijkt Van
Hem elryck. 'Het
moel zowel bedoeld
zijn voor de hoog
geschoolde infor
maticus die op de
Navo werkt als voor
de man of vrouw
die een vrachtwa
gen bestu urt. Als je
weet dat de Noord
rand ongeveer acht
honderd verenigin
gen telt, dan besef je
meteen dat er een ge
weldige impuls kan
HugoVan HemeJryck

uitgaan van die verenigingen als ze een
initiatief zouden n emen om andersta 
ligen aan te spreken. In iedere gemeen
te zijn er trouwens an derstaligen van
heel verschillende origin e die vlot
Nederlands hebben geleerd en die zich
hier echt th uis voelen. De getuigenis
sen in 'Gastenboek ' in Randkrant zijn
daar va n het beste bewij s. We doen nu
een o proep naa r de verenigin gen om
hun suggesties terzake bekend te ma
ken. Ook vereni gingen van anderstali
gen m ogen ideeën lanceren.
Alle voorstellen worden gebundeld in
een brochure me door h et Regionaal
Cultuuroverleg zal worden verspreid
om als inspiratiebron te dienen voor
anderen verenigin gen om op een ori
ginele manier werk te maken van de
integratie van anderstaligen. Hugo Van
Hem elryck en Stefaan Gunst gaan er
pra t op dat, op Wemmel na, praktisch
alle gemeenteraden de intentieverkla
ring van het intercu ltureel overleg
Noord rand he bben onderschreven en
goedgekeurd. Het gaat meer bepaald
om de gemeentebesturen van Asse,
Grimbergen, Kapelle-op-den -Bos, Lon
de rzeel. Merchtem , Meise, Opwijk en
Vilvoorde.
Gerard Hautekeur

Contactpersoon: vzw 'de Rand',
5tefaan Gunst, Gemeenschapscentrum
De Zan dloper, Kaa smarkt 7S,Wemmel ,
tel. 02/460 73 24.
Zie ook het artikel op p 2 I

(I) en Sleroon Gunst Cr).
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Brasserie viert eerste verjaardag
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En we wensen 'Bij ons' nog
vele jaren, want een dergelijke
brasserie met lage drempel
en hoge kwaliteit is natuur
lijk altijd welkom in de rand.
Jean-PierreVerdeyen (32) kent veel
mensen in de horeca en zijn collega's
komen op hun vrije dag graag bij hem
eten. Het zijn kennissen uit de tijd dat
hij in Brusselse klasserestaurants werkte
als 'François' aan de Vismarkt of' Le
Moulin de LindekemaIe' in Sint-Lam
brechts-Woluwe. Hij deed ook erva
ring op bij visgrootbandel en traiteur
'Northsea', tervvijl hij bovendien chef
kok was in het sympathieke eethuisje
'Chez Soje' in Jette. Na al die omzwer
vingen rees het verlangen om met een
eigen zaak te beginnen. Jean-Pierre
Verdeyen en zijn vrouw Carine vestig
den zich uiteindelijk in een voormalig
café aan de Stationsstraat in Dilbeek.
De zaak werd smaakvol verbouwd tot
een frisse brasserie. Rond de L-vormi
ge bar staan circa vijftien tafeltjes, die
desgewenst bijeengeschoven kunnen
worden. Op de tafeltjes ligt een een
voudig stuk koningsblauw pakpapier.

Het beste van de markt
'We houden de kaart beperkt om met
verse producten te kunnen werken',
zegt Carine Verdeyen. Je krijgt van vrij
wel elke kok te horen dat hij alleen met
verse producten werkt, maar als je Jean
Pierre Verdeyen over zijn contacten met
de grossiers hoort vertellen, onder meer
op de Brusselse vroegmarkt , dan kan
er niet de minste tWiJfel over bestaan

dat hij inderdaad moeite doet om het
beste in huis te halen . Zijn gerechten
bewijzen dat trouwens ten overvloede.
Klassiekers als garnalenkroketten en pa
lin g in 't groen zijn bij hem een ware
traktatie, terwi jl ook de meer experi
mentele scho tels bijzonder goed blij
ken. Wij starten met een 'carpaccio van
gerookte eenden borst' (495 fr.), die
op een bedje van frisse salade is ge
drapeerd en voortreffelijk smaakt. En
we zijn ronduit geestdriftig over de
kwaliteit van de lamsfilet (595 fr) die

Collega's uit de horeca
komen op hun vrije dag
'Bij Ons' eten
volgt. Echt mooi vlees ' Er worden stuk
jes gekookte aardappel, wortel en een
heerlijke groenrenlasagne bij geser
veerd. We besluiten de maaltijd met
een chocolademousse. Alternatieven
zouden bijvoorbeeld een sabayon, een
pannenkoek met appeltjes, vers ge
maakte sorbets of een 'nougat glacé'
met frambozencoulis zijn geweest.
Soms is er ook crème brûlée. De des
serts staan niet op de kaart, maar op
een apart bordje .
'Bij ons' biedt keus uil een tiental voor
gerechten en een zelfde aamal hoofd
schotels. Ieder vindt daarbij wel iets
naar zijn smaak. De grote klassiekers,
waaronder ook de lendenbiefstuk,
blijven onwrikbaar op de kaart staan,
maar verder verandert die elke drie
weken volledig. Tegen de tijd dat dit
artikel verschijm, zu llen er zeker asper-

ges op te vi.nden zijn. In Juni komt bij
voorbeeld een kreeftenmenu en in juli
maken de mosselen hun opwachting.
Vermelding verdient ook dat de frie
ten hier vers zijn - een luxe die je
bepaald niet overal aantreft '

Overdekt terras
Ondanks de relatief kleine spijskaart is
het aanbod 'wijnen verrassend groot.
Op de w ijnkaart prijken meer dan
veertig flessen geprijsd tussen 580 en
2100 fr. Ruim de helft kost evenwel
minder dan 1000 fr. Onze keus viel op
de 'Villa Bel Air, Graves 1996 ' ( 1200 fr.),
een nieuw domein van de wijnpro
ducenl die de befaamde Chateau
Lynch-Bages uit Pauillac maakt. Wij
dronken de flu weelzachte rode, maar
er is ook een witte voor dezelfde pnjs.
'Bij ons' had vorige zomer al een ter
ras, maar dat wordt momenteel ver
beterd. Er wordt een dak boven ge
bouwd dat open kan worden gescho
ven als het weer het toelaat.
De brasserie wordt uiteraard bezocht
door een publiek uit de directe omge
ving, maar ook door mensen die niet
graag de lastige binnenstad in willen.
'Bij ons ' is bijzonder makkelijk te
vinden als u via de Ring komt. Verlaat
die bij afr it 11, kies daar de richting
Groot -Bijgaarden, rijdt steeds maar
rechtdoor tot een T-kruising... en u ziet
de brasserie aan de overkant liggen'
GVS
Brasserie Bii Ons, Stationstraat 276,
1700 Dilbeek, tel. 02/463 02 08.
Gesloten op dinsdag en woensdag.
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Integratie lukt beter als je elkaar leert kennen
Ivonne Vanhercke en Liliane
Verhaeghe uit Grimbergen
geven als vrijwilligster twee
avonden per week Neder
landse les aan anderstaligen
in het Centrum Nederlands
voor Migranten in laken. Ze
vinden deze confrontatie met
andere culturen heel boeiend.
Ivonne en Liliane zal je niet
horen kankeren over de ge
brekkige integratie van mi
granten. Ze steken zelf de
handen uit de mouwen om
daaraan iets te veranderen.

nieuw stellen we vast dat invvijkelingen
die al verschillende jaren in Brussel
wonen bitter weinig weten over onze
hoofdstad. Volgens ons ligt hier een
enorme opdracht voor de verenigin
gen. Ze zouden Jonge en volwassen
migranten kunnen uitnodigen op hun

'In h et economi sch welvarende Vlaan
deren is de posi tie van het Nederlands
ijzersterk. Het is waarschijnlijk sedert de
Middeleeuwen geleden dat de kennis
van het Nederlands sociaal-economi sch
nog zo belangrijk was. Mensen di e nu
een jo b zoeken in de rand m oeten
Nederlands kennen, wat overigens ook
geëist wordt door de VDAB. De Marok
kanen, Turken , Congolezen
en andere nieuwkomers
weten da t maar al te goed ,
want er is een wachtlijst
voor het Centrum Neder
lands voor Migranten in
het gemeenschapscentrum
Nekkersdal in Laken.'

doe-activiteiten, zoals de kooklessen
van de KWB en KAV, de crea-activitei
ten van de jeugd- en kinderateliers.'

'Wablieft'
Ivonne geeft er al tien jaar
les aa n de eerstejaars, ter
wiJl Liliane sinds zes jaar
werkt met de tweedejaars.
'De meeste aandacht gaat
naar het gesproken woord,
dialogen die bruikbaar zi jn
in het dagdagelijkse leven.
Hoe vraag ik de weg' Wie
ben ik? Hoe zoek ik w erk'
De actualiteit volgen we aan
de hand van het krantj e
'Wablieft' dat in een h eel
toegankelijke taal is ge
schreven. De leerlingen kun
n en commemaar leveren
op de artikelen. Tegelijk
geven we wat informatie
over de leefwijze, de cul
tuur en de politieke stnlc
tuur in dit land. Telkens op

'Het is niet correct alle
migranten met de vinger te
wijzen wegens het wangedrag
van een kleine minderheid'

laatdunkend
Zowel Ivonne als liliane hebben vroe
ger in h et onderwijs gestaan. 'We ge 
nieten opnieuw van de imeraclie met
de leerlingen en de symbiose met de

klas. Onder de cursisten zitten zowel
poetsvrouwen als informatici en ze
zijn van heel uiteenlopende origine:
Marokko, Turkijke, Georgië, Congo ,
Arm enië, Nigeria, enz. Van de gesprek
ken over hun land en cultuur steken
wij zelf heel veel op, vaak m eer dan
tijdens een eigen bezoek aan het land.
Wat ons telkens verrast is de onver
woestbare levensvreugde van de Mid
den-Afrikanen, zelfs als de wereld om
hen heen in elkaar dreigt te storten.
We willen die landen en hun bevolki ng
geenszins ophemelen. Ze hebben net
als wij hun positieve en negatieve kan
ten. Tussen Rwandezen en Congolezen ,
Marokkanen en Turken is er ook sprake
racism e. We willen evenmin de proble
m en in ons eigen land minimaliseren .
De Marokkaanse vrouwen benadrukken
tijdens de discussies in de les trouwens
dat er iets moet gebeuren met de Jon
geren die doelloos op straat rondhan
gen en zich vaak lenen voor duistere
zaakjes zoals het dealen van drugs.
Maar het is niet correct om
de hel e migrantengemeen
schap te schandvlekken of
te stigmatiseren omwille
van h et wangedrag van een
kleine minderh ei d van jon
geren . Momenteel over
heerst helaas een negatief
beeld. Zelfs blanken die
nooit in aanraking zijn ge
komen met migranten la
ten zi ch dikwijl s laatdun
kend over hen uit. Vaak ge
beurt dat uit pure onwe
tendheid. Verenigingen
kunnen daaraan verhelpen
door ook anderstaligen uit
te nodigen op hun activi
tei ten zodat die o ngedwon
gen over hun land en cul
tuur kunnen praten. Op die
manier sloop je de muren
van onbegrip tussen verschil
lende bevolkingsgroepen.'
Gerard Hautekeur
Meer informatie over het
Centrum Nederlands voor
Migranten: tel. 02/41 I 63 84,
van 10 tot 12 uur, en van
14 tot 16 uur.
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De vader der orchideeën
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Waarschijnlijk ligt de oorsprong van
de Belgische orchideeënmanie bij ene
Ridder Parthon de Von, oud-consul van
Frankrijk die rond 1830 in zijn serres
in Wilrijk bij Antwerpen enkele hon
derden orchideeën had verzameld.
Om zijn verzameling Uil te breiden
stumde hij de jonge bloemenkweker
en avo nturier Louis Van Houtte - die
la ter burgemeester van Gentbrugge
werd en mee aan de basis zo u li ggen
van de Gentse Floraliën - o p expedi tie
naar Brazilië o m daar in het oerwoud
nieuwe soorten te gaan zoeken .

Massale roof
In de daaropvolgende jaren zouden
tientallen Belgische expedities de hele
wereld afschuimen op zoek naar
nieuwe orchideeën.
Een van die 'plantenjagers' was Jean
Linden (1816- 1898) die in 1835
amper 19 Jaaf oud - eveneens naar
Brazilië trok om orchideeën te zoeken.
Tussen I 835 en 1842 doorkru iste hij
alleen of in gezelschap Brazilië, Cuba,
Mexico, Venezuela en de Antillen .
Nadat hij zich gevestigd had als orchi
deeënkweker in Brussel en Gent, finan
cie rde hij verschillende ex pedities
naar zowat alle land en van Zuid- en
Centraal-Amerika . Om aan de stijgende
vraag naar o rchideeën te kunnen vol
doen, moesten er immers massaal
wilde planten worde n ingevoerd. TOl
aan het einde van de 1 9de eeuw wist
men namelijk niet hoe men orchideeën
moest verderkweken. Zaaien of stek
ken lukte niet, zodat er niets anders
opzat dan de planten in het wild te
gaan zoeken en ze dan hier in serres
in bloei te trekken. De plantenj agers

Kende Nederland in de
17de eeuw zijn tulpen
gekte, dan was België in
de tweede helft van de
19de eeuw in de ban van
een ware orchideeëngek
te. Gespecialiseerde kwe
kers uit Brussel en Gent
stuurden plantenjagers
naar alle uithoeken van
de wereld op zoek naar
nieuwe orchideeën voor
hun gefortuneerde cliën
teel. Verzamelaars betaal
den tot 10.000 fr - in die
tijd! - voor een nieuwe
soort. De Nationale Plan
tentuin van Meise organi
seert deze zomer een
tentoonstelling met oude
boeken over en afbeeldin
gen van orchideeën aan
de hand waarvan men
een glimp kan opvangen
van dit grotendeels onbe
kend stukje vaderlandse
geschiedenis.

stens een zevental soorten orchideeën
zijn trouwens naar hem genoemd.

Eigen kweek
Jean Linden wordt o p de tentoonstel
ling in Meise met de titel 'Vader der
Orchideeën' vereerd. Dat heeft deels
re maken met de vele orchideeën die
hij in het wild roofde of liet roven,
maa r vooral omdat hij door nauw
keurige observatie in de natuur had
on td ekt hoe orchideeën in kassen
moesten worden gekweekt.
Nog een reden voor die eretitel is de
reeks orchideeën boeken die Jean Linden
en zi jn zoon Lucien tussen 1885 en
1906 publiceerden o nder de verza
m elnaa m Lindeni(1. Iconografie des orchidées.
In totaal verschenen I 7 delen waarin
meer dan 800 orchideeën worden
behandeld. Een aantal van die boeken
zijn op de tentoonstellin g in Meise
te zien. Naast de Lindenia gaf Linden
ook een veertiendaags tijdschrift uit,
Le JournaJ des Orchidées. helemaal gewijd
aan de orchidee.
Paul Geerts

Praktisch

,Orchideeënverzamelaars
betaalden tot 10.000 frank
voor een nieuwe soort'

Van 22 april tot
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juli loopt in het kasteel

van Bouchout een tentoonstelling met af
beeldingen van orchideeën , van houtsnede
tot moderne fotografi e met onder meer
illustraties uit de boeken van Jean linden

gingen daarbij niet altijd even delicaat
te werk. Vanaf 1890 verboden verschil
lende landen de uitvoer van o rchideeën
omdat ze niet helemaal ten o nrechte
vreesden dat hun flora werd wegge
roofd. Tijdens zijn lange carrière intro
duceerde Linden niet minder dan
1.8 00 verschillende orchideeën. Min

alsook prac htige aquarellen van Belgische en
Europese orchideeën van Edith Klopfenstein
en van bedreigde exotische soorten door
Diane Bruyninckx.
Info: Nationale Plantentuin van België,
Domein van Bouchout,

1860

Meise,

02/260 09 70 - http://www.brJgov.be

Geen

voorzieningen

in

Noordwest-Brabant

Kinderen met een mentale
handicap willen ook spelen

De Vlaamse vereniging voor
hulp aan verstandelijk gehan
dicapten slaakt een nood
kreet. In de regio Noordwest
Brabant is er een schrijnend
tekort aan zinvolle vrijetijds
voorzieningen voor kinderen
met een mentale handicap.
Algemeen secretari s Etienne Buysse
verduidelijkt dat de Vlaamse vereniging
een gezinsbewegi ng is van families van
kinderen en volwassenen met een men
tale of verstandelijke handicap. 'Het
gaat om kinderen die in hun verstan
delijke ontwikkeling zijn gestoord en
daardoor bijvoorbeeld m oeilijk kun
nen lezen en schrijven, maar fysisch
zijn ze m eestal heel fit en gezond. Net
als and ere kinderen willen ze sporten
en zoeken ze ontspanningsmogelijkhe
den, maar in Grimbergen, Meise, Vil
voorde, Opwijk, Londerzeel, Kapelle-op
den-Bos en omgeving komen ze abso
luut niet aan hun trekken. In Noord
west-Brabant zijn er wel enkele plaatsen
waar kinderen met een mentale handi
cap kunnen deelnemen aan de activi
teiten van de lokale jeugdbeweg ingen.
Maar er moet nog heel wat meer ge
beuren opdat kinderen met een m en
tale handicap zich zouden kunnen in 
tegreren in de samenleving. 'Gewoon
waar mogelijk, bijzonder waar nodig",
dat is het m o no van de vereniging.
Volgens Buysse zou men alvas t het be

staande aanbod van de gemeentelijke
academies voor muziek, woord en dans
kunnen verruimen en aanpassen voor
kinderen met een m entale handicap.
Hetzelfde geld t voor vrij etijdsateliers
voor kJ euters en jongeren. Hij geeft o.a.
Dilbeek als voorbeeld \Naar de speel
o-theek, de computerklassen, de crea
ateliers en de cursussen paardrijden
openstaan voor kinderen met een ver
standelijke handi cap. De Vereniging
roept de gem eentebesturen, de jeugd
en spondiensten en de begeleiders van
speelpleinwerkingen op om creatief
mee te denken over aangepaste voor

'Net als hun leeftijdsgenoten
willen kinderen met een
verstandelijke handicap
sporten en zoeken ze ont
spanningsmogelijkheden'
zieningen. Ze heeft de kennis in huis
om de monitoren van de speelplein
werking desnoods bij te scholen.

Schuldcomplex
Etienne Buysse zou graag hebben dat
een aantal vrijwilligers in Noordwest
Brabant het voortouw n eemt om een
aantal dringende voorzieningen van
de grond te krijgen . Het creëren van
een eigen ontmoetingsruimte staa t
daarbij voorop. Het is nam elijk zo dat
personen met een verstandelijke han

dicap niet terecht kunnen in de her en
der bestaande ontmoetingscentra voor
personen m et een li chameli jke handi
cap zoals bijVoorbeeld 'Eigen Thuis'
in Grimbergen. 'Dat lukt niet' , zegt
Buysse, 'want personen m et een licha
m elijke handicap willen ni et vereen
zelvigd worden met personen met een
verstandelijke handicap. Personen met
een lichamelijke handicap vor men een
relatief beperkte groep die bove ndien
heel sterk wee t op te komen voor zijn
belangen. Opmerkelijk in dat verband
is dat ouders van verstandelijk gehan
dicapte kinderen lange tijd gebukt ging
en onder een soort schuldcomplex;
Ze voelden zich verantwoordelijk voor
de mentale handicap van hun kind en
lieten daarom ook hun stem niet horen.
Stilaan ziJn ze mondiger geworden.
In tegenstelling tot vroeger steken per
sonen met een mentaJe handicap door
hun kleding en haarsni t nu ook veel
minder schril af bij andere kinderen.
Ze zijn m eestal even modern en mo
dieu s gekleed zodat ze veel minder snel
worden uitg esloten alleen al omwille
van hun uiterlijk voorkomen.'

Wars van instellingen
Buysse benadrukt dat het een misva t
ting is om te denken dat hel aantal kin
deren met een verstandelijke handicap
daalt, integendeel. Tijdens informatie
bijeenkomsten peilt de verenigiging
naar de behoeften van de ze kinderen
en hun ouders. 'We zijn een klankbord
van de families en we komen op voor
hun belangen. Dat valt niet altij d samen
met de eisen en de wensen van de in
stellingen voor personen met een han
dicap. Overigens daa lt het aantal kin
deren en Jongeren in internaatsverband
omdat een toenemend aanta.! ouders
ze.!f voor hun kinderen wil zo rgen.
Wat de zorgvoorzieningen betreft dreigt
er soms een kloof te ontstaan tu ssen
het aanbod van de instellingen en de
behoeften van de gebruikers. Het komt
er niet altijd op aan ex tra geld uit te
trekken, maar om de beschikbare mid
delen op een andere mani er te beste
den zodat de kwaliteit van het aanbod
verhoogt', onderstreept Etienne Buysse.
Gerard Hautekeur
Meer informatie:Vl aamse verenigiging voor
hulp aan verstandelijk gehandicapten. Grens
straat 66, 1210 Brussel, tel. 02/219 88 00.
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Kleuters spreken na taalbad
volw-assen Nederlands
De vrije basisschool Sint
Jozef in Wemmel mag een
pluim op haar hoed steken
wat intercultureel onderwijs
betreft. Van de 270 leerlingen
in de Sint-Jozefschool zijn er
een vijftigtal die het Neder
lands niet als moedertaal
hebben. De school speelt op
dit gegeven in en organiseert
al een tijdje Intercultureel
Onderwijs (ICO) met een
speciale aandacht voor taal.

----
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Marina Robbijns en Nathalie Van
Hoeymissen zijn in de school belast
met zorgverbrecling, waarbij veel aan
dacht gaat naar het aanleren van Neder
lands aan anderstalige kinderen. De
school werkt in dat verband mee aan
een project van het steunpunt NT2
(Nederlands Tweede Taal), waarmee de
Vlaamse Gemeenschap een contract af
sloot. Het steunpunt NT2 test dit school
jaar een nieuw pilootprogramma uit
dat specifiek op kleuters is gericht. Met
het Kleuter Observatie Instrument voor
Taalvaardigheid (KOBI) worden niet
alleen anderstalige, maar ook minder
begaafde kleuters getest en gevolgd tij
dens hun 'taalbad' . Marina Robbijns staat
voltijds in voor de zorgverbrecling in
de kleuterschool. terwijl Natha lie Van
Hoeymissen dezelfde taak als halftijdse
kracht in de lagere school waarneemt.

Uitgesloten
'Een kleuter kan dankzij het KOBI
programma op enkele maanden tijd
goed Nederlands leren. Het program
ma bestaat samengevat uit drie fases:
het 'doen', het 'tonen' en het zelf'ver
woorden' van zaken die de kleuters in
hun handen krijgen.
Voor een anderstalige leerling in de
lagere school is het aanleren van een
nieuwe taal veel moeilijker dan voor
kleuters. De kans dat de anderstalige
leerling in de lagere school een ach
terstand oploopt is dan ook veel gro
ter dan bij ee n anderstalige kleuter

terklas de anderstalige kinderen op
enkele maanden tijd dankzij een 'taal 
bad' behoorlijk Nederlands kunnen
leren. In de derde kleuterklas krijg je
een zicht op de (taal)kennis van de
kinderen. Dan worden er taaltesten
afgenomen. Het doel van die test is
vooral om de kleuters naargelang hun
kennis van de taal verder te begeleiden.

Poëzieprijs

die we van in het begin een 'taalbad'
hebben kWlI1en geven.
Integratie van anderstalige leerlingen
bereik je natuurlijk niet alleen door
enkele uren per week Intercultureel
Onderwijs te geven. Je moet er vooral
voor zorgen dat het kind zich goed
voelt en zich niet uitgesloten voelt in

'Je moet ervoor zorgen dat
het anderstalige kind zich
niet uitgesloten voelt'

Het taalbad en onze begeleiding levert
duidelijk resu ltaat op. Zo hebben we
vorig jaar juni de jonge Kosovaar Nazif
Krasnigi ( 14) op school gekregen die
geen woord Nederlands kende. Hij
kreeg een intensieve taaltraining tijdens
de vakantie en spreekt nu al behoorlijk
Nederlands. Justina Dojutrek (I I) kwam
in september 1993 naar onze school.
Zij kreeg een taal bad en is inmiddels
de eerste van het vijfde leerjaar. Ze won
afgelopen maand zelfs de derde prijs
bij een prestigieuze poëziewedstrijd
voor kinderen. De families va n beide
kinderen hebben een aanvraag inge
diend om in ons land te mogen ver
blijven. De hele schoolgemeenschap
heeft zich ingezet voor de regularisatie
van hun dossier bij de Dienst Vreem
delingzaken. Alle kinderen van de vijfde
klas schreven een persoonlijke getui
genis die moet helpen om de familie
van Justina en Nazif hier te laten blijven.'

de klas. Wij staan niet op hun vingers
te kijken, maar leren de kinderen
daarentegen om op te komen voor
Marina Robbijns, Nathalie Van Hoeymissen
zichzelf. Zo moet een anderstalige net
zoals ieder ander
kind om hulp vra
gen als hij of zij
InterkulturelIer Unterricht in Wemmel
iets niet begrijpt.
In der Sint-Jozef-Schule in Wemmel gibt es von den 270 Schü
Elk jaar wordt de
lern 50 deren Muttersprache nicht niederländisch ist. Daher
nieuwe instroom
organisiert die Schule einen interkulturellen Unterricht unter
van kinderen be
besonderer Berücksichtigung der Sprache. Marina Robbijns
keken en wordt ons
und Nathalie van Hoeymissen befassen sich mit der speziellen
leO-programma
schu lischen Förderung dieser Kinder, wobei ein Schwerpunkt
daarop afgestemd.
auf das Lernen der niederländischen Sprache gelegt wird. Eine
Voorlopig liggen
der MaBnahmen ist, bereits die Vorschulkinder ganz in die
de accenten op
Sprache
'einzutauchen'.
het kleuteronder
'Mit
diesem
Programm kann ein Vorschulkind innerhalb weni
wijs, omdat ge
ger
Monate
ganz
gut niederländisch lernen', so die Lehrkräfte.
bleken is dat we
'Die
Integration
der
Schüler mit anderer Muttersprache erreicht
vooral in de peu
man natürlic;h nicht durch einige Wochenstunden interkultu
rellen Unterricht. Man muss vor allem dafür sorgen, dass das
Kind sich wohlfühlt und dass es nicht ausgeschlossen wird.'

