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Steenweg niet langer chaussee
Op de tafel van de Vlaamse regering ligt
sinds enkele weken een werkstuk over de
vernederlandsing van het straatbeeld, spe
ciaal dan in de faciliteitengemeenten rond
Brussel. Het gaat om een studie die profes
sor Marc Boes en Kristof Abbeloos van het
Instituut voor Administratief Recht van de
Katholieke Universiteit Leuven maakten in
opdracht van de bestendige deputatie van
de provincie Vlaams-Brabant.
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In de studie wordt nagegaan hoe de vernederlandsing van
het straatbeeld gereglementeerd kan worden en hoe de be
staande reglementering inzake reclame, winkels, bedrijven
markten en openbare domeinen verbeterd kan worden.
Het is een doorwrocht werkstuk gevvorden, getuige de
vele honderden voetnoten als onderbouw voor de aange
haalde stellingen. Het wetenschappelijke serieux zou zo
boven elke verdenking moeten staan.
Voor de provincie Vlaams-Brabant past dit onderzoek in
haar hoffelijk maar vastberaden en offensief taal beleid dat
ze sinds haar ontstaan consequent voert. De deputatie
wilde weten via welk instrumentarium ze duidelijk kan
maken dat de randgemeen ten Vlaamse gemeenten zijn.

Belangrijk onderscheid
De meest markante conclusie van de studie draait rond de
eentaligheid van straatnaamborden, wegwijzers en gemeen
telijke websites. Aan de basis ligt het onderscheid tussen
berichten die bestemd zijn voor de eigen inwoners en be
richten aan 'het publiek'. De juridische onderbouw han 
teert hier termen als 'het publiek sensu stricw' en 'het
publiek sens u lato'. Gelet op het aparte taalregime voor de
faciliteitengemeenten, aldus de stud ie, mogen alleen de
berichten die bestemd zijn voor de eigen inwoners van de
randgemeenten in het Nederlands of het Frans worden ge
steld. Voor alle andere berichten komt alleen het Neder
lands in aanmerking, de taal die geldt in het taalhomogene
gebied waartoe de randgemeenten behoren.
In de logica van de studie moeten de straatnaamborden en
wegwijzers eentalig Nederlands zij n en moeten bijvoor
beeld ook de diens tregelingen van de Vlaamse vervoermaat
schappiJ De Lijn alleen in het Nederlands gesteld zijn. Daar
aan is de suggestie gekoppeld De Lij n te vragen om uitslui
tend Nederlandse reclame toe te laten in haar bushokjes.

Machtsmisbruik
Bij de voorstelling van de studie stipte gedeputeerde Herman
Van Autgaerden, bevoegd voor het Vlaams karakter van de
provincie, aan dat dit voorstel 'dUidelijk het meest verre
gaande' is, maar dat de hele deputatie het volledig onder
schrijft . Minister Johan Sauwens die namens de Vlaamse
regering de studie officieel in ontvangst nam, hield een
slag om de arm met de algemene opmerking: 'We zullen
er in de Vlaamse regering werk van maken.' Over het hoe
of het wanneer geen woord. Logisch natuurlijk omdat de
inkt van het document nog nat was. Het uitblijven van in
houdelijk commentaar belet niet dat Sauwens zich realiseert
dat de studie voor een nieuwe communautaire rel kan zor
gen. Hij haastte zich dan ook te stellen dat de studie 'geen
oorlogsverklaring is aan de Franstaligen maar naar een
correcte manier zoekt om de taalwetging toe te passen ' .
Volgens hem 'maken goede afspraken goede vrienden' en
is er behoefte aan duidelijkheid.
Of deze studie meer duidelijkheid brengt of de juiste weg
toont, is evenwel geenszins zeker. De Franstalige burgemees
ters uit de faciliteitengemeenten hebben het alvast niet
begrepen op deze studie. In een brief aan federaal minis
ter van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne maken ze
hun beklag over het aanhoudende machtsmisbruik van de
gouverneur van Vlaams-Brabant als voogdij-instantie.
'Deze misbruiken brengen een normaal bestuur van de
faciliteitengemeenten in het gedrang en tonen aan dat deze
niet langer thuishoren in het Vlaamse gewest', aldus de zes
Franstalige burgemeesters. Grote woorden als aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober die nadruk
kelijk hun schaduw vooruitwerpen.
Johan Cuppens

Vlaams huisvestingsbeleid in de
rand komt moeizaam
van de grond 4
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Mensen met een laag inkomen vinden in de
rand geen betaalbare woning en zelfs wie
een middelgroot inko men h eeft komt nau
welijks aan zijn trekken, tenzij m et steun
van de overheid.

• Dui vels hlij vè ll winn en . (kop in Hei N i<uwsbl~d no de 1-0 lege \'on Belgi ë in
de ocfeninterlond legen Noorwegen op 26 "pril l.I. )
• Ro be rt \<Vasei ge, di e een variant van het Nederlands , preekt waarm ee
je wel prinses kunt worden, maar waa m1t'e je van tevoren niet gesc hikt
lijkt o m een collecti ef onberekenbare karakters te inspireren, heeft zijn
ve rza meli ng h ele en halve ved erte n tOl eell \.\ apen om gesmeed waar 
m ee Ie de oorl og in ku nl. (jourooii si René de Bok in De Swndoord Magazine)
• De Rode Duivels hebben \'ertrou\-ven , ze voe len zich niel meer o nder
geschikt aan Ho ll an ders , Frau sen en Duitsers. En ze win nen. All es dank
zij een trainer di e de 'Wichtigmac herei' die voetbalcoaches zo eigen is,
verafschu wl. Gewoo n een man die hel spel aanvoel t, de juiste spelers op
de juiste plaats zet en vrede hee fl met het zware leven. (journaiisi Guus
\'on Holland in NRC Handelsblad)
• Laat de overm oed maar over aan de Oranj e-boy,. Gelukkig Slaat de
fl eg matieke Robert Wasc ige - klein va n tred maar groot van dad en 
garam voor ni euwe Iluchterhe ld . Tweeta lig, AU'i'terend, besch eid en
lach end, sfin xachti g, inmiddels 6 1 jaar oud , voorlo pig vrij we l o nve r
slaanbaar. (journuiisi RWf de Bok in De StClndoord MOWl7 inc)
• Hij (Waseige) droom t niet vall voel bal. Drinkt liever een wll isky,
verdiept zich in fil oso fisch e en psychologi sche literaluur, praat graag
ove r Milan Kundera e n Georges Simcnoll en smul, van het Amerikaanse
ba skel bal. (journolisi Gum vun Hollund in "' RC Handelsblad)
• \<Vaseige mag oo k nie t te vroeg o nder de lo r bed o lven raken. Wa nt
het blijft nog sleeds een open vraag hoe België het er op Euro 2000
vanaf zal brenge n, als de belange n zoveel groter zijn en de ze nuwen
gieren van de spanning. (journalisllloll ["Iemuns in De Morgen)
• We beseffen dat ee n oefenrnatch iets anders
is dan hE't toernoo i zelf (boJld,coach Roben \!\faseige
in De Morgen)
• Iedereen is heel spo maan en relax!. Het ver
baa s!" me dal de spe ler; lotaal geen oruk voelen,
ze ge nielen gewoo n. Bon dscoac h Robert Wa seige brengt met zijn uit
straling ook veel rus!. BovendI en verschaft hij d uidelijkheid. Hij heeft me
verwelkorncl al s een nieuwe jo nge spe ler. (\'oelboller Luc Nihs in De Morgen)
• Door de Nederla ndse comm entatoren word t Luc, na een goede actie,
steevasl 'de l'ellec h' genoe1l1d . Vlellicht uit een sreeds weerkerende ver
wonderin g ove r het fe it dat zo'n stijlrijke voe tballer ech t uit o ns land
afkomstig is. (colum nisi Ben Crobbé in Hel Nicll\l'sblwl )
• België is een sterk team (de Zweedse bonds(Q(l(h Lurs LafJctbC1Ck lil Het Nieuwsblad)
• Ik kan alleen maar vaststellen dat de Bel gen enorme progresss ie hebben
gemaakt in de jongste maand en. Ze beschikken over een sterke ploeg,
die heel geo rga niseerd en gedisciplineerd speelt. Voor mij behoren ze
dan oo k tor de favorieten va n lIet toernooi. (dr ltaliaQnse bondscoach Dino
Zof[ in Hel Nieuwsblad)
• Ook de bl1.itelllandse voetbalsp ionncll bebbell bet n \l zeker in het
snotje: de n,lakte 0-2 overwinoillg tegen Noorweg ell past harmonieus
in de heropl eving van de Belgische nali o nal e ploeg en kan geen toeval
meer zijn . Ge loo r maar IlJ et dat België nu nog in het vroege r gemak 
ke li jk ziltend kleedje van und erdog aa n Euro 2000 kan begin nen.
(journalist Bort Fietcmons in De Morwn)
• Een beetj e hoogheId swaanzin mag ook geen al te ernsti ge bedreiging
zi jn voo r dit team dat hoe dall ook pas in zijn mi"ie geslaagd zal zijn
als het op Euro 2000 de kw;nrfinale bereikt. (Id.)
• Wie weet sc ho pt Nj[is op 2 juli in de laatstc minuut va n de fina le de
wi nnin g goal van buiten de rechthoek in het kruis en daarm ee zichzelf
én Bel gië in de legende. (columnisi Ben Crabbé in Het Nieuwsblad)

VAN HOREN
ZEGGEN

De jeugd telt niet mee in
Sint-Genesius-Rode 8
FiguranD ten
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Ariël Jacobs uit Di cgem is voetbaltrainer bij
RWDM. Hij leert zijn spelers niet alleen techniek
en tactiek, maar hij besteedt minstens evenveel
aandacht aan het bijbrengen van een juiste m en
tale instelling, want dat w ordt bij de vorming van
voetballers bij ons teveel verwaarloosd.

Migranten op de arbeidsmarkt (I)
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Liever een vacature dan een
vreemd klinkende naam
Zeekanaal een attractie rijker met
afwisselend fietsen en varen I 7
Minister Bert Anciaux: 'Jongeren
meer kansen geven om I<ennis te
maken met wat nieuw is' 19
Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op
casse tte. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen m et het
Atelier Helen Keller, tel. 021466 9440 o f met de redactie.

HAVILAND BOUWT VOOR DE MIDDENGROEPEN

Vlaallls huisvestingsbeleid in de rand
kOlllt llloeizaalll van de grond
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proYincie Vlaams-Brabant over de brug
met intrestsubsidies voor bouwh eer
Haviland en kunnen geïnteresseerde
kopers rekenen op een aankoopsubsi
die als hun inkomen tenminste o nder
een bepaald plafon d ligt (zie kader).
In de gem eente Drogenbos start Hav iland wellicht nog voor het ve rlof m e t
~
c de bo uw van acht gezinswoningen m et
slaapkamers; De prij S zou 4 milj oen
frank bedragen. Ook in Grimbergen
worden 18 eeng ezinswoning en ge
bouwd .

De intercommunale Haviiand
levert een aantal woningen
op voor Vlamingen met een
gemiddeld inkomen. Onder
meer dankzij de steun van
de provincie liggen de prijzen
ervan onder de marktprijzen.

Sociaal voor de middenklasse
Genoemde projecten vallen niet onder
de noemer 'sociale huisvesting ' omdat
ze zich rich ten to t een inkom en sgroep
die hoger li gt dan di e w aarop de so
ciale huisvestingsm aatschappijen zich
richten . De vraag is dan ook waarom
Haviland als openbare instelling de ze
projecten realiseert. Zegt Frank De Bock:
'In een verkaveling in Grimbergen ver
kopen wil bouwgronden voor 2500 frank
per vierkan te meter. Pal daarnaast ver
koopl de privé sector gronden voor

Provincie wil huisvestingsgeld beter besteden
De provincie Vlaams-Brabant staat op haar hele grondgebied aanvullende le
ningen (tot 500.000 frank) toe voor de aankoop, bouwen renovatie van wo
ningen. Recentelijk heeft de provincie de inkomens die hiervoor in aanmer
king komen opgetrokken: gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen
tot 1.524.000 fr en alleenstaanden met een inkomen onder 1.016.000 fr.
hebben recht op een lening aan 3.5 pct. Leningen aan 4.5 pct. zijn voor ge
zinsinkomens tot 1.7 miljoen fr. en alleenstaanden met inkomens onder de
1.2 miljoen frank. Bijkomende voorwaarde is dat de woning (in gedwongen
ver koop) niet meer dan 4.5 miljoen frank mag kosten .
Tussen 1995 en 1999 stond de provincie 453 aankoop en/of nieuwbouwle
ningen toe, 470 renovatieleningen en 45 I aanpassingspremies voor bejaar
den en gehandicapten. In 1999 ging het om respectievel ijk 26 miljoen frank,
34 miljoen frank en 10 miljoen frank - samen dus 70 miljoen frank.

De intercomm unale Haviland is een
m anusje van alles, de dui zendpoot van
35 gemeenten van h et arro ndissem ent
Halle-Vilvoorde. We sommen haar acti
viteiten eve n o p (selectieve) huisvuil
o p haling -en ve rwerking, ruim telijke
ordenin g, grondbeleid en huisvesting ,
gem eentelijke bouwwerken, openbare
werken, buiten sch oolse opvang..
Recent h eeft Haviland een slibverwer
kingsinstallatie gebo uwd die rioolslib
m oer omzetten in zand plus een rest
fractie. 'Er zij n in Euro pa maar drie
derg elijke ins tallaties' , meldt Frank
De Bock, PR-verantwoordelijke bij
Haviland , m et enige fierh eid .
Huisvesting is bijgevolg slechts een van
de vele raken die Hav iland op zich
n eem t. Mo m enteel biedt de intercom
munale zo'n 150 woon eenheden aan.
In Sint-Gen esius-Rode werden me t
steun van h et Vlaams Gewest(Vlabin
vest) zo 'n 34 appartementen gebouwd,
in blokken van vi er tot zes stuks. De prij 
zen variëren van 3.8 milj oen frank voor
eenslaapkamerflats, over 4.2 milj oen
en 5 milj oen fr ank voo r tweeslaapka
merappartem enten . ln Overi jse zijn
tien gezinswonin gen va n o m en bij
de 5 milj oen frank afgewerkt en tien
andere zijn o p ko mst. H ier kwa m de

Zachte lening
Eveneens op het hele grondgebied Vlaams-Brabant neemt de provinciale
overheid gedurende vijf jaar de intrestJasten op zich van woonprojecten
van publieke initiatiefnemers (gemeenten, OCMW's en de intercommunales
Haviland en Interleuven). Het nieuwe is dat de provincie nu slechts de in
tresten van de periode van de aankoop van de gronden tot de verkoop van
de bouwrijp gemaakte gronden of de woningen betaalt. Voorheen ging het om
alle intrestlasten. Er wor dt vanuit gegaan dat de init iat iefnemers de lening
last aankunnen vanaf het moment dat ze hun gronden of woningen beginnen
te verkopen . Op die manier wil de provincie meer projecten ondersteunen
met hetzelfde budget.
.
Enkel in de Vlaam se rand (22 gemeenten) ondersteunt de provincie dit soort
projecten nog sterker door prijsverminderingen te financ ieren. De particulier
die grond of een woning koopt (of renoveert) en wiens inkomen beneden
de hierboven al ve r melde niveau's ligt, kan tot 450000 frank ontvangen van
de provincie (en heeft tevens recht op een zachte, vastrentende provinciale
lening). Met dit systeem heeft de provincie al 60 woningen gefinancierd in
de rand. Tegen 2003 zouden er nog eens 260 woongelegenheden bij komen.
In totaal trekt Vlaams Brabant 100 miljoen frank uit voor deze vor m van
ondersteuning.
Specifiek voor deze prijsverminderingen in de rand is echter dat personen
die een maatschappelijke, economische of socio-culturele band kunnen aan
tonen met de gemeente, voorrang krijgen. Omdat het opleggen van taaIcri
teria t egen het gelijkheidsprincipe zou indruisen , houdt Vlaams-Brabant het
op een prioriteitsregeling. Dat belet niet dat er in de praktijk, net zoals bij
de andere Vlaamse bouwactoren , een subtiele schemerzone is die toelaat
wel degelijk Vlamingen te selecteren.
J.V.
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5000 tot 6000 frank per vierkante
meter. Di e lagere grondprijs ve rtaalt
zich in onze bouwprojecten uiteraard
ook in goedkopere woningen. Onze
woningen zijn makkelijk een tot meer
dere miljoenen franken goedkoper dan
die op de privé markt. Ondermeer
dankzij de steun va n de provincie
Vlaams-Brabant en Vlabinvest. Hoewel
het hier niet o m de klassieke sociale
huisvesting gaa t, creëren we op die
mani er voor de middeni nkomens de
mogelijkh eid om in de Vlaamse rand
toch een nieuwe woning te kopen.
In de rand is het door de h oge grond
prijzen zelfs voor gezinnen met een
middelg root inkomen moeilijk om een
nieuwe woning te kopen of te bouwen '
De Bock geeft grif toe dat dit betekent
dat de lage inkomens dan helemaal uit
de boot vallen. Dat za l zo blijven als
er niet meer sociale wo ningen komen:
Vlaams-Brabant heeft slech ts 3 pct.
sociale woningen tegen een Vlaams ge

'In de rand is het zelfs
voor gezinnen met een
middelgroot inkomen
moeilijk om een nieuwe
woning te kopen
of te bouwen'
m iddeld e van 6 pct, terwijl juist deze
streek de duurste is van Vlaanderen.
Begrijpe wie kan. Er is nooit echt tegen
in gegaan omdat er geen middelen
waren, beweert Gerard Cobbaert, af
delingshoofd van de dienst van grond
beleid en huisves ting bij Haviland. Hij
w ij st erop dat Haviland zich zelfs met
deze bescheiden bouwactiviteit niet ge
liefd maakt bij de privé sector: 'Je hoort
dat aan de commen taren van de immo
biliëngroepen. Met on ze imerventie
drukken we, al is het soms maar tijde
lijk en in de beperkte omgeving van
ons project, toch enigszins de prijzen.'

Gemeentebesturen
liggen dwars
Doorheen die sociale problemati ek
snijdt da n de communautaire twee
spalt De stadsvlucht die je in alle
grote steden ziet , betekent in de Euro
pese hoofdstad Brussel dat er in de
Vlaamse rand veel anderstaligen komen
wonen. Die zij n doorgaans goed bij

en Overijse. Echt suc 
cesvol is Vlabinvest nog
niet geweest o nder
meer omdat de ge
meentebesturen van
de faciliteitengemeen
ten veeleer te genwer
ken: ze zijn gekant
tegen vervlaamsings
initiatieven.

Morrelen
in de marge

kas en m aken het voor de Vlamingen
moeilijk nog woni ngen te kopen in hun
woon - o f gebooneplaats. Al dient m e
teen onderstreep t dat menig Vlaming
rijk werd met de verkoop van gronden
en ! of woningen aa n Franstali gen.
De Vlaamse in stanties willen met ge
rich te edoch bescheid en. maatregelen
voorko men dat d it leidt to t n og m eer
verfransi ng en on twikkelen daarom
steunmaatregelen die zich specifi ek
richten to t m ensen die een maatschap
pelijke (wonen), economische (werk)
of socio-culturele band me t de ge
m eente en de streek kunnen bewij zen.
Zo beschikt Vlabinvest over 1 miljard
frank om op te treden als m ede-finan
cier va n won in gen of opkoper van
gronden die dan verkocht of verhuurd
worden aan alleenstaanden m et een
inkomen onder de 987 000 frank en
gezinnen met een inkomen on der de
1 3 miljoen fra nk. Aanvankelij k was
Vlabinvest ui tsluitend actief in de zes
faciliteitengemeenten pl us Hoeilaart

Ook Haviland heeft
m et die weerstand
te kampen omdat de
burgemeesters niet
omgaan is dat de
intercommnnaJe haar
woningen in de prak
tij k uitsluitend aan
Vlamingen slijt. Cobbaert: 'V labinvest
slaagde er niet echt in Vlamingen van
buiten de faciliteiten gemeen ten aan te
trekken. Ik sta achter initiatieven als
Vlabinvest en de subsidies van de pro
vincie, maar als er niet veel meer mid
delen ko men blijft het morrel en in de
marge. Dan kun je de sociale verdrin
ging niet tegengaan. Dat geldt trouwens
ook in de sector van de bedrij fsgro n 
den Die blijven m aar stijgen in w aarde
en worden sti laan onbetaalbaar voor
bedrijven die in minder rendabele sec
toren w erken. Dik wijls gaat het daar
bij om bedrijven die lager geschoolde
mensen tewerks tellen.'
Cobbaert vindt niet dat Haviland be
dri jfsgebouwen moe t gaan bouwen.
'Ik zie echter niet in waarom privé
promoto ren m oeten profiteren van de
prijsstijging van de grond en. Specula
tiewinst lijkt m e Uit den boze. Daarom
vi nd ik dat Haviland een grotere rol
zou moeten spelen in het grondbeleid.'
John Vandaele

5

VAN

ASSE

TOT

Buurthuis met lage drempel
Binnenko rt opent in de
Beerselse deelgemeenre
Lot h et nieuvve buurthuis
BabeJlo t zijn deuren.
Schepen van Gezin Leen
Luyckfa sseel werkte ander
half jaar samen met een
stuurgroep aan de voorbe
reiding van Babellot en
stelde het succesvolle bu un
huis Omm ekaar in Buizin
gen als grote voorbeeld.

'Wij gaan werken volgens
het zelfde stramien. Mensen
kunnen in h et buurthuis
terecht voor een gezellige
babbel in het praatcafé en
we willen ook zo snel
mogelijk starten m et een
tweedehandswinkeltje waar
je goedkoop allerlei spullen
kunt kopen', licht ze toe.
Lot is de Beerselse deelge
meente waar het grootste

DOE doorbreekt isolement
Eenoudergezinnen uit Dil
beek kunnen voortaan te
recht bij de ni euwe ont
moetingsgroep DOE. Deze
dynamische afkorting staat
voor Dilbeekse Onrmoe
tingsgroep Een oudergezin
nen. De gem eenre Dilbeek
telt meer alleen staanden
met kinderen dan gemid
delel in Vlaanderen. Daar
o m deed het OCMW van
Dilbeek een onderzoek
naar de specifieke noden
van die doelgroe p. 'Uit het
o nderzoek bleek dat een
oudergezinnen vooral be
hoefte hebben aan sociaal
contact, ontspanning en
juridische informatie, bij
voorbeeld in verband met
echtscheicLng en alimenra

tie', legt OCMW-voorzitter
Georges De Vliegh er uit.
DOE pakt de komende
maanden uit met verschil
lend e activiteiten, zoals
infonamiddagen, wande
lingen en een praatcafé .
Telken s is er kinderopvang
voorzien en begeleidt een
ervaringsdeskundi ge de
activiteiten. Lena Moonens
is zelf een alleenstaande
m oeder en heeft ervaring
met dergelijke projecten.
'Ouders die alleen komen
te staan, kampen vaak met
ee n gebrek aan begrip van
hun omgeving. Wij wilJ.en
hen de kans bieden om in
een o ntspannen sfeer m et
m ensen te praten di e het
zelfde hebben meegemaakt
om zo uit hun
isolement te ge
raken'. Over pro
blemen moet ge
praat kunnen wor
den, maar toch
wil DOE geen ont
moetingsgroep
zijn waar uitslui
tend ellende aan
bod komt. 'Het
moet in de eerste
plaats iets plezants
worden', besluit
Lena Moonens.

TD
Lena Mooneos

ZAVENTEM
aantal mensen door de ma
zen van het sociale net val
len en dat bewij st het aan
tal dossiers bij h et OCMW
'Daarom is het heel belang
rijk dat ons buurthuis een
lage drempel heeft. Wij Yvil
len men sen die m et bepaal
de problemen kampen een
lui sterend oor bieden en in
dien nodig doorverwij zen ' ,
zegt Leen LuyckfasseeJ. Tot
er een definitieve stek wordt
gevo nden, huist Babbellot

in café De Kring in de
Dworpsestraat in Lot. Het
buurthuis is open op woens
dagnamiddag, vrijdag en
za terdagnam iddag.

TD

Patiënten ongewild naar
Brussel
De a [d elin g
Tervuren van
de Christelijke
Murualiteit is
misn oegd over
het feIl dat
Nederlandstali
g e pa tiën ten ui t
het centrum van
de gemeente
na een 100
oproep m eestal
in het Fransta 
lig Brusse lse ziekenhuis
Saint-Luc belanden, waar
ze opgevangen worden in
het Frans. Tervuren ligt in
de 02-telefoonzone, waar
door de 1aa-o proepen
binnenkom en in de Brus
selse central e. De operator
beslist waar de patiënt be
landt en dat blijkt zelden
in een Nederlandstalig zie
kenhuis te zijn . Voo rzitter
Willy De Groot kloeg in
een open brief de situatie
aan. 'We krijg en heel vaak
klachten van m en sen uit de
gemeente over deze toe
stand. Het Uni versitair Zie
kenhuis van Leuven is even
snel bereikbaar en toch ko
men inwoners van Tervuren
daar maar zelden terecht'.
De Christelijke Mutualiteit

van Tervuren voert aan dat
vlotte communicatie bij
noodgevallen cruciaal is.
'We stellen zeker de com
petentie van het m edische
corps van het Saint-Luc
ziekenhuis niet in vraag.
Maar elke inwoner van Ter
vuren heeft h et recht om
verzorgd te w ord en in zijn
of haar eigen taal', stelt
Willy De Groot. Intu ssen is
wel duidelijk dat de proble
m en met het ziekenvervoer
alleen opgelost kun nen
worden als de oproepen
uit de Vlaamse gem eenten
in de telefoon zone 02
rechtstreeks terecht komen
bij h et MUG-team van UZ
Gasthuisberg in de tele
foonzone 0 j 6.
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Abonnement op plantentuin
Wie rustig wil rondkuieren
in de Nati onale Plantentuin
in Meise m oet daarvoor
sinds april 160 frank neer
tellen. Hoewel niet iedereen
het m et hem eens is, wor
den volgens Jan Rammeloo,
directeur van de Nationale
Plantentuin, alle partij en er
beter van. 'Vroeger kon je
weliswaar gratis rondwan
delen, maar als je een serre
of tentoonstelling wilde

bezoeken, m oest je telkens
apart betalen. Nu zit alles in
één toegangsticket en dat is
gemakkelijker voor ons én
goedkoper voor de bezoe
ker', meent Rammeloo.
Wie regelmatig de Plan
tentuin bezoekt, kan een
abonnement kopen. Dat
geeft voor 500 frank een
jaar lang toegang tot het
hele gebied en tot de ten
toonstellingen plus het recht

ei jl. legde gouverneur Lode De Witte van de provincie
laams-Brabant de eerste steen van de nieuwbouw én de restau
ratie vàn het Hof van Melijn. Van deze oude hoeve in de dorps
kom van Te ren , genoemd naar de toenmalige familie de Melin,
is al spra e in de archieven uit de 14de eeuw. Tot voor enkele
tientallen jaren oogde de hoeve met haar 18de-eeuwse woonhuis
en haar euge (= inrijpoort met duifhuis) erg pittoresk , maar
cmdm s haar bescherming als monument op 5 december 1962
wnd he gebouw bijna 70 jaar onbeheerd. Schuur en vleuge
werden- elf gesloopt.
De hoeve werd uitgebaat tot 1933 . In dat jaar kocht de gemeente
Tervuren di aloude Hof om er in samenwerking met de provin
Cie Brabant een streekmuseum in onder te brengen . De indertijd
erg grootse useale plannen werden inderdaad aangevat, maar
vielen in iUi.:gen omdat er een geschil rees tussen de milde schen
ker van allerlei folkloristische en heemkundige voorwerpen en
het gemeemebestuur.
Veel later zijn er door
gereputeerde architec
ten lieë1. wat plannen
ontworpen (Dm van
eze sit een cultu
re.el centrum te ma
ken. Alles ve ·geefs.
Ei~elijk is m en nu
op de goede weg om
wat nog rest van het
FOTO , PA SCA L VJGNE RON
gebouwee zinvolle bestemming te geven . Waar eens de schuur
stond, zal d sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis mo
derne appar ,ementen optrekken. Langs de Brusselsestraat komen
eveneen ap' artementen en winkelruimten. Het woonhuis en de
stallingen orden een gemeentelijk museum, waar de collecties
van cl Koninklij ke Heemkundige Kring Sint-Hubertus en de Vrien
d.e van de School van Tervuren een onderdak zullen vinden.
Binnen afzi nbare tijd zullen in dit nieuwe museum niet alleen de
werken te z' en zijn van de 19de-eeuwse Tervuurse schilders, maar
ook , 0
rdt gehoopt , logogrammen van Christian Dotremont
CE bra) en werken van het naoorlogse realisme (Somville,
Dubrunfaut) . De Heemkundige Kring staat borg voor de visualise
ring van de geschiedenis van o.a. het hertogelijk kasteel en Warande,
van de Sint-Nubertusverering , van het rijke verenigingsleven, enz.
Maurits W y,nants

op twee geleide bezoeken
en twee gratis tickets per
jaar. 'Die nieuwe formule
doet het heel goed ', vertelt
Rammeloo, 'op iets meer
dan een maand tijd hebben
al zo'n 3000 mensen een
abonnement genomen'. De
ironie wil dat de container
waar de nieuwe kassa aan
de hoofingang in onderge
bracht is, er volgens Steden
bouw niet in die gedaante
mag staan. 'Er is een hele
heisa gemaakt rond clie zaak
als zou de kassa daar volle
dig illegaal staan , maar de

waarheid is dat Stedenbouw
alleen wil dat de kleur en
het materiaal worden aan 
gepast en dat zal zo snel
mogelijk gebeuren als de
nieuwe aanvraag is goedge
keurd', legt Rammeloo uit.
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Politie moet Frans kennen

De toevoeging van facilitei
tengemeente Wemmel aan
de Interpolitiezone (IPZ)
Asse-Merchtem-Opwijk ver
loopt niet echt rimpelloos .
In Wemmel moeten politie
en rijkswacht Franstali ge
inwoners in hun taal te
woord kunnen staan. In Asse,
Merchtem en OpwiJk hoeft
dat niet. Minister van Bin
nenlandse Zaken Antoine
Duquesne, stelt nu dat agen
ten uit deze drie gemeen
ten bij patrouilles op het
grondgebied van Wemmel
eveneens de taal van
Molière machtig moeten
zijn . Dat stuit op protest.
Onder andere Vlaams Blok
kamerlid Bart Laerem ans
interpelleerde hierover.
'Wat Duquesne zegt is on
zin ', vindt oo k de Confe
rentie van Vlaamse Manda

tarissen . 'Het
is evident dat
een politie
agent die in
Wemmel
patrouilleert
een elemen
taire kennis
van het Frans
moet hebben.
Toch denken
wij dat de nieu we IPZ
geen taalproblemen hoeft
op te leveren. De po litie
van Kraainem en Wezem
beek-Oppem werkt al
jaren samen. Een agent uit
Wezembeek-Oppem moet
zijn kennis van het Frans
ni et bewijzen, terwijl dat
in Kraainem wel zo is. Als
dat in deze gemeenten goed
functioneert , moet dat in
de IPZ Asse-Merchtem
Opwijk-Wemmel ook kun
nen .' Concreet komt het
hierop neer dat de dienst
regeling in het IPZ zo moet
worden georganiseerd dat
inwoners uit Wemmel door
de politie in het Frans te
woord kunnen worden ge
staan, zonder dat daarom
alle agenten tweetalig m oe
ten zijn.
AVh
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Van droomfabriek naar witboek

De jeugd telt niet mee in Sint-Genesius-Rode

8

Vier jaar geleden r ichtte
een aantal jongeren uit Sint
Genesius-Rode de vzw Jeugd
werkgroep Rode op. Bedoe
ling was om de gemeente
aan te porren eindelijk werk
te maken van een behoorlijk
jeugdbeleid, want dat is er in
Rode niet. In het verlengde
daarvan stelde de Jeugdwerk
groep onlangs een Witboek
voor met concrete ideeën over
het gemeentelijl< jeugdbeleid.
'H et is hoog tijd dat h et gemeentebe
stuur van Sint-Genesius-Rode aandacht
gaat besteden aan de kinderen en lo n
geren in d e gemeente en de Jeugd als
een deeJ van het gem eent elijk beleid
gaat b eschouwen', meent Johan Van
l ier, ondervoorzitter van de Jeugd
werkgroep Rode. He t gemeen teli jk
jeugdbeleid in Rod e beperkt zich nu
tot een minimale subs idie aan de ve r

enigmgen. Voor de res t is 'Jeugd' een
braakJiggend terrein in de faciliteiten 
gemeente. Sinds zijn oprichting h eeft
de Jeugdwerkgroep in de matf' van he t
m ogelijke de taak van de gemeemeliJke
overheid op zich genomen. De belang
riJkste pijler waarop het jeugdb eleid
steUl1l , i~ h et Jeugd werkbeleidsplan
(JWBP) , waarin om de drie Jaar de
doelstellin gen vall bet gemeentelijke
jeugdbeleid worde n uitgewerkt. 'In
eerste instantie is het opstellen van zo'n
plan de taak van een gemeentelijke
stuurgroep en in tweede instantie van
een jeugdraad . Omdat het gemeem e
bestuur van Rode nog steeds geen van
beide organen h eeft opg ericht, h eb 
ben de vrijwilligers van onze vzw zelf
het jeugdwerk beleidsplan opgesteld',
vertelt Johan Van Lier.

Droomfabriek

De Rodense Jeu gd werkgroep krijgt
financiële steun van de VJaamse Ge
meenschap. 'Met de jaar
lij kse subsidies van de
Vlaamse Gemeenschap
Pas de politique de la jeunesse
kunn en we de initiati.even
Rhode-Saint-Genèse
van de Vlaamse jeugd 
· 11 Y a quatre ans, quelques jeunes fondaient à Rhode-Saintve renigingen in Rode
· Genèse l'a,s.b.1. 'Jeugdwerkgroep Rode'. L'objectif était
ondersteun en', aldus
d'encourager la commune à mettre enfin en reuvre une
Johan Van lier. Meer kun
nen en willen de vrijwil
politique de la jeu nesse digne de ce nom, inexistante dans
ligers van de Jeugdwerk
la commune. Rien n'ayant changé depuis lors, Ie groupe a
rédigé récemment un Livre Blanc comprenant quelques
groep niet doen . 'Het is
de taa k van de gemeen
· idées concrètes c;oncernant la politique communale de
la jeu nesse. les jeunes attendent beaucoup des autorités
communales et ce n'est certes pas un hasard si ce Livre
Blanc paraÎt quelques mois avant les élections communa
les, mals ils r~stent les deux pieds sur terre.,.

à

telijke overheid om een volwaardig
jeugdbeleid uit te bouwen. Vlij kun
nen alleen onze voorstellen bekend
m aken en blijven aandringen tot er
iets gebe urt', zeg t Joha n Van Lier. De
maatregelen die de Rodense Jeugd
werkgroep van de gemeentelijke over
h eid verwacht zijn nu samengebracht
in hun '\Nitboek tot een geïntegreerd
gemeentelijk beleid'. Het docu me11l is
niet alleen h et resultaat va n h et denk
werk van de leden van de VZvV, maar
vertolkt ook de m ening van kinderen
en jongeren u it de gemeente. Daartoe
organbeerde de vzw eind vorig par
een 'Droomfabriek', een gespreksavond
waarop bij Jongeren, ouders, vereniging 
en en desku ndigen naar hun bekom
m ernissen en wemen werd gepeild.
Het Jeugdwerkbeleidsplan van de Jeugd
werkgroep steunt op een aantal pijlers.
Eén van die pijlers is de gemeentelilke
ondersteuning in de vorm van een
jeugddienst en een jeugdconsulent die
samenwerkt met de verschillende jeugd
vereni gingen van Rode. 'Er zijn zoveel
Vlaamse gemeenten die een Jeugddienst
h ebben, maar in Sint-Genesius-Rode
kan dit to t nog toe blijkbaar ni et. Een
gemeentelijke Je ugdraad waa r van alle
Vlaamse en anderstalige verenigingen
van Rode deel uitmaken is ten absol ute
prioritelt' , benadrukt Johan Van Lier

Hooggespannen verwachtingen
De ]eugdwerkgroep Rode stelt niet
toevallig enkele maanden vóór de ge
meenteraadsverkiezingen van oktob er
zijn w itboek voor aan de plaal~ elijke
politici. 'Wij "vill en de verschill ende
poli tieke fracties in de gem eente aan
sporen om in hun partijprogram ma 's
aandachl te besteden aan onze voo r
stell en', zeg t Johan Van lier. De jon 
ge "en van de vzw verwachten veel
va n de gemeentelijke overheid maar
hliJven m et beide voeten op de grond.
'We willen de gemeentelijke overheid
me t ons witboek op baar verant woor
delijkheid wijzen maar 'vve beseffen
h eel goed dar niet binnen de konste
keren aan onze verwach tingen z.al wor
den voldaan', besluit Johan Van lier.
Tin a Deneyer

LAAGGESC HO OLDE AN DERSTALI GEN

tiële cursiste ,
• •
te 'Nelnlg
cursussen e e an s

e I pot.

In de Vlaamse rand rond
Brussel is het aanbod van
cursussen Nederlands als
Tweede Taal voor laagge
schoolde anderstaligen abso
luut ontoereikend en dat ter
wijl die rand beschouwd
wordt als een regio met erg
veel potentiële cursisten.
Tot die conclusie komt Lies
Wijnants in een studie die ze
uitvoerde aan het Centrum
voorTaai en Migratie in op
dracht van het provinciebe
stuur van Vlaams-Brabant.
Het doelpubliek van he t onderwek
waren de laaggeschoolde volwassen
anders taligen in h eel de provincie
Vlaa m s-Brabanc Uil be t onderzoek
bli jkt dat de provincie in 19 98 o nge
veer 14.447 laaggeschoolde andersta
li ge n telde op een geraamde bevolkings
groep van 34. 69 2 volwassenen di e op
h un beu rt in de grOlere groep van
4 7.99 7 'anderslalige' vree mdelin ge n
opgaan. Volgen s een r ui me marge
( I 0% [Ot 50 %) w uden tussen I .444
en 7.223 van hen in aanm erking ko 
m en als potentiële cursisten. Hoewel
de studie o pmerkt dat in de Vl aamse
rand zee r veel ande rstaligen won en
die welstellend en hoog geschoold
zijn, is er nog een behoorlijk gro te
g roep laaggeschoolde anderstaligen.

Bertem, Kortenberg en Tervuren.
De cursussen Nede rlands Tweede Taal
(NT2) gaan uit van diverse instanties
met de Centra Basiseducatie en de VDAB
(Vlaam se Dienst voor Ar beidsbem id
deling en Beroepsopleiding) als belang 
rijkste. In de Vlaamse rand rond Brussel
zij n er initiatieven in Halle-Buizingen,
Vilvoorde, Mach elen , Wemm el , Zaven 
tem , Overijse, Asse, Sint-Genesius-Rode
en Hoeilaart. Uit de studie bli jkt da t de
regio Halle-Pajottenla nd e n de regio
Midden-Brabant ernstig in ge breke blij
ven bij hel bereiken van laaggeschoolde
anderstali gen. Berekend op 50% van
de laaggeschoolde anc\erstaligen bereiken
de re gio's respectievelijk amper 20%
en 13% van de potenti ële cursisten .
Bepaald geen schinerend resultaat dus.

Remedies
In de studie worde n een paar remedies
n aar voor geschoven, waa rb ij nadruk
keliJ k wordt gesteld dal 'de oplossing
voor deze hia ten niet per defi nitie ligl

in een ve rhoudingsgewij ze toename van
het aanbo d ' . In veel gevallen kan een
betere stroomliJl1ing en afbakening van
het cursusaanbod al soelaa s brengen.
In de praktijk kom t de cursist bijvoor
beeld niet altijd in de juiste cursus te
rec ht, deels omda t in de nab ije om
geviIl g geen aanbod is, deels omdat de
aanbodvers trekkers proberen om cur 
sisten va n elkaar in te pikken. Om orde
op zaken re stellen is g ro ndig overleg
nodi g tussen alle acto ren , me t de
Vlaa mse overheid als spi L Gedeputeer
de H erman Van Autgaerden, onder 
m eer bevoegd voor h et Vlaams karak 
ter van de provincie, gri jp t deze stu
die aan o m de Vlaamse regerin g te
h erin neren aan haar beloften in he t
regee rakkoord. Vo lgens hem m oe t de
Vlaamse overb eid haar verantwoorde
lij kheid nemen en mins tens 100 mil
joen fra nk uittrekke n voor cursussen
Nederla nd s als tweede taal, een eis
di e hij al bij herh ali ng form uleerde.
Johan Cuppens

Hiaten
Vooral in het noordoosten en bet zuid
westen bev in den zich gro te concen 
traties van m inde r gegoede inwoners.
De zone li gt ongeveer o p de oude
industriële as langs het ka naal, m et
gem eenten als Vilvoorde, Mac belen ,
Si))[-Pieters-l eeuw, Drogenbos, l in ke
bee k en Hall e.
Het percentage laaggeschoolden ligt
in biJl1a alle gemeenten ro nd de oude
ind u stri ële as veel hoger da n het pro
vinciaal ge middelde (4 1,64%) Ander
ziJds bli jkt het percentage laaggeschool.
den veel lage r (tu ssen 10 en 20%) in
gemeenten als Kraainem, Overi jse, Sint
Genesi ns-Rod e, Wezembeek-O ppem,

Bei einer kürzlich durchgefüh r ten Untersuchung steilte sich he raus, dass
das Angebot an Kursen Niederländisch für Ande rssprachige mit geringer
schulischer Ausbildung in den Randgebieten Brüssels absolut unzurei
chend ist, obwohl diese Sprachgruppe hier im Rand stark vertreten ist.
In der Studie wurden auch Abhilfen vorgeschlagen, wobei nachdrücklich
betont wird , dass zur Füllung dieser Lücken nicht unbedingt das Angebot
ausgeweitet werden muss. Eine bessere Ausrichtung und Abgrenzung des
Kursangebotes kann bereits Abhilfe bringen. Um hier bessere Verhältnisse
zu schaffen , ist ei ne gründliche Abstimmung zwischen allen Beteiligten
notwendig. Dabei sollte die Flämische Regierung eine zentrale Stellung
einnehmen, so die Studie.
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'Soms zie je zo'n oud-voetbal
ler terug, buikje, het haar ver
keerd geknipt, nog steeds de
gave des woords niet, en je
denkt: wat is dat voor een
man? Geëmeriteerde trainers
daarentegen blijven min of
meer intact. Hun verdienste
lijkt niet snel te slijten'.
Of ook nog 'De trainer moet
het hebben van zijn charisma,
de manier waarop hij praat, zijn
flair of zijn onverzettelijkheid',

10

zo schrijft Rob Schouten in
'De eeuwige bankzitter'. Het
zou wel over Ariël jacobs
kunnen gaan, trainer van
fusieclub RWDM, geboren in
Vilvoorde en opgegroeid in
Diegem waar hij nu nog
woont. 'Als je het ergens
goed hebt dan blijf je daar
wonen, zo eenvoudig is dat',
aldus jacobs.

Als je het ergens goed hebt, ga je er
dan ook voetballen?

AJ Zoveel jaren geleden was het niet
meer dan normaal dat je ging voet
ballen in de club 'van onder de kerk
toren'. Ik ben in mijn hele loopbaan
als voetballer -als ik van loopbaan mag
spreken- mijn club drie keer ontrouw
geweest Een eerste keer op 18 jaar om
het als jeugdspeler te proberen bij het
toenmalige Racing White, een tweede
keer op mijn 26e om een jaar te gaan
spelen in Halle en rond mijn 30e ben
ik een jaar in Diest gaan voetballen.
Maar ik kwam telkens terug naar Die
gem om daar ten slo tte speler-trainer
te worden toen ik 34 werd. Inmiddels
trainde ik al jeugdploegen bij de
Koninklijke Belgische Voetbal Bond
en vanaf Januari 1990 werkte ik daar
voltijds tot ik een aanbod kreeg van
RWDM.
Vlotte integratie

AJ

Van opleiding ben ik li centiaat
vertaler, maar zoals veel mensen met
dat diploma heb ik nooit vertaald.
Na mijn legerdienst heb ik 13 Jaar

Ariël Jacobs
een voetbaltrainer
die verder kijkt
dan de grasmat
gewerkt bij de Belgische delegatie van
de NAVO, voor ik fulltime bij de
Bond ging werken. Mijn drie basista
len waren Nederlands, Frans en Engels
en ik spreek ook behoorlijk goed Duits.
Vandaag ligt er thuis een cursus Itali
aans waar ik dolgraag aan zou willen
beginn en, gewoon omdat het zo'n
mooie taal is.
In mijn huidige functie is talenkennis
een groot voordeel, maar ook een na
deel. Zoals veel andere voetbalploegen
is RWDM een multiculturele ploeg en
het is een voordeel dat je elke speler
kunt aanspreken in zijn taal of in de
taal die hij het best begrijpt. Het na
deel is daL je als het om de groep gaat,
al snel geneigd bent om alles in drie
talen uit te leggen en dat is erg tijd
rovend: de voorbeschouwingen, de
nabesprekingen en ga zo maar door.

spelers die aangekocht worden. We
hebben spelers uit Siena Leone, Sene
gal. Nigeria, Joegoslavië, maar toch
verloopt de integratie ook hier bij
zonder vlot. Het is natuurlijk wel zo
dat iedere cultuur zijn eigenheden
heeft en dat je als trainer met een
aantal zaken rekening moet houden:
godsdienstige gewoonten om maar
een ding te noemen. Voetbal mag dan
wel een ploegsport zijn, maar ik vind
dat je de individuele kenmerken van
elke speler moet respecteren.
Het zijn vaak details, maar als je niet
optreedt kan dat voor irritaties zorgen.
Twee spelers uit Siena Leone waren
bijvoorbeeld helemaal niet gewoon
om 's morgens een hand te geven,
wat hier wél gebruikelijk is. Dan zeg
gen de andere spelers, tja, we willen
ze best opvangen, maar die mannen
zeggen niet eens goeiedag. Dan moet
je die twee spelers diets maken dat de
gewoonte in België wil -of dat nu be
lachelijk is of niet- dat je 's morgens
en 's avonds een hand geeft. Zoals ik
zei , het zijn details, maar je moet er
wel wat aan doen.

jeugddroom
Vorig jaar was er heel wat te doen
over de slechte fysieke conditie van
Belgische voetbalspelers . ..

AJ

Maar wie heeft het nog over die
gebrekkige conditie nu de nationale
ploeg goede resultaten boekt? Er zal
wel een kern van waarheid in schui
len, maar ik heb in mijn club niet te
klagen omdat er al een behoorlijke
basis wordt gelegd in de jeugddivisie.
Het is wel zo dat Belgische voetbal
lertjes tekortkomingen hebben in ver
gelijking met de buitenlanders.

Miel Puttemans zegt over succesvolle
Is voetbal een goed middel om integra
Afrikaanse atleten dat die dan ook niet
tie te bewerkstelligen?
met de wagen naar school werden ge
AJ Ik denk het wel, zowel op het
bracht Gaat dat ook op voor voetballers?
professionele als op het niet-profes
sionele vlak. Bij RWDM is het zeker
zo. Bij de jeugd is integratie een na
tu urlijk proces. Bij de profsectie ligt
het anders omdat het daar gaat om

AJ Ze zijn sowieso bevoordeeld uit
hoofde van de geografische ligging en
ze zijn niet verwend. Daarom leg ik
ook altijd de nadruk op het mentale
aspect. Als men in België spreekt over

op leiding en vorming van voetballers,
dan gaat het over conditie, techniek
en tactiek, punt aan de lijn. Dat ZiJD
uiteraard belangrijke elementen, maar
daarbij wordt h et mentale aspect over
het hoofd gezien. Volgens mij moet dal
gevvoon deel uitmaken van de oplei
ding: je instelling, wat je mag doen en
moet laten , het leren leven in groep,
het ego wegcijferen, de relatie m.et de
pers, met de supporters en met de bui
tenwereld, het vermijden van kwets
uren, het leren leven met blessures en
zo meer. Daarom zi jn er bij ons onder
meer twee verplichte nummers voo r
alJe spelers: een bezoek aan een bedrijf
en aan een ziekenhuis. Wat h et bedrijf

In België wordt bij de
opleiding en vorming
van voetballers vaak
het mentale aspect over
het hoofd gezien
hetreft, li efst een waar bandwerk wordt
gedaan. Zo krijgen de spelers een idee
over hoe het is om zo'n werk te doen
en dat ze dus heus geen reden tot

Ariël Jacobs,
a football coach who
looks beyond the pitch

Ariël Jacobs, coach of the merger
club RWDM, worked for 13 years
at NATO (he is a certified trans
Iator) and then for around ten
years at the Belgian football fede
ration before taking the helm at the Brussels football club - where he
has found th at his language skilIs come in very handy. Jacobs regrets th at
the intellectual aspect is neglected in the Belgian education of football
players. 'I believe th at football players must be able to transcend the
limited little world of professional football and acquire insight into the
broader life of society', says the coach, who moreover refused to make
any predictions about Euro 2000!

klagen hebben als ze tien keer rond
een paaltje moeten lopen . De jong e
profspelers moeten weten dat hun be
roep weliswaar niet het gemakkeli jk
ste is, maar dat er ook veel zwaardere
Jobs zijn die bovendien lan g niet zo
goed betalen. Hun beroep is een jeugd
droom die uitkomt en er zijn weinig
mensen die dat kunnen zeggen .
Ik sta er ook op dat ze een bezoek
brengen aan een ziekenhuis, o m ze
aan het den ken te zetten. Jonge spe
lers gaan er vaa k van uit dat hen niets
kan overkomen of dat al s er wel iets
gebeurt de club wel voor alles zal zor
gen. Ik vind dat ze uit dat beperkte
wereldje van het
profvoe tbal moe
ten kunn en treden
en inzicht venver
ven in het breed
maatschappelijk
leven.
Was voetbal ook
uw jeugddroom?
AJ Helemaal niet,
de mentaliteit was
in mijn tijd wel
even anders. Ik wil
niet gezegd heb
hen dat het toen
allemaal beter was,
maar wij moesten
eerst en vooral
bewijzen wat we
waard wa ren in
de club. Nu heeft
men geen oog
meer voor tussen
sta dia, maar ten
koste van wat)
De ~ tap naar prof
voetballer wordt
makkelijk gezet 
en ik kan die jon 

gem wel begrijpen, maar m en denkt
niet aan de leeftijdsgrens van dertig
jaar of iets meer, aan kwetsuren of
blessures. Weinig jongens d enke n aan
de omschakeling en het is je taak als
trainer om ze daarmee te leren om
gaan. Daarom krijgen Jongeren die
voethall en én sluderen van mij alle
fàcili te iten.
Net als heel wat andere jongens, droomt
mijn jongste zoon er van profvoetbal
ler te worden (Ariel Jacobs heeft ook nog een
andere won die voetbalt en een dochter die volley
bal speelt in Diegem, n.v.d.r.). Wij droom den
niet van ZO'D carrière, !T\aar we had
den wel idolen, of we ;:eiden wel eens
dat we Pele wilden zijn . Nu zeg t zo'n
jongen: 'Ik wil prof worden en net zo
veel verdienen als Beck ham'. Marlr het
versc hil tussen beid e spelers is heel
groot en dat moet zo'n jongen heseffen.
En wat mijn zoon hetreft , dat hij
maar eerst zijn studies afmaakt l

Euro 2000
Waagt u zich aan een voorspelling?
AJ Nee , daar ben ik ni et goed in.
Wat gaat u doen aan het einde van
het seizoen?
AJ Dat is ook koffi edik kijken' Ik heh
nog een contract va n twee jaar, maar
u weet hoe dat gaat met voetbaltrai
ners; De ploeg van een goede trainer
win t, die van een slechte verliest. Zo
wil het cliché het dat door iedereen
klakkeloos wordt overgenomen Ik
maak er geen geheim van dat ik het
soms moeilijk beb met zo'n clichés.
Kunt u mij de trainerswissels noemen
-op een paar uitzonderingen na- di e
écht iets hebben opgeleverd) Maar
daar moet je als trainer mee leren
leven, het is niet anders'

Geneviève Ostyn
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FILM
'Rosetta',
een klassiel<er van
eigen bodem
De Luikse cineasten Luc en
Jean -Pierre Dardenne won 
nig vorig jaar met hun film
'Rosetta' de Gouden Palm op
bet filmfestival van Cannes. De anis
tieke broers realisee rden met 'Rosetta'
een sociaa 1-realistiscll e bioscooIJ prent
die niet moet onderdoen voor klas
siekers als' De Fietsendief van Vittorio
de Sica of'Les enfants du Borinage'
van Henri Storck. Ze vertellen in de
film het ver llaal van een Jonge vrouw
uit Seraing die overa l het deksel op
haar neus krijgt.
Rosetta is het hartgrondig beu om met
haar onevenw ichtige moeder in een
caravan te wonen. Ze koml bovendien
in conflict m et haar omgeving zoals
met de campingbaas, die ZiJll handen
niet kan lllllishouden. Haar niet afla
tende speurtocht naar een Jo b leve rt
bitter wein ig op zoda t 7e uiteindelijk
vertwijfeJd beslult om een einde te
ma ken aan haar leven vol legenslagen.
Gelukkig is de gasfles leeg en h erpakt
Rosetra zich. De hoofdrol wordt op
een verbluffende wij z.e gespeeld door
de Jonge Emilie Dequenne die biervoor
trouwens ook in Call11eS gelauwerd
werd. Het camerawerk en de montage
zijn rusteloos en indringend . De tafe
relen volgen elkaar in een razendsnel
tempo op. Iedereen b eeft haast en
lijkt verkrampt door het leven te gaan.
De straatdrukte en de natuurlijke ge
luiden verhogen de spanning. 'Rosetta'

1

12

is een schrijnend en louterend psy
chologisch drama over een jonge
vro uw, die al vroeg fysiek volwassen
is, maar door de harde levensomstan
digheden ook geestelijk ri jp wordt.
Wemmel, GC De Zandloper,
23 juni om 20u . Tel.02/460 55 37

CONCERTREEKS
De fagot in alle toonaarden
De Weense componist Johann Strauss
hoorde in fagot muziek de stem van
een oude man die wijsjes 'zoemt' die
hem dierbaar zijn uit zijn jeugd. Het
klankbereik van de fagot is echter veel
ruimer. Diepe bastonen kunnen wor
den afgewisseld m et een vederlicht
timbre. Hoewel de naam van dit in
strument pas in de J 6de eeuw op
duikt, had de fagot al voorlopers in
de Romeinse ti jd. Etymologisch ver
wiJst het woord naar een bundeltje
twiJ gen of een takken bos. Essentieel
in dit houten blaasinstrument is het
dubbel rietblad en de U-vormige buis.
Vooral de componisten Richard
Wagner en Hector Berlioz onderzoch
ten hoe de nasale klank het best tot
zijn recht komt.
In het kader van de concertreeks
'Gluren bij de Buren' grasduint het
fagonenkwanet Ph en ix in de gespe
cialiseerde muziekliteratuur.
Dirk Noyen, Wim Van Volsem , Filip
Neyens en Koen Coppe brengen zo
wel barok als klassiek. Dat hedendaag
se toondichters met de verschillende
klankkleuren ex.perimenteren is h en
niet ontgaan. Daarom vermeldt het
programma ook enkele gesofistikeerde
20ste eeuwse composities. Sommige
nummers leunen aan bij de jazz en
de filmmuz.iek. Charlie Chaplin komt
even om het hoekje kijken. Het domein
Francqui is voor deze gelegenbeid
uitzonderlijk de hele namiddag voor
het publiek toegankelijk.
Op zondag 18 Juni kunt u in het ka
der van de concertreeks 'Gluren bij de
buren' in de Sint-Lambertuskerk van
Lovenjoel (bij Leuven) gaan luisteren
naar het viool en gitaarduo David
Nunes -Tom Pauwels. Sinds hun ont
staan in 19 94 traden ze regelmatig
op in eigen land , maaT ook in Neder

land, Zwitserland en Venezuela. Hun
repertoire bestaat uit originele com
posities, transcripties en werken die
specifiek aan hen werden opgedragen.
Het duo David Nunes-Tom Pauwels
kunt u op zondag 25 juni ook nog
gaan beluisteren in de Sint-Jozefskerk
in Sint-Katharina -Lombeek.
Nog op zondag 18 juni treedt in het
Provinciaal domein Rufferdinge in
Landen het harpenduo Annelies Boodts
en Ann Fierens op en dit eveneens in
het kader van 'G luren bij de buren'.
INFO
• Overijse, kasteeldomein Francqui:
18 juni om 16u. Om 14u30 vertrekt
de toeristische wandeling naar het
domein.
Info CC Den Blank 02/687 59 59.
• Bierbeek, CC Den Borre,
Speelpleinstraat 10, tel. 016/46 14 00
en Ternat, CC De Ploter, Kerkstraat
4, tel. 02/58244 33 voor het duo
Nunes-Pauwels.
• Landen, Trefcentrum Rufferdinge,
Molenberg 2, tel. 0 I 1/88 34 68 voor
het harpenduo Annelies Boots en
Ann Fierens.
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Pop Vlaanderen
in Vilvoorde
Het dubbelfestival Pop Vla ande ren doet
in iedere Vlaamse provinci e slechts één
stad aan en strijkt op 6 en 7 juli neer in
Vil voord e in het kader van het feest van
de Vla amse gemeensc hap.
De eerSte festivaldag staan er iets minder
beke nde ani esten op de affiche, alhoewe l
Freddie Bierset met een se lectie van Neder
lan d stalige hits, de nieuwe groep JD Kon
met een mi x van rock, co untry en blu es
en de Canzoni ssim a's met Loes Van Den
Heuvel, Jeroen Maes, Wanda Joosten , Sam
Gooris en Marijn Deva1ck er best mog en
wezen.
De tweede dag van het festival is opgebouwd
rond Raymond van het Groenewoud en zijn
Po rtugese vr iend Fernando Lameirinhas.
Ze brengen elk hu n eige n o rkest mee en

het is de bedoelin g dat ze daarmee zowel
solo als gezam enlijk op treden . Een uniek
spektakel ter ge legen heid va n de 50e ver
jaardag van Raymond van het Gro enewoud.

Pop Vlaanderen vindt plaats op don
derdag 6 juli en vrijdag 7 juli van 20.30
tot 13.45 uur en vrijdag 7 juli vanaf
20.30 uur. De toegang is gratis.
Info bij de dienst cultuur en jeugd op
02-255.46.92. Vragen naar Andrea
Fabre of Inez Cardinaels.
Avh

I I-daagse Vlaanderen-Europa
start in Beersel
Dante en To uch of Joy op de planken in het
kasteel. Lekkerbekke n kunnen op zaterdag
26 en zondag 27 juni in de Beerse lse water
burcht aan sc lluiven aan een middeleeuws

Beersel duikelt weer ee n 'vveekend lang
de midd eleeuwen in. Wie heuse gevec h
ten met middeleeuwse ridders wil mee
maken, kan op zondag 27 juni tussen 10
en 20 uur de 'Excalibur Ridd ers' in het

banket (reserveren o p nr 021377.20.+ J).

Overijse en Tervuren wacht eind juni opnieuw

Voor de jeugd beg ilH het fees t al op vri j
dagavond 25 juni vanaf 20 uur m et een

een overrompeling van scholieren en leerkrach
ten uit heel Vlaanderen. Op 22,23,26 en 27 juni

grote barbecuefuif 's Zaterdags en 's zon

staat immers de Gordel voor scholen, de zo

dags houdt de plaatselijke midden sta nd in

genaamde 'kleine' Gordel op het programma.

het ka steel de tra ditionele proever ij van

Het evenement viert dit jaar zijn eerste lustrum

streekgerechten. Er is dan ook kinderani
matie. Vanaf 20 uur zin gt Wi ll Tu ra 'Vlaan

en de organisatoren -BLOSO en de gemeente

deren-Europees'. Met de festiviteiten in
Beersel wordt bet startsei n gegeven voor
de I I-daagse Vlaanderen-Europa die haar

gedurende deze vier dagen meer dan 30.000
leerlingen uit heel Vlaanderen om al fietsend
of wandelend de Druivenstreek te verkennen.

besturen van Overijse en Tervuren- verwachten

hoogtepun t beleeft tijdens d e Vlaamse

Daarna kan het jonge volk zich verder uitleven

str ijdper k zien treden . Het Nede rl andse
gezelschap 'Goet ende fijn' zorgt die dag

feestdag op I I juli as

op de grasvlaktes van de Warande in Tervuren,
waar een uitgebreid animatieprogramma is

voor nog meer anima tie. Vanaf 16 uur
staan achtereenvolg ens Absol om, Alana

Voor info: 02/382.08.32 of
02/382.08.33.

voorzien.

MT

Meer info vindt u verderop in deze Ronduit.

RANDUIT
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St. Ceciliakoor van Overijse oJ \. Staf De

Het meisje op cd

broye, Werk van Verdi, Puccini, Beflhoven
en MDzar!. Organisatie 'r Genoo tsc hap
Hoeilaart i, s. m. de VZIV Culruurccn tra ,

PODIUMKUNSTEN

Van de musical 'Het meisje van Zaventem' die in november
1999 met veel succes werd opgevoerd, werd aan de hand van
de klankband een CD gemaakt. Deze CD wordt verkocht
voor de prijs van 300 BEF en is te verkrijgen bij de dienst
Cultuur en Toerisme, Leuvensesteenweg 653, 1930 Nossegem,
tel. 02-758 87 n .voor iedereen die er bij was is deze opname
ongetwijfeld een mooie herinnering aan dit uniek gebeuren.

Info 02-65742,8 1 o f 02- 657433 3

t;! 20.00
ZONDAG 18 JUNI
OVERIJSE
CC D en Blank

02·6875959

Begijnhof I I

Gluren bij de buren: Phen i\
THEATER

MUSICAL

brengl een wervelende weklai! ron mu 
ziekstillen, goemde va n barok 101 JU Zl in

WOENSDAG 7 JUNI
VILVOORDE

OVERIJSE

Ber-gstraat

CC Den Blank

AuditOl'iurn van het CC

Begijnhof I I

ZONDAG 18 JUNI

02-6875959

Spaans toneel, in het kader

Nep Echt, org

\'on de Anda lusische week,

school Brussel. Thema Beroemd zijn.
t;! 20.00

t;! 20.00

Domein Francqu i.venrek oon Den BlonK .
t;! 14.30

ZONDAG lS JUNI

Katholi eke Hoge

KRAAINEM
GC De Lijsterbes

MUZIEK

02-72 1. 28,06

Titanic Ensemble:
Phanlom melodies in het kader

run

het laarlijks sen iorenconeert,
t;! 15.00

KLASSIEK

Andalusische week
De Spaanse gemeenschap in Vilvoorde viert uitbundig feest in juni.
Tijdens de Andalusische week van 2 tot I I juni komt een delegatie van
jumelagestad Penarroya naar hier om mee de Romeriafeesten te vieren
die dit jaar voor de tiende keer in Vilvoorde worden gehouden.
De Spanjaarden nestelden zich al voor de oorlog in Vilvoorde, op de
vlucht voor het Francoregime. Van die eerste generatie is een aantal
mensen weer terug gegaan naar Andalusië toen ze gepensioneerd
waren, maar de tweede en derde generatie was daarvoor te diep
geworteld in de stad en boven
dien goed geïntegreerd.
Toch verloochenen ze hun af
komst niet en is het ieder jaar in
Vilvoorde Spaans feest. Dit jaar
wordt dat nog meer luister bij
gezet met het bezoek van een
delegatie van de jumelagestad
Penarroya waarmee Vilvoorde
sinds 1997 op vraag van de lokale
Spaanse gemeenschap is verbroe
derd. Op 2, 3 en 4 juni staan er
op de Grote Markt allerlei activi
teiten op het programma waar
aan iedereen kan deelnemen.
Er zullen onder andere gastrono
mische stands zijn met twee uur gratis proeven, een stand van de
Europese Commissie, informatie over de drie Spaanse clubs van Vil
voorde en heel wat ambachten. Daarnaast vindt er een tentoonstelling
plaats waarin de migratie uit de doeken wordt gedaan en zijn er foto's
te zien uit Penarroya. 's Avonds zorgen Spaanse zang- en dansgroepen
voor een zuiderse sfeer.
De Romeria- of Rozemarijnfeesten in Vilvoorde zijn de grootste die
buiten Andalusië zelf worden gehouden. Dit religieuze volksfeest vindt
Avh
plaats op zondag I I juni in het Domein Drie Fonteinen.

POP & ROCK

8 , 9 EN 10 JUNI
WEZEMBEEK-OPPEM
GC D e Karn

ZATERDAG 24 JUNI

02-731 ,4331

Beekstr-aat I72

OVERIJSE

'Brussels Light
Opera Company'.

Overijse swingend Vlaams!

Showovond van de

t;! 20.00

Kroegen en tavernes

In her kode. von de I I juli vini llil'
t;! 20.00

WERELDMUZIEK
VRIJDAG 30 JUNI
TERVUREN
Markt

02-768 0300

Pastoor Vander'sandestr-aat

Marjan Oebaene in trio
en Ambrozijn.
t;! 20.00

CHANSON
VRIJDAG 9 JUNI

DONDERDAG I S JUNI

HOEILAART

OVERIJSE

Si nt Clernensker-k

CC D en Blank

Kiwiconcert met de Nieuw

Begrjnhof I I

Zee/nndse sopranen l'vlalvioo Mujar. Ana

Wi/lem Vermandere solo.

James en piun isle Mory Gow, alsmede hel

t;! 14.00

02-687.59.59
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ZATERDAG 17 JUNI
VILVOORDE
Grote Markt

75 jaar Koninklijke
Pompiersverbroedering:

Couleur Café, een exotisch paradijs
Aanstekelijke groepen

Gunther Necfs, gratis.
~

Funk, hiphop en rhythm and blues

21.00

zijn de voornaamste ingrediënten
op het programma van zaterdag
I juli. De meeste 'bands' die dan op
treden zullen hun publiek ongetwij
feld aansporen om mee te dansen.
Uitschieter is trombonist Fred
Wesley, die dertig jaar geleden tot
de vaste muzikanten kern van soul
legende James Brown behoorde.
Terwijl hij opwindende jazzy melo
dieën uit zijn schuiftrompet blaast,
zweept hij zijn gehoor op met be

FILM

zwerende kreten en vrolijke slogans.
Vooraleer hij met zijn verjongd

WOENSDAG 7 JUNI

ensemble aantreedt, wordt het

OVERIJSE

tal andere aanstekelijke groepen.

publiek opgewarmd door een tien
CC Den Blank

Ronny Jordan, PPZ 30, Herbaliser

02-687.5 9.59

Sinds de eerste editie in 1990 is de belangstelling

en de Asian Dub Foundation, om er maar enkele te

Bicentennial Man meI Robin WilJioms.

voor het multiculturele festival Couleur Café elk

noemen garanderen meer dan alledaagse luisterpret.

~

jaar fors toegenomen. In 1999 werd de kaap van

Begijnho f I I

20.30

60.000 bezoekers ruimschoots overschreden .

Pittige smaakmakers

WOENSDAG 14 JUNI

Ook dit jaar wordt er tijdens het laatste weekend

Dat de wereld door de kruisbestuiving van verschil

van juni op het domein van Thurn & Taxis in Brussel

lende culturen langzaam maar zeker verandert in

OVERIJSE

weer luidruchtig gemusiceerd. Daarnaast biedt Cou

een dorp, illustreert het programma dat op zondag

leur Café carnavaleske parades, vuurwerk en tal van

2 juli wordt afgewerkt. De charismatische Nigeriaan

CC Den Blank

02-687.59.59

Begijnho f I I

exotische eetstandjes die op het publiek misschien

se zanger Fela Anikulapo Kuti mag dan op een pos

Three Kings.

nog wel een grotere aantrekkingskracht uitoefenen

tume hommage rekenen van zijn muzikale vrienden.

~

dan de concerten. In een nagebouwd Afrikaans dorp,

Ook de Senegalese popster Youssou n' Dour is weer

'Ie Village de Lomé', worden percussieworkshops

van de partij. Hij specialiseerde zich in springerige

20.30

WOENSDAG 21 JUNI
OVERIJSE
CC D en Blank

02-68 7.59.59

gegeven en de bezoekers kunnen er ook een mond

drumroffels en funky arrangementen. ;lijn stem is nog

je Swahili leren of met specialisten van gedachten

even helder als toen hij optrok met de vermaarde

wisselen over de politieke ontwikkelingen in Congo,

Star Band. Vaak amuseert hij het publiek met vlotte

Ruanda of Burundi.

praatjes. Op traditionele wijsjes improviseert hij sar
castische teksten.

Begijnho f I I

The Hurricane met Denzel Washington.

Start met reggae

Een beloftevolle nieuwkomer is de Cubaanse groep

~

Couleur Café start op vrijdagavond 30 juni met een

Orishas. De naam zinspeelt op de vele natuurgoden

20.30

WOENSDAG 21 JUNI
WEMMEL

stevige dosis reggae. Deze muziekstijl is misschien

die door hun voorouders werden vereerd. Hun con

wel het belangrijkste exportproduct van het eiland

cert begint met een ceremoniële lofzang die is opge

Jamaica. De ritmes leunen aan bij de calypso- en

dragen aan de helden en de heiligen van Havana en

steelbandmuziek. Hoogtepunt wordt het concert

Santiago. Orishas kruidt de 'son' en de 'rumba' met

van The Wailers, de vroegere begeleidingsband van

hedendaagse 'rap', zonder al te veel af te wijken van

Kaasma rkt 75

Bob Marley. De jongens bleven trouw aan hun 'roots'

hun Cubaanse voedingsbodem. Andere pittige smaak

M issing Link. Jeugdfilm

en hun teksten zijn nog even geëngageerd als weleer.

makers op de slotdag zijn Sergent Gareia, de Afro

~

Ook de liefhebbers van 'Dubmuziek' komen die

Cuban All Stars,Amadou & Myriam en Mousta Largo.

GC De Zandloper

02-460.55.37

14.30

avond aan hun trekken. Door gebruik te maken van

Om de toeloop in goede banen te leiden zijn er drie

VRIJDAG 2J JUNI

een echokamer galmen de klanken van toetsen,

podiumtenten , die respectievelijk 12.000, 4.000 en

blazers, slaggitaren en vocalisten bij dit genre muziek

2.500 toeschouwers kunnen herbergen.

WEMMEL

extra lang na. Vermeldenswaard zijn de optredens

GC D e Zandloper

02-4605 5.37

Kaasmarkt 75

van Massilia Sound System, Alpha Blondy, Les Go

Rosetta (zie ook Juni io de rand)

is het levende bewijs dat reggae ook bij ons wortel

~

kon schieten.

20.00

Ludo Dosogne

de Koteba en Skatalites. De groep Panache Culture

Thurn & Taxis. Vrijdag 30/6 en zaterdag //7
vanaf /9u. Zondag 2/7 vanaf /Su. Dagkaart 700 F,

abonnement /600 F. Info: 02/672 49 /2.

RANDUIT
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imlalloli e vo n Pierre-Lucien
Crasson , schilderilen \'on Etienne
Geurinckx, lOt 19 juni .

WOENSDAG 28 JUNI
OVERIJSE
CC Den Blank
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02-687595 9

~ 14.00-22.00: vr ij

10.00-18.00: za/zo

Begijn

Erin Brockovich
met Julia Roberi s.

GRIMBERGEN

~ 20.30

CC Strombeek

02-26303. 43

Gemeen teplein

Tentoonstelling ateliers:
de rIteliers lekenen, schilderen en kerami ek
geven vorm aan een gezamdiJkc presentatie,
16 juni lOt 4 scp
OVERIJSE

02-6875 959

CC Den Blank
Begijnhof I I

Hedendaagse wandtapijten
van Angelo MeistIl, Dorotheo Vcmdewinke1,

TENTOONSTELLINGEN
DOORLOPEND

Maggy Coppens en Simoonc «Iyma/l;,
9 juni !.e. m. 9 juli .
TERVUREN
CC Papebl ok

02-768..03.00

BEERSEL

Pastoor Vandersandestraa t

Dominium

Tentoonstelling cursisten:

Schoolstraat 71

tekenen, nqu arel, keramiek en olieverf

Sculpluren, grafisch werk, ori(linele

schilderijen, J

101

4 juni.

Een gelukkig initiatief
Voor personen met een handicap wordt te weinig georgani

~ 14.00-18.00

seerd, vonden ze zes jaar geleden in Vilvoorde en daarom
nam de Werkgroep Mindervaliden het initiatief om jaarlijks
een feest te organiseren voor personen met een handicap

Eerste Roefelrockdag

en bewoners van rusthuizen .
'D at vergt een hele organisatie, maar toch lukt het opperbest
om deze twee doelgroepen samen te brengen. Voor rolstoel

Op 25 juni a.S. kunnen

patiënten reserveren we een speciaal plekje op het feest

kinderen tussen 6 en

en leggen we busjes in om hen te vervoeren', zegt Linda

12 jaar een kijkje

De Bremme van het sociaal centrum.

nemen achter de

Op I juli is het weer zover. Om 14.30 uur staat in
Cultureel Centrum Het Bolwerk (Bolwerkstraat 17, ingang

schermen van een
rockconcert tijdens de

via Olmstraat) Katrien Gallez op het podium. Zij brengt ope

eerste roefelrockdag in

rettemuziek en bekende liedjes uit musicals. Clown Rockyen

het Provinciedomein

The Ronaid Lee Dancers komen eveneens langs en vanzelf
spr ekend is er koffie en gebak.Alles is gratis. Voor 23 juni

van Kessel -Lo.

Ketnetband

'De Roefelrockdag van

inschrijven bij het sociaal centrum, Grote Markt 8 in

de provincie wordt de

Vilvoorde of op 02-255.46.50.

Avh

dag na de nationale

Roefeldag gehouden, een dag waarop kinderen kennis kunnen maken
met de wereld van volwassenen . Omdat dit initiatief tien jaar bestaat,
wordt er voor die gelegenheid het hele weekend geroefeld', legt

confroJl in tJ e mei een werkelijkheid die

Oswald Debelder van het organisatiecomité uit.

WEZEMBEEK-OPPEM

ni et all/jd even mOOI is.

De kinderen mogen niet alleen meehelpen tijdens het concert, ook de

GC De Kam

Tal 14 juni

keuze van artiesten is op hun maat gesneden. Onder andere de Ketnet

Beekstraat I72

band, de jongensgroep Day Dreams, Kim Kay en X-Session klimmen in
Kessel-lo op het podium.

Bob West en Robert Van
Brustum, fOlOg mfie.

'De optredens moeten vooral leuk en toegankelijk zijn én laagdrempelig',

Toegang

02-731 .43.31

[IlUI is.

OVERIJSE/JEZUS-EIK

zegt Oswald Debelder. 'Eerder organiseerden we al Rockvonk, maar

GC Bosuil

dat was bestemd voor een oudere doelgroep. Er mocht ook wel eens

WEMMEL

iets komen voor het wat jongere kind, vonden we:

GC De Zandloper
Kaasmarkt 75

een klinkend begin van de grote vakantie. Roefelrock vindt plaats op

Rac isme, cu ri Oons ui t heel de wereld , een

Kessel-Lo, De toegang is gratis.

Avh

02 -6573 1.79

W itherendreef I

De Roefelrockdag is meteen een mooie afsluiter van het schooljaar en
25 juni vanaf 14 uur tot ongeveer 19 uur in het Provinciedomein van

VAN 9 TOT 12 JUNI

02-4 60.73.24

Expo KunsIkring HocilaufI : 30-jarig

bestaan van de Kunstkring

RANDUIT
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VAN 4/6 TOT 3/7
ZATERDAG 14 JUNI

PUUR NATUUR IN DE RAND
In het kader van de Tweede Vlaamse Week van de Biologische Landbouw
houden een aantal natuurvoedingswinkels in de rond opendeurdagen
op 9 en 10 juni:
• Biostore, Kerkst raat 6, Sint-Genesius-Rode, 02-381.34.94.
• Van Hoorick-De Maeyer,Vemeydenstraat 6, D ilbeek, 02-568.02.35
• De Natuurwinkel. Gemeenteplein 5, Dilbeek, 02-466-7 3.47
• Dandelion, Kerkstraat 29, Wemmel, 02-46 1-39.69
• De Natuurwinkel, M. Sacréstraat 17, Merchtem, 052-37.45.34
• De Natuurwinkel. J.B. Nowélei 46, Vilvoorde, 02-251.66.46
• Tip Top Fit, Groenveld 2, Zaventem , 02-721.18.68
• De Natuurwinkel, Justus Lipsiusplein 6, Overijse, 02-687.33, 25
• De Dageraad, Steenweg op Brussel 381, Overijse, 02-687.37.03

TERVUREN
Zaal De Nettenberg
Hertenbel-g5tl-aat

Sint-Jansavondwandeling
met als thema 'Kei zer Karel op een
schuttersrees t', 8 km.
Info 02-767.91.53
~ 20.30

weg Brussel / Leu ven en de HO-aut oweg,
afstond 14km.

ZATERDAG I JULI

Info 02-75790.16
~ 7.45

WEZEMBEEK-OPPEM
GC De Kam 02-73 143.3 1

ZATERDAG 17 JUNI

ZATERDAG 17 JUNI

SI NT-GEN ESIUS-RODE

OVERIJSE

ZONDAG 16 JULI

Jogging 2000 , een organisruie van
de Culrure le Ruud Ion Wezembeek-Oppem

BEERSEL (DWORP)

Bezoek oon de tentoonstelling

Sporthal

ZONDAG 9 JULI

'In de voetsporen van
Hendrik Conscience', wa nde

De l" lunt in Brussel in het kader

Zesde groot zaalvoetbal
tornooi, org. Hobbyc lub Karmijn 

ZAVENTEM (NOSSEGEM)

tussen Zen ne en Zoni ën, afstond 8 km.
Info 02-5 69.1 7.57

'Opera,
tastbare emotie' in de Ateliers van
IQn

Brussel,

ling langs hel glooiende, bosrijke landschap

Europese C11ltuurstod van het jaar 2000.

Liberty Style.

Wandeling

Info en inschrijvingen: Willemsfonds

~ 9.00: ontvangst ploegen

blijvende groene ruimte tussen de steen

Zennevallei Sint-Genesius-Rode,

9.30: stan wedstrijden

doorheen de nog ove r

~ 14.30

02 -380.04.31

ZONDAG 18 JUNI
HOEILAART
Bosmuseum
Duboislaan 6

Ruusbroecwandeling:

wande

ling in het Zoniënwoud langs de overblijf

SPORT

Schatten op
de rommelmarkt
Wie herinnert zich niet dat bericht in het nieuws, nog niet zo lang gele

selen va n de priorij van Groenendool. Tij

den? Een vrouw koopt op een rommelmarkt ergens in Nederland een

dens de wandeling worden er citaten

boek waar ze al lang naar op zoek was en vindt daarin een originele

VOOl

geJezen uit het werk van J011 van Ruusbroec,

tekening van Rembrandt. Rommelmarkten zijn de schatkamers van het

2km. Vooraf inschrij ven i.s verplicht.

verleden en zelfs zonder zo fortuinlijk te zijn om voor een prikje een

Info 02-657.4 1.90

oude meester op de kop te tikken, vindt u er misschien wel die kandelaar

~ 14.00

of dat beeldje dat uw interieur nog net nodig had. Op de Grote Markt in
Vilvoorde wordt er elke zondag van de maanden juli en augustus een

DONDERDAG I 5 JUNI

ZONDAG 18 JUNI

TERVUREN

SINT-GENESIUS-RODE

Grote jaarmarktprijs

Parking Mrddenhut

Wielerwedstrijd voor Elites
zonder contract en Beloften.

Waterloosesteenweg 1

9 ronden va n ongeveer 13 km met ver

Vlindertocht in het
Zoniënwoud: wandeling

trek oon de KapeJ/eploots (14. 30) en

zondere aandach t voor her vlindemien<le

meI bij 

aankomst aan het gem eentelijk instruc

lijk bosbehw in het Zoniënwoud , 6 km.

tiezwembad (ong J 7.30 uur)

In fo 02-251.53.75

Info Wd kie Vandereist. 02-76761 .32,

~ 14.30

0477 -62.64.65.

WOENSDAG 11 JUNI
ZATERDAG 17 JUNI
GRIMBERGEN
ALSEMBERG
CC de Meent

Pri nsenbos
02- 38023.85

Zonnewende wandeling,

Gemeenveldstraat 34

vertrek parking van hel Prinsenbos.

Midzomernachtwandeling,

Info 02-270.80.19

verl rek 22 u aan CC de Meent, 8 km.

~ 19.30

Inschrijven tot 14 juni op 02-382.08. 11

rommelmarkt gehouden en daarbuiten ook nog op zondag I I juni, 10
september en 8 oktober. U kunt op deze rommelmarkt ook uw eigen
oude schatten te koop aanbieden.

RANDUIT
.

.

6

VAN 4/6 TOT 3/7
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Folklore in Brussel
van deze twee folkloristische feesten die

Tijdens de tentoonstellingsuren worden

ook nu nog worden gevierd.

doorlopend videomontages getoond van

De geschiedenis van de Ommegang gaat

de Ommegang en de Meiboomplanting.

terug tot I 348. Volgens de legende kreeg

Daarover verschijnt ook een boek, waarin

ene Beatrijs Soetkens toen in een visioen

onder meer aandacht wordt besteed aan

van de maagd Maria de opdracht om een

de verschillende legendes en aan de fees

beeld uit een Antwerpse kerk te ontvoe

telijkheden in de 17e en 18e eeuw.

ren en over te brengen naar de kapel van
de Zavel. Het beeld moest jaarlijks in een

PRAKTISCH

processie door Brussel worden gedragen.

ARCHIEF EN MUSEUM VAN

Die stoet, die ooit werd vereerd met het

HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL

bezoek van keizer Karel, is eeuwenlang

Visverkopersstraat 13
1000 Brussel
tel. 02-5 12 42 81
Open iedere dag, behoudens zondag
en dinsdag, van '0 tot '8 u.
Toegang gratis.

uitgetrokken. Sedert 1930 gebeurt dat
zelfs jaarlijks.
Voor het planten van de Meiboom moeten
we nog verder terug in de geschiedenis,
tot het jaar 1213.Tijdens een bruilofts
feest zouden de Brusselaars toen de Leu
venaars de loef hebben afgestoken en als
eerste de Meiboom hebben geplant.
In het Archief en Museum van het Vlaams

Er doen rond het planten van die Meiboom

Leven te Brussel loopt tot en met 4 no

nog tal van verhalen de ronde. Feit is dat

vember de tentoonstelling 'Brussel in

er tussen de Petermannen van Leuven en

Feest: de Ommegang en de Meiboomplan

de Sint-Laurentiusgezellen van Brussel al

ting'.Aan de hand van onder meer oude

eeuwenlang een strijd heerst over de

tekeningen, gravures, reuzen en reuzen

alleenheerschappij om een Meiboom te

hoofden, kostuums en allerlei andere

planten op 9 augustus, tijdens de voor

voorwerpen wordt een beeld opgehangen

avond van het feest van Sint-Laurentius.

TERVUREN (MOORSEL)

DONDERDAG 8 JUNI

Volksfeesten, 23/24/25 juni .
~ 11.00

Loting Sinksenkind ter gelegen

OVERIJSE

02 -6875959

VILVOORDE

Begijnhof I I

heid van de opening van de Si nksenkerm is.
~ 15.00

Grote markt

Keizer Karel in de leer bij
Erasmus. Bezoek aan Erasmush uis en

ZONDAG I I JUNI

KJein Begijnhof te Anderlecht.
~ 13.00

VILVOORDE

CC Den Bla nk

Rommelmarkt, ]] juni ,
2/9/16/23130 Ju li
VILVOORDE

VARIA

Centrum

Dom ein Drie Fonte inen

ZATERDAG 10 JUNI

Andalusische week,
DOORLOPEND

van] t.e.m. ] ] juni.
Info 02-255.45.53

DROGENBOS
Parking GB

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap va n

Hist orisch stadhUIS
Grote Markt

DILBEEK
CC Westrand

02-466.2030

Romeria: de Rozemarijnfeesten zijn
een religieus volksfeest dat ook in Vilvoorde
ja arli jks word t gevierd door de Spaanse
gemeenschap.

KamernJklaan

MAANDAG S JUNI

Kookavond voor hamo's, lesbiennes

MAANDAG 11 JUNI

en bi '5, org. Sacha.
ZOUTLEEUW

ZAVENTEM

In fo 02-520.77.30

Pa rk

~ 18.00

Centrum

ZATERDAG 10 JUNI

Sint-Leonardusprocessie
Zoutleeuw.

Drogen bos, Li nkebeek en Sin t-Genes ius
Rode met o.a. Donna '5 Donsfolie,

Stationstraat

VTM-Soapband

Jaarmarkt Zaventem.

~ 11.00

~ 10.00

ZOUTLEEUW

RANDUIT
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ZATERDAG 17 JUNI

peterschap over, de A 963
Stern, de benjamin van onze Belgische

TERVUREN

marineschepen. Op zondag kan u

02-767.73.55

Bezoek aan de Rozentuin
in Sint-Pieters-Leeuw

het schip bezoeken .
~ 10.00-12.00
14.00-17.00

ZONDAG 18 JUNI

ZATERDAG 14 JUNI

MELSBROEK

VILVOORDE

samen met de gemeentebesturen van Overijse en Tervuren voor de vijfde

Floordambos

Trawoolt je

keer de Gordel voor scholen . Als de 'kleine' gordel zijn opwaartse trend

Natuurbeheer in het
Floordambos, afspraak aan

Leuvensesteenweg

voortzet, en daar twijfelt niemand aan, zullen veel meer dan dertigduizend

de kerk von MeIsbroek.

Natuurbeheer in het
TrawooltjelPeutiebos.

Vlaanderen op 22,23,26 en 27 juni wandelend of fietsend van al het

Info 02-251.4742

Info 02 -25 1.474 1

groene en landelijke tussen de vertrekplaats in Overijse en de aankomst

~ 14.00

~ Vanaf 10.00

in Tervuren genieten .

ZONDAG 18 JUNI

ZATERDAG 14 JUNI

Kabouterwandeling
De scholengordel is een sportief alternatief voor de klassieke eindejaars

OVERIJSE-TERVUREN

Dertigduizend leerlingen
verwacht op scholengordel
Voor duizenden schoolkinderen uit heel Vlaanderen organiseert Bloso,

leerlingen samen met meer dan vijftienhonderd leerkrachten uit heel

VILVOORDE

WEZEMBEEK-OPPEM

schoolreizen. Het moet een middel zijn om jongeren uit heel Vlaanderen

75 jaar Koninklijke
Pompiersverbroedering:

Ge De Kam

kennis te laten maken met de oorsprong van de grote Gordel. ' En als je

Beekstraat 172

dan toch zoveel kinderen bij elkaar hebt, dan kun je die meteen iets bij

Op tocht brandweer noor stadhuis en over
handiging van de nieuwe vlaH, demon 
stratie ram penpl an op de Grote Markt.
~ I 1.00: optocht
15.00: rampenplan

'Midzomernacht', een organisa

brengen over de veiligheid tijdens het wandelen, het fietsen of het sporten

tie va n het Ve rmeylenfonds. Een heerl ijk
buffet afgewisse ld met vo lksmuziek.
~ 19.30

arme fietsroutes van vijfentwintig en vijftig kilometer. Voor de wandelingen

02-7314 331

in het algemeen', vindt men bij Bloso. 'Dit jaar hebben we twee verkeers
kan men kiezen tussen twee nieuwe wandelomlopen van ongeveer tien
en vijftien kilometer. De wandelomlopen doorkruisen voor een stuk het

ZONDAG 15 JUNI

Zoniënwoud en de Warande van Tervuren ', zegt sportschepen van Tervu

ZONDAG 15 JUNI

MACHELEN (DIEGEM)

De kabouterwandeling op donderdag en vrijdag is nieuw. 'Deze tocht

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap met o.a. dansgroep

voor de kleuters en voor de kinderen van de eerste graad kleden we aan

VILVOORDE

JozzmiJn, Margriet Hermans.
~ Vanaf 15.00

omloop van zes vlakke kilometers hebben voor rolstoelgebruikers.Voor

ZATERDAG 14 

Steen kaai

Vilvoorde aanvaardt het

ren en gemeentelijk sportmedewerker van Overijse Mario Van Rossum.

met leuke en uitdagende opdrachten. Ook nieuw is dat we op vrijdag een
het mountainbiken willen we, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, op
de vijfentwintig kilometer fietsomloop,
een bijkomende avontuurlijke lus inlas
sen', verduidelijken de organisatoren.

Animatie
Na de fietstocht of wandeling krijgen
de jonge deelnemers de gelegenheid
om zich op het animatieplein in de
Warande van Tervuren verder af te
matten met muurklimmen, bmx-fietsen,
skaten, aerobics, streetsoccer, speleo, de
stormbaan en nog veel meer. Net voor
het einde van de sportieve dag kunnen
ze nog even meezingen en -springen met
de groep K3. Dat de centra van Overijse
en Tervuren op de scholengordeldagen
overspoeld wordt door duizenden bus
sen en vrachtwagens die de jongeren
en hun fietsen vervoeren, nemen de
plaatselijke sportdiensten er graag bij.
De ervaring heeft de organisatoren
geleerd hoe je zo'n massa wielen in
goede banen leidt zonder dat het dage
lijkse verkeer daar hinder van onder
vindt.

Willy Fluyt

RANDUIT
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ZONDAG lS JUNI
MERCHTEM
Omgeving Sint-Jan-de-Do pe rkerk

Niet dat er iets mis is

opstelden. De 'Oogst

van O sse l

met dagjesmensen,

wandeling van Duis

Sint-Jansfeesten Osse/.
til Vanaf 14.00

maar dagjesmensen

burg' (7.5 km) loopt

die alleen naar Ter

door holle wegen en

vuren afzakken voor

biedt prachtige verge

ZONDAG lS JUNI

een bezoek aan het

zichten over het gol

Afrikamuseum of het

vende Brabantse land

GRIMBERGEN

Warandepark en zijn

schap. De laatste nieu

Gu ldenda l 26

vijvers missen veel.

we wandeling 'Van

Kasteelfeesten.
til Vanaf 14.00

Een iets langer verblijf

Hertogen en Kongole

biedt de toerist de

zen' (5km) is een his

mogelijkheid om ken

torische verkennings
tocht door de Warande,

VRIJDAG 30 JUNI

nis te maken met het
verrassend veelzijdige Tervuren . Dat is in een no

waar eeuwen geleden de hertogen van Brabant

DILBEEK

tendop de redenering die de VW Toerisme Ter
vuren ertoe heeft aangezet om uit te pakken met

Wie er met de fiets op uit wil, kan onder meer

Jeugdc lub Roesj

resideerden .

Stationsstraat 275

(relatief goedkope) week- en weekendarrangemen

kiezen uit de Waranderoute (12 km), de Zoniën

Chill-out-night

ten. Er is keuze uit een fietsarrangement met een

woudroute (50 km) en de Dijlelandroute (36 km).

of twee overnachtingen + avondmaaltijd(en) en

De bezoeker die liever dichter bij huis blijft heeft
een ruime keuze uit tal van bezienswaardigheden.

VRIJDAG 30 JUNI

ontbijt in een plaatselijk hotel, een wandelarrange
ment met een of twee overnachtingen + avond

Naast het overbekende Afrikamuseum is er in Ter

ALSEMBERG

maaltijd(en) en ontbijt en een cultureel arrange
ment volgens dezelfde formule. Bij het fietsarran

vuren ook een Heemkundig Museum en het museum
Het Schaakbord, met een interessante collectie

gement bestaat de mogelijkheid om voor een
democratische prijs een fiets te huren en bij alle

schilderijen van de schilders van de 'School van
Tervuren' (Boulenger. Montigny, Coosemans e.a.).

arrangementen zorgt de VW Toerisme voor gratis
wandel- en fietsfolders en infobrochures over

Ook de barokke Sint Hubertuskapel die gebouwd
werd in 1617 en het Hoefijzer, een deel van het

de talrijke bezienswaardigheden.
In Tervuren en omgeving werden in het verleden al

verdwenen hertogelijk kasteel, gebouwd in 1749
1750 in opdracht van Karel van Lorreinen, zijn

een aantal mooie en niet te lange (4.5 km à 7.5 km)

zeker een bezoek waard.

wandelingen uitgestippeld. Dit jaar zijn er daar nog
vier bijgekomen. 'Langs Tervuurse cottagewoningen '

Door zijn centrale ligging tussen Brussel en Leuven
is Tervuren ook de ideale uitvalsbasis om deze ste

(5 .5 km) voert de wandelaar mee op een architec

den eens te bezoeken .

CC De Mee nt

02-3 80. 23.8 5

Guldensporenfeest
Davidsfonds
til 20.00
ZATERDAG I JULI
VILVOORDE
CC Het Bolwerk
Bo lwerkstraat 17

Feest voor personen met
een handicap.
Voo raf inschrijven op 02-255 4 65 0

til 14.30

turale ontdekkingstocht langs Engels aandoende
villa's die gebouwd werden op het einde van de
1ge eeuw. Het 'School van Tervurenpad' (6 km)
leidt langs de plekjes waar de 1ge eeuwse land
schapsschilders bij voorkeur hun schildersezel

Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij
VVV Toerisme. Tervuren, Markt 7, 1380 Tervuren,
tel. 02-769 20 8/ fax 02-769 20 80,
e-mail Toerisme.Tervuren@village.uunet.be

ZATERDAG 8 JULI
KRAAINEM
GC De Lijsteru es

von de Kraain emse fanfare 'Kunst & Vrij 
02-721 .28.06

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap. Openingscaneert

heid', concen door Tango Al Sur en fu iL

til 20.00

RAND UIT EVEN ER TUSSENUIT
Het volgende nummer van Randkrant (nr. 7, juli) verschijnt
zonder de agenda Randuit. De culturele centra sluiten tijdens
de zomermaanden hun deuren zodat van daar uit weinig te
melden valt, en ook veel lezers zoeken waarschijnlijk andere
oorden en ander vertier op. Randuit gidst u vanaf september
uiteraard opnieuw door het gevarieerde culturele gebeuren in
onze regio. Verenigingen en organisaties die hun activiteiten
vermeld willen zien in de agenda van september, moeten ons
de nodige gegevens bezorgen uiterlijk op 30 juli a.s. Ook
daarna moeten aankondigingen van activiteiten een maand
voordat ze plaatsvinden in ons bezit zijn.

COLOFON
Organisaties en verenigingen die hun activiteiten opgenomen willen zien in de volgende
agenda die de periode van 4 september lOt 3 oktober 2000 bestrijkt, moeten ons de
nodige informatie bezorgen voor 30 juli a.s.
U kunt uw gegevens foxen naar RondUit Agenda 02/767 57 86. U kunt uw informatie
ook per brief sturen naClr ons redaClieadres: Paardenmarktstraat 48.3080 Tervuren, met de
vermelding RandUit Agenda .
Gezien het beperkte aantal beschikbare pagina 's wordt bij de aankondigingen priorileit ver
leend aan de aClivileiten in de Gemeenschapscentra en de culturele centra in de rand.
Om voor plaatsing in aanmerking te komen worden de andere activiteiten vooral beoordeeld
op hun uitstraling naar alle inwoners van de rand.
RandUit Agenda wordt samengesteld door Heidi Degreef
EIND RE DACTIE: Geneviève Ostyn.
De pictogrammen die de verschillende rubrieken aanduiden zijn
van de hand van Chris Vandendriessche.
VO RMGEV ING: Mega.L.Una. Brussel
DRUK : A. De Cuyper-Robberecht, Zele.
VERtl NTWOO I\D ELlj KE UIT GEVER:

Henry Coenjaarts, Paardenmarktstraat 48, 3080 Tervuren.

RondUit Agenda wordt gerealiseerd met de financiële steun van de prol'incieVlaams-Brabant en de
Vlaamse minister van Jeugd, Cultuur, Stedelijk beleid, Huisvesting en Brussel.se aangelegenheden.

J u N I
I
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TENTOONSTELLING
Verbeelding die te groot
is voor een schilderij

I

I

I

Het felle Provençaalse licht en de im
men se korenvelden zijn voor Alex
Michels (41) klaarblijkelijk een even
grote openbaring als ooit voor Vincent
Van Gogh. Zijn landschappen ogen
echter abstracter. De kunstenaar, die
afkomstig is uit de Zwalmstreek, be
klemtoont ook meer de 'veldlijn en'
en de schematische structuur van de
"veiden en de akkers zodat zijn stijl
overeenkomsten vertoont m et de
Amerikaanse 'minimalisten ' . Michels
zoekt zijn inspiratie niet altijd in andere landen . In de buurt van zijn
woning in Strijpen ho uden vij vertjes,
bruggen en boomgaarden, die zijn
aandacht gaande. Zo wel de klare lijn
voering als de breed uitgezette bor
stelstreken onderstrepen zijn verbon denheid m et de natuur. Hij brengt
aldus een eerbetoon aan het aardse
zonder te vervallen in goedkope hei
matromantiek. Heel wat schilderijen
barsten bars ten als h et ware uit hun
voegen want MicheJs gaat een gevecht
aan met hun lij st. De muurschildering

Marjan Debaene

I

I

I-OTO . D ! ART

I

in de vernieuwde zithoek van het
Cultureel Centrum Strombeek laat
zien hoe groots en monumentaal hij
zijn verbeelding gestalte wil geven.
Grimbergen, CC Strombeek:
nog tot 8 juni. Info: 02/263 03 43

FOLK
Eeuwenoud en eigentijds
Wouter Vandenabeele, To m Theunis,
Ludo Van Dean en Wim Claeys vo r
men samen het kwartet Ambrozijn.
Het viertal snuffelt zowel in het Kelti
sche als in het Vlaamse repertoire en

brengt eeuweno ude deuntj es en melo I den, net als in onze contreien, uit zes
m et elkaar verbonden onderdelen.
dieën opnieuw to t leven. Ze kruiden
Toch waren deze profession ele Aziati
hun nummers ook m e t po p en rock
sche vechtersbazen veel beweeglijker
en bedenken nieuwe teksten. Ambro
zijn rreedt in Tervuren op ter gelegen I dan de Middeleeuwse Europese ridders
heid va n het feest van de Vlaamse
omdat hun pakken werden gemaakt
Gem eenschap.
I volgens een vernuftige vlechtwerkco n
Het kwartet deelt daar h et podium
I
structie. Het zwaard was het belang
rijkste en meest pres tigieu ze wapen
met de 2 2-jari ge zangeres Marjan
Debaene uit Ieper die ze lf haar lied
van de samoerai , daarom we rd het
Jesteksten schrijft. Marjan Deba ene
doorgaans ook versierd door gespe
maakt al twee langspelers met daarop
cialiseerde ambachtslui en juweliers.
een aantal opmerkelijke poëtische
I Op oude prenten worden samoerai
songs. 'Growing Pains', haar eerste CD, I vaak afgebeeld met gevleugelde hel
handeJt over de groeipijnen van een
men en huiveringwekkend e maskers.
bakvis. Op haar tweede CD 'Humanoid ' I Minder bekend is dar deze krijgers
zingt ze over de grillen van de men
I leefden volgens strenge m orele reg els.
sen en de onnadenkendheid waarmee
Ze moesten zichze lf verl oochenen,
hij door het leven stapt. De zangeres
hun m eester trouwen gehoorzaam
, heid beloven en ze mochten niet be
is overigens al meer dan tien jaar be
drij vig in h et vak . Ze speelt klassieke
vreesd zijn voor de dood. Uit officiële
gitaar in de trant van Narcisco Yepes
documenten blijkt dat ze eigenlijk
en volgde ook pianoles en percussie.
nooit onnodig hun wapens mochten
gebruiken. Toch werden ze vaak ge
Tervuren, 30/6 en 1/7,
dwo ngen om hun tegenstanders te
Marktplein, 20.00 uur,
doden als hun meester dat uit strate
inf: CC Papebiok, tel. 02/768 03 00
gisch e overwegingen besliste. De zorgI vuldig samengestelde expositie in
Laken belicht de samoerai tijdens de
Edoperiode (1603 -1868). Indruk
wekkend zijn de stoo tplaten, de been
Sierlijk krijgsmateriaal
beschermers en de si erlijke h elmen
uit Japan
di e ooit werd en gedragen in bl oedige
slachtpartij en .
Zeven eeuwen lang stonden de samoe
rai in het land van de rijzende zon in
'De Weg van de Krijger',
hoog aanzien. De krijgsuitru sting van
Japanse Toren, Van Praetlaan 44,
deze militaire kaste was efficiënt en
I Laken vlakbij Grimbergen.
angstaanjagend . Dat blijkt uit de 160
Van dinsdag tot zondag van 10 tot
representatieve stukken di e tijdelijk
16u45 gedurende de hele zomer.
Info: 02/741 72 14.
worden tentoongesteld in de Japanse
Ludo Dosogne
Toren in Laken. De harnassen besto n-
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Migranten op de arbeidsmarkt (I)

Liever een vacature
dan een vreellld
klinkende naalll

14

'Bedrijven in de rand hebben veel te weinig
kandidaten om hun vacatures in te vullen,
terwijl er onder de talloze migranten in de
hoofdstad massaal werkloosheid heerst.
Als de bedrijven meer migranten zouden
aanwerven wordt iedereen daar beter van',
zegt Marc Descheemaeker, directeur van het
schoonmaakbedrijf ISS-Abilis in Vilvoorde.
Zijn bedrijf heeft 9.500 mensen in dienst,
waarvan 4.000 migranten. Sinds half mei is
Marc Descheemaeker een van de nieuwe
ondervoorzitters van het Vlaams Economisch
Verbond (VEV), een ideaal platform om zijn
visie ook buiten de eigen bedrijfsmuren in
gang te doen vinden.
Het begon drie jaar geleden me t de passi e van Marc
Descheemaeker voor voe tbal. 'Op tv zag ik toevallig de
Brusselse voetbalclub Atlas aan he t werk ', ve rtelt hij. 'Elke
voet balploeg in Vlaanderen heeft minsten s één sponsor, al
was het maar de 'boll en winkel' om de hoek . Niet zo bij
deze jongens. Hun tr uitj es droegen geen sponsor/ogo om
dar het merendeel van de spelers geen Bel g is. Dat was
voor m ij de aanleiding om Atlas te gaan sponsoren én in
her personee lsbeleid binnen ISS-Abil is ook daadwerkelijk
te zorgen voor een grotere diversiteir.'

Jobs zorgen voor integratie
'Bedrijven hebben een sociale verantwoordelijkheid in de
maa tschappil " vind t Marc Descheemaeker. 'Als onderneming
kun Je niet pleiten voor lagere las ten als je ni et tegelij k op 
lossingen aanreikt voor maatschappelijke probl emen. Mi gran 
ten jobs bezorgen is één van de manieren om integratie te
bevorderen en sociale uitsluiting tegen te gaan . Dat wil ik niet
alleen binnen ISS -Abihs waarmaken, ook andere Vlaam se
bedrijfsleiders zouden zich achter die visie moeten scharen.'
Marc Descheemaeker heeft er goede hoop op dat heel wa t
andere bedrijven dezel fde weg zullen inslaan . Die positieve
actie vanuit he t bedrijfsleven lijk t hem noodzakelijk. 'Vlaan 
deren blinkt uit in arbeidszin en werkl ust, maar scoort niet
goed op het vlak van creati viteit en van toleran tie , zoals
blijkt uit de Euroba rome terdata. Aan de creativi teit word t
intussen h ard gewerkt, maar tolera ntie is nog een braak
liggend terrein', constateert hij.

Bevooroordeeld
Discrimin eren Vlaamse bedrijven m igranten? Een vergelij
king van de werkloosheid onder Belgen en migranten wij st

alleszins op zeer grote verschillen. Amper 4, 6% van de
Belgische mannen is werkloos, tegenover 24.2% van de in
ons land wonende Algerijnen, 30,8 procent van de Marok
kanen en 33,3 procent van de Turken. Een belangrijke ver
klaring hiervoor is de gro te kloo f in de opleidi ng. Migran
ten kiJ.1deren kom en veel vaker da n Belgische jongeren in het
beroeps- of technisch onderwi js terecht. Toch wringt niet
alleen daar he t schoen tje, want naast laaggeschoolde alloch
tonen komen ook de hoogopgeleide migranten moeilijk
aan de bak.
Verschillende studies tonen aan dat op het vlak van de aan 
werving een en ander grond ig scheef zit. Uir onderzoek
van de VDAB blijkt bijvoorbeeld dat bedri jfsleiders vreemd
klinkend e namen vaak niet eens aanklikken als ze de KISS
computers uitvlooien naa r interessante kandidaten . Belgisch
Nederlandse namen worden in 38,9 % van de gevallen aan
geklikt, Zuid-Europese namen in 31 ,6% va n de gevallen,
Maghrebij ns-Turkse namen in 22,9% van de gevallen .
Angst voor een lagere productiviteit is volgens het recen te
doctoraal proefschr ift va n Bart Van den Cruyce van de
KU Leuven dé reelen waarom in Vlaanderen minder alloch
tonen worden aangeworven. Het gaat dus niet om een
zuivere vorm van racisme; Bedrij fsleiders zij n bevooroor
deeld en gaan er van uit dat all ochtonen gewoon m inder
hard werken dan hun autochtone collega's. Als personeels
verantwoordelijken de naam niet langer als selectiecriterium
hanteren en als er werk wordt gem aak t van een betere
beeldvorming ro nd all ochtonen in de medi a, zou he t pro
bleem , vol gens de academicus, al voor een deel kunn en
worden opgelos t.

Les immigrés sur Ie marché beIge du travail
'Les entreprises de la périphérie ont beau coup trop peu de can
didats pour répondre à leurs offres d'emplois vacants, alors que
les immigrés de la capitale sont massivement frappés par Ie chö
mage. Si les entreprises recrutaient davantage d'immigrés, tout Ie
monde ne s'en porterait que mieux', déclare Marc Descheemaeker,
directeur d'une entreprise de nettoyage à Vilvorde et I'un des
nouveaux présidents du Vlaams Economisch Verbond , Différentes
études montrent en effet qu'outre Ie déficit de formation dû au
fait que les jeunes immigrés aboutissent plus souvent dans I'en
seignement professionnel, beaucoup de problèmes se posent au
niveau du recrutement, Nombre de directeurs d'entreprise nour
rissent des préjugés à I'égard des aIJochtones. Selon un expert,
Ie problème pourrait être partiellement résolu en donnant une
meilleure image des immigrés dans les médias. 'Offrir un emploi
aux immigrés constitue donc une manière de lutter contre I'ex
clusion sociale', déclare Descheemaeker, qui non content d'appli
quer ce principe dans sa propre entreprise, souhaite également
rallier d'autres dirigeants d'entreprises à sa cause,

Turkse koffie
'Uiteraard hebben wij het als schoonmaakbedrijf relatief
gemakkelijk om laaggeschoolden aan het werk te zetten',
zegt Marc Descheemaeker, 'maar ook wij krijgen soms af
te rekenen met tegenkanting. Vaak is het de onbekendheid
met de andere culturen die voor al die problemen zorgt.
Zo had een kleine KMO aanvankelijk de grootste bezwaren
tegen de komst van Turkse vrouwen voor de schoonmaak.
Ze kregen uiteindelijk toch een kans. Drie maanden later
mochten die vrouwen niet eens meer weg; Ze hadden zich
zelf onder meer onmisbaar gemaakt door elke dag heerlijke
Turkse koffie te zetten. Voordien was de smakeloze. fletse
koffie voor iedereen in het bedrijf een bron van ergernis.'
'Bij ISS-Abilis speelt de nationaliteit geen enkele rol, noch
bij de aanwerving, noch voor de verdere doorstroming',
zegt Marc Descheemaeker.
'We werven gewoon de
beste aan en iedereen krijgt
evenveel kansen . Dit creëert
een hoge toegevoegde
waarde. Het diversiteitsbe
leid geldt niet alleen voor
laaggeschoolde mensen,
maar wordt doorgetrokken
op alle niveaus. Uiteraard
heeft dat ZO zijn gevolgen
voor de bedrijfscultuur.
Wij reageren op dezelfde
manier op racisme als op
seksueel misbruik. Wie
erop wordt betrapt, vli egt
onmiddellijk aan de deur.'

Knokken voor
een baan

heeft hij uiteindelijk de Belgische nationaliteit aangenomen.
Dat heeft aan het pro bleem h elaas niets veranderd . Zoiets
is toch kwetsend voor de hele migrantengemeenschap.'

Onder het uiterlijk kijken
'Je bent niet zoals de anderen'. zeggen de mensen mij soms
omdat ik er zo Westers uitzie ' , vertelt boekhoudster Sabah
Amraoui die van Marokkaanse afkomst is . 'Dat vind ik ver
schrikkelijk en het is bovendien pure no nsens. Zoals veel
Marokkaanse jongeren voel ik mij Belg zoals de andere Bel
gen, maar mijn afkomst blijft Marokkaans. De grote meerder
heid van de Marokkaanse Jongeren denkt er op dezelfde ma
nier over. Veel Belgen kennen de jonge generatie Marokkanen
niet. Ze gaan veel te veel op het uiterlijk af. De eerste indruk
telt , niet wat er onder dat uiterlijk schuilt. De Belgen kennen
alleen die heel kleine min
FO TO PATR I CK Dl: $ prEG EL t\ERE
derheid van Marokkanen die
zich ophouden aan de rand
van de samenleving, de ben
des die amok maken in de
stad. Voor die bendes zijn
wij even bang als de Belgen.
Wij trekken ook weg uit
die gevaarlijke buurten in
Schaarbeek, Molenbeek.
Anderlecht en Vorst en gaan
op zoek naar de betere buur
ten in Jette en Koekelberg.'
Sabah Am raouik is ervan
overtuigd dat het hebben
van een job enorm bevor
derlijk is voor de integratie.
Om werk te vinden is talen
kenni s heel belangrijk en
daarom begrijpt ze ni et
waarom h er taalonderwij s
in de Franstalige scho len in
Brussel zo ondermaats is.
'In het latere leven betekent dat voor ons een dubbele han
dicap. Daarom sturen we onze kinderen steeds vaker naar
Vlaamse scholen. De Arabische en de Nederlandse klanken
liggen soms vrij dicht bij elkaar. Het Nederlandse basisonder
wijs is ook erg geschikt om Engels en andere talen te leren.
Administratief bediende Myriam Akkaoui vertelt dat ze geen
moeite heeft gehad om werk te vinden. Ik ben in Halle naar
school geweest en was de enige Marokkaanse in de klas.
Dat ik Marokkaanse was viel zelfs niet o p want wi j waren
altijd Westers gekleed . Omdat sociaal werk me interesseert
heb ik heb ik in Brussel voor sociaal assistente gestudeerd.
Sociaal recht interesseert m ij. Ik heb bij ISS-Abilis stage ge
lopen en ben hier na mijn studies aangeworven.' Of er dan
helemaal geen problemen zijn. dringen we aan 7 'Jawel',
geeft Myriam lachend toe, 'ik doe er anderhalf uur over om
met het openbaar vervoer van Halle in Vilvoorde te raken
en ook de verbinding met Brussel is problematisch.' Hoe
veel Vlaamse pendelaars hebben we dat nog horen zeggen 7

'Een baan vinden ligt niet voor de
hand en als je werk hebt doe je er als
migrant alles aan om dat te houden'

Boekhoudster Sabah
Amraoui, ploegl eidste r
Senem Kandemir en admi
nistratief bediende Myriam Akkaoui zijn drie van de 4000
allochtone medewerkers van ISS-Abilis. Zij bevestigen met
klem dat er géén spoor van racisme is binnen de mu ren
van dit schoonmaakbedrijf en dat iedereen hier evenveel
kansen krijgt.
Senem Kandemir is van Turkse afkomst, zij werkt al 24 jaar
voor ISS-Abilis en wist zich daar tot ploegleidster op te
werken. Ze leidt een team van 45 mensen. Tussen de inzet
van migranten en Belgen ziet zij geen verschil, of toch 7
'Iedereen krijgt op de werf een opleiding, iedereen pakt
het werk dus op dezelfde manier aan '. zegt ze. 'Migranten
werken héél goed. Ze hebben trouwens ook geen and ere
keuze. Een baan vinden ligt immers niet voor de hand. Als
je werk hebt, doe je er als migrant alles aan om dat te hou
den. Het werk is zó zwaa r - wij doen ongeveer 500 m '
per uur in een open ruimte - dat het nogal wat Belgen af
schrikt. In de hele schoonmaaksector is de druk zéér hoog.'
Volgens Senem Kandemir kunnen niet alleen laaggeschool
de migranten maar mondjesmaat aan de slag. Zelfs met een
diploma blijft het voor migranten knokken om een baan
te krijgen. Senem Kandemir: 'Ik ken een jonge Marokkaan
met een gewild diploma. Omdat hij maar geen werk vond,

Marleen Teugels

In het volgende nummer: De Vlaamse regering wil werk
maken van migrantenwerk
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ZANDSCULPTUURFESTIVAL

IN

HUMBEEK

2000 ton zand voor
450 jaar kanaalgeschiedenis
De Nederlandse firma Inaxi,
gespecialiseerd in het maken
van zandsculpturen, transpor
teerde 2000 ton zand naar
Humbeek om er de geschie
denis uit te beelden van
450 jaar Zeekanaal. Dit visu
ele spektakelstuk met zand
sculpturen van ruim tien
meter hoog, is van I juni tot
3 juli a.s. te bezichtigen.

16

Het kunstwerk wordt opgebouwd aan
de Westvaandijk in Hum beek, tussen
de kanaalbrug en het Gravenkasteel te
gen een groene achtergrond. De zand
sculptuur is de allereerste die nu eens
ni et aan de kust, maar in het binnen
land word t opgebouwd. Volgens gang
maker André Lo mbaerts, genoegzaam
bekend als André Van Laer, zi jn de zand
sculpturen een visueel spektakelsruk .
'Het is een educatieve vorm van kunst
die tal van m ensen zal aanspreken.
Kind eren , maar ook volwassenen, le
ren zo op een speelse manier iets over
de gesc hiedenis va n het kanaal. De eer
ste spadesteek in 1650, de o.L. Vrouwe
toren van Antwerpen, het stadhuis
van Brussel, de Sint-Romboutstoren
van Mechelen, h et Sas va n Humbeek,
de trekschuiten en het sluizensysteem
zijn de belangrijkste onderwe rpen
die aan bod komen.

c
Kortingsbon van 50 franl<
Wie deze kortingsbon uit Randkrant
voorlegt, krijgt 50 frank korting op
het bezoek aan de Zandsculptuur.
De bezoeker betaalt dan 100 frank

.
~

in plaats van 150 frank.

Deze korting kan niet worden ge
combineerd met andere kortingen,
zoals de prijsvermindering bij
groepsbezoeken.

Reus Charel

FOTO. f'ATRI C K DE SPIlGEI ,HRf

Miljoenenproject
'Mechelen ligt weliswaar niet aan h et
kanaal , maar toch gaf die slad indirect
de aanze t tot het graven va n het zee 
kanaal', vertelt André Va n Laer.
'jvlechelen hi ef immers een tol op de
scheepvaart op de Zenne en de han de
laars en de gild en wilden aa n die tol
ontsnappen. Bovendien drongen ze aan
op een regelmatige scheepvaart m et
gro tere schepen. De Zenne was daar
niet geschikt voor en dus moest er een
kanaa l worden gegraven. Het was Maria
van BOllYgondië die daar de toes tem
ming voor gaf. Hu mbeek ligt halfweg
het rraj ect van Brussel naar Antwerpen.
Hoewel het kanaal Humbeek Sas door
midden sneed, bl eef de wijk één leef
gemeenschap vormen. Veel mensen her
inneren zich nog levendig de overzet
boten, de verwoesting van de klapbrug
bij her begin van de Eerste Wereld
oorlog, de aa nleg van een pontonbrug
tijdens de oorlog en daarna de bouw
van een nieuwe brug. Ter gelege nheid
van de viering va n 450 jaar kanaal
Brussel-Schelde komt de geschiedenis
opnieuw to t leven in metershoge zand
sculpturen. Voorwaar een miljoenprojecr,
geeft André Van Laer toe , dat slee llts ge
realiseerd kan worden dank zij de finan
ciële steun va n het gemeentebestuur
va n Grimbergen en de l1V Zeekanaal.'

Het weekend van 16 juni is het officieel
herdenkingsweekend '450 jaar kanaal'.
In Willebroek wordt dan een monument
onthu ld en een fotobo ek voorges teld.
Het is de aan zet tot een hele reeks fes
tiviteiten, zoals de triatlo n op 18 juni
in Kapelle-op-den-Bos, de kanaaltocht
van Grimbergen naar Willebroek op
2 juli , de in w ijding van fi etsroutes in
de omgeving van het zeekanaal en later
in het Jaar de aq uarellentenroonsrelling
over her zeekanaaJ in Vilvoorde. Het slot
weekend van de tentoonstelling zand
scul.ptuur valt samen m et de Jaarlij kse
Kanaalfeesten en de parmark t in Hum
beek-Sas van I tot 3 juli. Dat weekend
wordt opnieuw een publiekstrekker van
form aat met veel animatie op en rond
het kanaal in Humbeek. Re us 'Charel
van den overzet' is dan onder meer
present omdat hij russen de Eerste en
de Tweede Wereldoorlog zorgde voor
de overzet. André Van Laer hoop t dat er
ook een delegati e uit her Nederlandse
Zierikzee per boot en met een folklore
groep Haar Humbeek zal ko m en, want
die gem eente was 450 jaar geleden
eveneens met een delegatie aanwezi.g
bi) de inwijding van het kanaal.
Gerard Hautekeur

Meer informatie:Ändré Lombaerts, Kerk
st raat 232, 1851 Hu mbeek, tel. 02/269 17 08,
niet op maandag; of bij

J.P. Gillis , Warande

straat 2,1 851 Humbeek, tel. 0477/678 665.
Voor de zandsculptu re n van Inaxi kunt u
terecht op het Internet op www.in ax i.nl.

Zeekanaal een attractie rijker
lTIet afw-isselend fietsen en varen
Toerisme Vlaams-Brabant heeft enkele
prachtige fietsroutes uitgestippeld. De tracés
dragen welluidende namen zoals de Kastelen
route, Zuunbeekroute, Valleitjesroute, Rijst
route, Markroute, Dijlelandroute of Zoniën
woud route. Het zijn rustige en verkeersveilige
wegen met hier en daar een verharde veld
weg. De trajecten zijn bewegwijzerd en staan
beschreven in een handige folder met kaart.
Ter gelegenheid van 450 jaar Zeekanaal werd
de gloednieuwe formule varen/fiesten uitge
dokterd.
De fietsroutes van de provincie Vlaams-Brabant leiden ons
door weidse landschappen met boomgaarden, akkers, bossen,
parken en pittoreske dorpen . In het westen rijden we door
het zacht glooiende Pajottenland dat Pieter Breugel inspi
reerde. In het zuidoosten door het clieper ingesneden leem
plateau van Zenne en Dijie; het land van het Hallerbos, het
Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en Heverleebos. In het
oosten vinden we de versteende zandbanken van Haspen
gouwen het Hageland. Het is het land van de uitgestrekte

Specifieke natuur
Dit jaar bestaat het Zeekanaal 450 jaar. Toerisme Vlaams
Brabant, Kanaaltochten Brabant en de NV Zeekanaal hebben
deze viering aangegrepen om een nieuw varen/fietsen ini
tiatief voor te stellen. Algemeen wordt gesteld dat het ver
dwijnen van vervuilende industrieën langs de waterwegen,
de verbetering van de waterkwaliteit en het revaloriseren
van waardevolle 'natte' natuurgebieden een bijzondere aan
'trekkingskracht uitoefenen op toeristen, recreanten en na
tuurliefhebbers. De NV Zeekanaal heeft ingespeeld op deze
trend. Zij heeft de jaagpaden langs het kanaal hersteld of
opnieuw aangelegd en dat heeft een toenemend aantal fiet
sers en wandelaars gelokt die deze veilige paden opzoeken
voor hun milieuvriendelijk toerisme. Eerder al tekende de
provincie samen met de acht kanaalgemeenten de Kanaal
route uit. Die is 39 km lang en laat de diverse aspecten van
het Zee kanaal zien . Zo toont Vilvoorde ons zijn industrieel
verleden en het domein DrieHet herstel en de Fonteinen. Grimbergen en
Zemst trekken voluit hun re
heraanleg van de creatieve,
toeristische troeven.
jaagpaden langs Burgemeester Olbrechts van
Grimbergen denkt daarbij luid
het kanaal heeft op
aan het inzetten van een
een toenemend paardentram. De nieuwe aan
in Zemst ontsluit het
aantal fietsers en legplaats
Kolintenbos nabij het omstre
wandelaars gelokt den Bos van AA. Fietsen langs
en varen op de kanalen bete
kent ook genieten van de specifieke natuur aan de water
kant, wat ongetvvijfeld zal bijdragen tot een grotere bewust
wording van de kwetsbaarheid van deze biotoop en de
noodzakelijke zorg voor het behoud ervan.

Gratis folder

graaJl- en bietenakkers, boomgaarden, Gallo-Romeinse tu
muli en feodale motten. In Haspengouw ligt de Landense
Fietsroute, Bietenroute, Twee Getenroute en Boomgaardroute.
In het Hageland is de Hagelandse Heuvelroute uitgezet en
tussen Aarschot en Leuven slingert zich de Win ge- en Demer
route. In het noorden is het landschap vlak. Deze streek heeft
drie fietsroutes. De Molenbeekroute leidt ons langs Steenhuffel,
Londerzeel en Rossem. De Land-van-Asseroute slingert door
heen Asse en de heuvels aan de rand van het Pajottenland.
Er lopen ook enkele Lange Afstandsroutes door Vlaams
Brabant. De lusvormige Vlaanderen Fietsroute is 750 km
lang en loopt door het Zuiden van de provincie. Tussen
Leuven en het Zoniënwoud loopt de Stedenroute die in
het noorden Mechelen en Antwerpen aandoet. De Kempen
route tenslotte loopt door het Hageland.

Kanaaltochten Brabant heeft een folder klaar over het toe
ristisch-recreatief gebruik van het Zeekanaal. Hij vermeldt
de opstapplaatsen , de bezienswaardigheden langs het kanaal
en de mogelijke boot/ fietscombinaties. Een boot/fietscom
binatie (boottocht van een halve dag + huur fiets) kost
650 frank. In de huidige opstartfase kunnen alleen groepen
van deze mogelijkheid gebruik maken. Ze kunnen daarbij
inschrijven voor beperkte deeltrajecten, waarbij zij hun
vertrek- en aankornstplaatsen vrij bepalen. Voor inlichtin
gen neemt u contact op met Kanaaltochten Brabant.
Tel. 021203 14 59, fax: 021203 07 09, www.scaldisnet.be,
E-mail: ktb@scaldisnet.be
Flor Stein
Over de andere fietsroutes vindt u alle informatie in de folder
'Wandelen en Fietsen in de Provincie Vlaams-Brabant'.
Deze folder kunt u gratis aanvragen bij Toerisme Vlaams-Brabant,
Diestsesteenweg 52,30 I0 Leuven. Tel. 0 16/26 76 20, fax: 016/26 76 76.
www.vl-brabant.be. E-mail: toerisme@vl-brabant.be
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Hij was in leven en werk een zwerver,
Van aan zijn graf kan ik tus
het kerkhof van mijn Bra
maar toch was Johan Anthierens ook
sen bomen en ander groen
bantse geboortestadje , mijn
ergens thuis: in de rand, Ninoofse kant,
voorouders liggen met z'n
het raam zien waardoor Johan
Dilbeek. In een van de huizen die hij daar
allen rond de kerk van een
ooit opkeek van zijn werk.
Limburgs dorp. Vrienden
heeft bewoond, stond zijn schrijftafel aan
Dat hij daar of ergens an
en bekenden liggen ver
een groot dakraam. Daardoor had hij
ders niet meer naar zijn
behalve op een hemelse verte uitzicht op
geestige woorden en rake
spreid begraven, in Meen
sel-Kiezegem, Olsene of
zinnen zit te zoeken, spijt
een aardse nabijheid, het plaatselijke kerk
me. Dat hij daar of ergens
hof, dat als het ware aan zijn voeten lag.
elders, en voortaan ook in
Op dat kerkhof ligt de schrijver-journalist
Dilbeek.
anders n iet meer thuis is,
Ook in de rand, Leuvense
nu begraven, binnen het gezichtsveld van
verdriet me. Maar dat hij
kant, op de begraafplaats van
wie nu door het dakraam kijkt.
in zijn vroegere uitzicht
begraven ligt, troost me.
Wezembeek, ligt al wel een
familielid, oom Piet, met wie mijn va
Het geeft innigheid aan zijn laatste
der Paul als kind een duo vormde zoals
rustplaats, en een continuïteit die haaks
staat op de onderbreking die de dood
Petrus dat op de heiligenkalender met
van iemand van 62 verdomme is.
Paulus doet. Tot ik erover begon na te
denken dat de kerkhoven in de rand
Ik ben een kerkhofbezoeker. Het is be
me nog vreemd zijn, had ik eerlijk ge
halve op Allerheiligen en -zielen aan
zegd het graf van oom Piet nog nooit
genaam rondwandelen tussen rijen van
bezocht, niet eens gezocht. Dat heb ik
graven en cipressen. Ik spel dan de na
inmiddels goedgemaakt. Ik wandelde
men van de doden , bereken hoe oud
op het kerkhof van Wezembeek tussen
de rijen van graven en cipressen tot ik
ze werden of hoe jong ze moesten
sterven en zoek uit hoe hun familie in
op de grafsteen van Piet Raskin, 1912 
elkaar zat, kortom, bekijk de graven
1988, stootte. Die oom was overigens
de ideale randbewoner: een Vlaming
even aandachtig als ik doodsberichten
vrouw werd 6 1, een andere buurvrouw
die even principieel Nederlandstalig
in de krant lees. Mi jn berekeningen
44, een buurman Jacq ues was zoals
was in en om Brussel als perfect twee
maken me niet wijzer inzake de wis
selvalligheid van leven en dood , maar
Johan van 1937. Dat alles registreren
en meertalig in het leven.
toch blijf ik verwachten dat ze dat
leidt me af, brengt mee dat ik niet
'Ik weet niet waar ik sterven zal: dicht
ooit zullen doen .
alleen naar die ene naam staar die te
te Multa tuli. Ik weet niet waar ik be
Het graf van een vriend of familielid
concreet en onthutsend tussen de
bezoek ik natuurlijk anders, ten teken
graven word, denk ik soms, al heb ik
namen van vele onbekenden staat.
van rouw, in herinnering aan de din
mijn kinderen op het hart gedrukt dat
In
de
kwartee
uw
die
ik
in
de
rand
gen die voorbijgingen of uit trouw.
ik liever in de grond verga dan tot as
woon , heb ik er voor het eerst een
weerkeer. In mijn woonplaats Overij se
Het graf van Johan bezoek ik deze
maanden bovendien om te wennen
vriend mee begraven, ligt daar nu
weet ik het oude kerkhof niet liggen
aan die postume verblijfplaats, die ver ergens een graf waar ik al eens langs
en wandelde ik één keer rond op het
zal gaan . Daaraan is een immigrant
dwijnplaats, en zo beter te wennen
nieuwe dat vredig golft over een afge
aan zijn afwezigheid.
legen terrein. Ik voelde er mij niet thuis
(of hij nu al verhuist naar de rand of
Zijn stoffelijk overschot kwam te
tussen de mij onbekende doden en
naar een ander land) ook gemakkelijk
moet er niet aan denken dat ik er ooit
recht tussen dat van ene Hilaire V en
herkenbaar: dat er in zijn nieuwe streek
ene Vic C. en tegenover een graf waar (afstandelijk bekeken) of in zijn nabij tussen wie weet wie terecht kan komen.
op een groot gesloten boek in blauwe
Maar om het even wie er met mij
heid (gevoelsmatiger gezegd) eerst
geen vrienden of familieleden op de
in een grafrij zal liggen, als er maar
steen prijkt. Dat boek (met namen erop
al eens een vriend of familielid langs
plaatseli jke kerkhoven liggen en dat
en geen tekst erin) zou Johan hebben
daarin dan geleidelijk aan verandering komt. 'Ik zal het ho ren: besloot ook
geïntrigeerd. Dat in zijn grafrij ene
meneer Van Schamelhout naast ene
komt, tot ook die vreemdheid overgaat.
Multatuli.
mevrouw Soethoudt kwam te liggen,
Mijn naaste familie en de eerste do
zou hem hebben geamuseerd . Die me
den in mijn leven liggen begraven op
Brigitte Raskin

Jongeren meer I<ansen geven
om I<ennis te mal<en met wat nieuw is

I BERT

ANClAU

Vlaams minister Bert Anciaux,
onder meer bevoegd voor
Cultuur, Jeugd en Brusselse
Aangelegenheden, was niet te
beroerd om op een zonnige
zondagochtend in april naar
Hoeilaart af te zakken.
Op verzoek van het plaatse
lijk Rodenbachfonds en
voor een talrijk opgekomen
(jeugdig) publiek schetste
hij daar de I<rachtlijnen van
zijn jeugd beleidsplan dat
tegen begin volgend jaar
op tafel moet liggen.
Minister Anciaux laat er geen twijfel
over bestaan dat hij de Jongeren mtens
wil betrekken bij het uittekenen van
zijn plan. In zijn jeugdbeleid k0l11l
ruimte voor experimenten en I·v orden
er pro jectsu bsidies ingevoerd via een
jeugdcultuurfonds. Op die manier kan
de instroom naar het culcurele gebeu 
ren vlotter verlopen.
Tegelijk di ent een positief en emanci
perend jeugd beleid ook oog te hebben
voor 'maatschappelilk [liet gewaa rdeerd
Jeugd gedrag' en is het ünder5cheid
tussen georgani seerde en niet-georga

I

niseerde Jongeren een vals
onderscheid. Hij verdui
delijkt dit met een voo r
beeld; 'Als een jonge re
op woensdagvoormiddag
braaf op de schoolbanken
zit is hij georganiseerd.
Maar als diezelfde jongere
daarna in een duister
steegje een graffi ti ach
terlaat of gewoon rond
hangt in ee n winkelcen
trum dan is hij ni et
georganiseerd . Wanneer
hij diezelfde dag met een
aantal leiders de zaterdag
activiteit van de plaa tse
lijke jeugdbeweging
voorbereidt , is hij weer
wel georgani seerd.' Hij
vindt het daarom beter
om in het kader van bet
beleid te spreken in ter
m en van maatschappelijk
gewaardeerd jeugdgedrag
en maatschappelijk niet-gewaardeerd
jeugdgedrag. In een juiste aanpak van
maatscha ppeliJk niet -gewaardeerd
Jeugdgedrag schuilen heel wat moge
lijkheden, zoals de ontmoeting van
verschilknde generati es en het op
kr.ik ken van het eigenwaarde-gevo el
van de jongeren . Met zijn Jtllgdbe
lei dsplan wil de minister de cultuur
bel eving bij 'cultuurarme' doelgroepen
sterk stimuleren. Vooral voor mensen
in achtergestelde wijken zullen er
extra inspanningen w orden geleverd.

Persoonlijke ontplooiing
Dat cultuu r he t bindmiddel bij uitstek
is tu ssen m ensen staat voor minister
Anciau x als een paal boven water.
Cultuur m aakt je als individu rijker,
benadrukt hij. Wie op de hoogte is
van alternatieve ideeën, waarden, op 
vattingen, smaken en stijlen is in staat
reële keu zes te maken in bet leven.
Persoonlijke ontplooiing vergroot het
vermogen om zelfstandig te kiezen en
maatsc happelijke en cultureel Ie parti
ciperen. Door m ensen in contact te
breng en m et wat vreemd is, bevo rder
Je bovendi en de verdraagzaamheid.
Via een goed uitgebouwd cultuurbe

leid m oeten Jongeren de kans krijgen
om kennis te maken met alles wat
nieuw is en verrassend. De minister
wil daartoe alle culturele centra in
schakelen. De bevolking zelf moet zich
kunnen uitspreken over haar speci fieke
wensen inzake cultuurbeleid, bena
drukt hij . Dat beleid wordt nu n o g te
veel over de hoofden van de mensen
heen uitgestippeld door deskundigen
in cultuurraden. Minister Anciaux vindt
dal de huidige cu ltuurraden onvol
doende inspelen op het verwachtings
patroon van het pu bliek . AI te vaak zijn
de cuJ tu urraden een afspi egeling van
de samenstelling van een gemeente
raad. Ze hebben onvoldoende aandacht
voor wat een mind erheid wil en zijn
er voo ra l op uit bestaande machtspo
si ties te consolideren.

Brussel is de wereld
Br ussel is in de ogen van minister
Anciau x de enige grootstad van Vlaan
deren waar de hele wereld vertegen
woordigd is. In het bruisende inter
nationaal gekleurde culturele leven van
de hoofdstad spelen de Vlamingen

Door mensen in contact
te brengen met wat
vreemd is, be, order je
de ,erdraagzaamheid
een toonaangevende rol. Anciaux zou
graag hebben dat voo ral de jongeren
zich zo uden laven aan de culturele
rijkdom die in Brussel voor het grij
pen lig t, maar tegelijk vindt hij dat
heel Vlaanderen d e kan sen moet griJ
pen om in Brussel to t een grotere
internationale uitwi sseling te komen.
Een goed nabuurschap tussen Brussel
en de bewoners van de Vlaamse rand
vindt hij van essentieel belang. Daarom
m oeten er bruggen geslagen worden
naar de Franstaligen in Bru ssel om re
komen tot samenw erking op basis
van gelijkheid en m et respect voor
ieders eigenheid.
Flor Stein
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Aanschuiven voor spaghetti
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Het café ligt redelijk ver
stopt, maar iedereen weet
de weg erheen, want je zou
er de beste spaghetti van het
Brusselse kunnen I<rijgen.
Een uitgesprol<en succes
verhaal
'In de Patattezak' heet het café officieel,
naar de jute waarmee de murell zijn
bedekt en di e verwijsl naar aardappel
zakken. Maar iedereen kenL het als 'Pee
Klak', om de eenvoudige reden dat di t
de bijnaam is van de baas, Jean-Pierre
Bate, die uit het Gentse afkomstig is.
Hij werd al zo genoemd toen hij nog
'De Boerescbuur' in Laken uitbaatte:
'de man m et de pet' in goed Brussels.
Hij was nog geen dertig toen hij ver
volgens in 1978 dil o ude café in Strom 
beek-Bever overnam . 'De Volle Po t'
heette het, maar hij verkoos een eigen
naam. Het lag in een vergeten straat
waar maar vveinig mensen passeerden.
Om zijn café te lanceren organiseerde
hij 'spektakels' zoals playbackshows en
dergelijke. Na vijf Jaar stopte hij hier
mee want de zaak draaide en draait
vandaag nog. Kennelijk beantwoorden
sfeer en kaart precies aan wa t m en
hier nodig had.

Alle leeftijden
'Pee Klak' mag dan wel in een ver
borgen straa t liggen, bet ligt ook in
de nabijheid van bij voorbeeld Kine
polis en de Heize!. Aanvankelijk waren
het vooral de jongeren die vielen voor
de uitstekende spaghetri en de jazz
muzie k in deze bruine kroeg. Maar al

gauw kwam en er ook ouderen en het
is nu een adres voor alle leeftijden.
'In h et weekend staan ze hier buiten
te wachten op een plaats: venelt Klaart je
Bate, de zuster va n de baas . 'Dan staat
iemand aan de deur die de m ensen
tegenholldt.' KJaartj e werkt al achttien
jaar in het café en draagt duidelijk bij
aan de ambiance, te oordelen naar de
foto's aan de muur. De vrouw van
Jean-Pierre neemt het soms over en
zo wisselen ze elkaar af Sinds een
zestal jaren werkt ook een zoon in
het bedrijf

Sfeer en kaart
beantwoorden precies aan wat
men hier nodig had
In de aanlooptijd werden ook gegrûde
scampi's geserveerd, maar nu is de
kaart van 'Pee Klak' beperkt tot drie
soorten spaghetti. Dáárvoor komt
iedereen tenslo tte. En het is inderdaad
heerlijke spaghetti , waarvan sommigen
zelfs 'maxi-porties' weten te verstouwen.
Je kunt er behoorlijk goede wijnen bij
krijgen - al vermeldt de kaart ze zo n
der veel omhaal als 'Cótes du Rhóne'
of 'Corbi ères' zonder meer - en natuur
lijk is er ook bet overige dran kaan bod
van een goed café, inclusief geuze en
kriek. Men kan ook spaghettischotels
afhalen en sommige m ensen nemen
alleen de saus mee. Die kan ingevToren
worden, want alle ingrediënten zijn vers.

boven woonden nog andere mensen.
Die vertrokken na twee jaar en het café
is nu uitgebreid naar achter en naar
boven, waar ook nog vele gezellige
ruimtes zijn die vooral bij jongeren
in de smaak vallen. Maar voor het
authentiekste deel moet je voorin
zijn. De banken, de spiegels en twee
derde van de toog zijn nog zoals ze
vroeger in 'De Volle Pot ' waren. Daar
komen nog echte oude filmaffiches
bij - waaro m moeten de klanten daar
nu altijd stukjes van af,cheuren, vraagt
de zoon zich af - een oude klok , foto's
van hoogtijdagen .. Er is een tijd ge 
weest dat de zaak tot drie uur 's nachts
open bleef, maar dat zorgde voor veel
overlast in de buurt en die laatste uren
brachten eigenlij k niet zoveel op.
Nu wordt er om één uur gesloten.
'We worden ook een jaartj e ouder,'
zegt Klaart je.
Het fotob oek en de foto's aan de mu
ren laten zien dat hi er al h eel wat
Bekende Vlamingen over de vloer zi jn
gekomen. De nati onale voetba lploeg
streek al vaak neer bij 'Pee Klak '. Ook
zanger Patrick Bru ellaat zich hier wel
eens zien, evenals Jan Van Rompaey.
En de nabije VTM zorgt ook vaak voor
'hoog bezoek', maar dat gaat dan op
in de m enigte.
GVS
Café 'In de Patattezak', Oude Mechelse
straat 153, 1853 Strombeek-Bever,
tel. 02/26752 52. Reserveren niet mogelijk.

Bekende Vlamingen

Elke dag geopend. Maandag tfm vrijdag

Toen Jean-Pierre Bate hier startte,
hield het café op bij de trap, want

zater-dag en zondag 18.00-0 1.00 uur.

12.00-14.00 en 18.00-01.00 uur,

EEN VRIENDENBOEK VOOR PIET TOMMISSEN

Veelzijdige Grimbergse prof I<rijgt
navenant eerbetoon
Professor Piet Tommissen uit
Grimbergen vierde onlangs
zijn 75ste verjaardag. Zijn zoon
Koenraad stelde ter gelegen
heid daarvan een vrienden
boek samen, een heus tijds
document waaraan bekende
schrijvers, filosofen en weten
schappers uit Vlaanderen en
Nederland hun medewerking
verleenden.
Piet Tommissen lee ft voor en door
boeken. Zijn huis lijkt op het filiaal
van een bibliotheek en h erbergt niet
minder dan 15. 000 titels. Professor
Tommissen is van huis uit econoom.
Hij doceerde economie , sociologie en
de geschiedenis van het sociaal-eco
nomisch denken aan het Limburgs Uni 
versitair Centrum e n aan de Econo
mische Hogeschool Sint-Aloysius in
Brussel (EHSAL) . Maar al vrij sn el be
gon hij zich ook te verdiepen in lite
ratuur, kunst en filosofie, daartoe aan
gezet door de Rondetafel in Antvver
pen, een literair gezelschap dat werd
opgericht door auteur Ivo Michiels

lingen (hij spreekt 14 talen), houdt
een pleidooi voor de Europese inte
gratie. Ere-ambassadeur Jan Hendrickx
schreef een stuk over de ontwikkeling
va n en de beeldvorming over Vlaan
deren. Ik correspondeer al jaren met
Guido Erreygers, die zich ook interes 
seert voor de geschiedeni s van het
economisch denken. Hij leverde een
essay over Pro udllOn en Hu et. Adriaan
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De Roover, di e net als Michiels en
Riedel ook redactielid was van De
Tafelronde, schreef een boeiend essay

Een uitgelezen gezelschap
'De Rondetafel was een uitgelezen
groep van mensen die beslagen wa
ren in een bepaald vakgebied, vertelt
Piet Tomissen. 'Zelf heb ik ten behoeve
van onze bij eenkomsten au teurs als
Heinz Piontek en Heinrich Böll naar
Antwerpen gehaald, lang voor Böll de
Nobelprijs voor literatuur kreeg. Mijn
zoon Koenraad heeft een aantal vrien
den van toen gevraagd om een bijdrage
te leveren voor het vrienden boek. Om
wille van de praktische haalbaarheid
van de publi catie heeft hij zich moeten
beperken rot Vlaanderen en Nederland,
maar ik heb overal ter wereld relaties
en vriende n, rot in Korea en Japan
roe . In het boek zijn nooit eerder ge
pu bliceerde bijdragen opgenomen.
Frank Liedel , de vroegere directeur
van de Joodse School in Antwerpen,
schreef de novelle Loskade Zielinski.
Mijn collega Robert POllivoyeur, h et
talenwonder van de Europese in stel

Ik ben er altij d openlijk voor uit ge
komen dat i k Vlaams nationalist ben,
wat niet wegneemt dat ik veel vrienden
in Wallonië heb. Mijn standpunten wa 
ren vlijmscherp en recht voor de raap
en ik ondertekende die met mijn eigen
naam en niet met een schuilnaam zoals
veel anderen deden. Toen ik aan mijn
academische carrière begon heb ik over
dal thema ni et of nauwelijks meer ge-

'Ik heb me altijd ingezet
voor een niet partijgebonden
Vlaamse beweging'
(64 blz) over de dichter en flamingant
Paul van Ostaijen in de oorlo gsjaren
1914-1918. Daa rui t blijkt de grote
sociale bewogenheid van de dichter'

Vlaamse beweging
Piet Tommissen heeft zich jarenlang
ingezet voor een niet partijgebonden
Vlaamse beweging. 'Ik wa,>, zoals Joris
Dedeurwaerder in het derde deel van de
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging schrijft, een va n de wein ige
medewerkers aan bladen als Opstan
ding, De Volksbeweg ing, Het Pennoen
en Dietsland Europa die zijn bijdragen
volui t ondertekende.

publiceerd, maar ik h eb nooit verloo
chend dat ik fla mingant ben. Ik was
trouwens stichtend lid en voorzitter van
de Marnixring van Grimbergen en
later vier Ja ar onond erbroken voorzit
ter van de overkoepelende Marnixring.

Uitstervend ras
PietTommi ssen behoort tot het uit
stervend ras van mensen met een brede
waaier van interesses. Dat blijkt dui
delijk uit de grote verscheid enheid van
thema 's waarover hij geschreven heeft.
Ondanks zijn veelzijdigheid -van zich
zelf zegt dat hij leeft in een dl! bbele
wereld- gaat he t hem in de omgang
met vrienden gemakkelijk af om mee
te praten over alledaagse dingen , zon
der zich te laten voorstaan op zijn on
gebreidelde kennis.
Gerard Hautekeur
Het Liber Amicorum - het vriendenboek 
voor Piet Tommissen is verkrijgbaar bij de
nv APSI S, Bois d' Hennessy 2, 1310 La Hulpe
(fax: 02/653 7 1 26) en kost 1.200 frank.
Lezers van RandKrant betalen 1.050 frank

De Vlaamse en de Belgische vlag
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Met de naam Rudbeckia wi lde de
Zweedse plantkundige Linnaeus zijn
landgenoot, de genees- en plantkun
dige Olof Rudbeck ( J630-1 702) eren .
Hij was de stichter van de botanische
tuin van Uppsala waar Linnaeus scu
deerde en waar hij later ook ze lf een
gevierd hoogleraar zou worden . In één
van zijn boeken, Arlantikan, had die
Rudbeck proberen aan te ronen dat
de mytische 'Tuin van Eden' niet in
he t Midden-Oosten lag, zoals meestal
wordt aangenomen, maar in Zweden.

Kleurrijk najaar
Ook al tijn de Rudbeckia's va ndaag mIs
schien wat minder populair vanwege
hun nogal felle gele kleur, lOch zij n
het onmisbare bloemen voor de na
jaarscuin. Namen zoals 'Herbstsonne'
of' Goldquelle' liegen er niet om. Wil
u er in de herfst van genieten, dan moe
ten ze nu dringend worden geplant.
Heel m ooi is R. fulgida m et margriet
achtige bloemen en een heel donker,
kegelvormig hart. Mooi tussen groene
bladplanten en grassen . Ki es wel een
gele variëteit, ten zij 11 een zwak hebt
voor oranje. 'Goldsturm' ligt ergens
tussen geel en oranj e.
R. laciniata kan wel twee meter hoog
worden en woe kert noga l, maar is wel
de moeite VI/aard indien u er de plaats
voor heb t. De bloemblaadjes hangen
helemaal naar beneden waardoor het
bruine hart prominent zichtbaar is. De
variëteit 'Goldquel1e' wordl slechts een
kleine meler hoog en woekert bijna niet.
Dit is ook een zeer goede snij bloem.
De reeds vermeldde 'Herbstsonne' is een
hoge variëteit van de R. nitida. Het
bloemhartje is niet langer bruin, maar
groen geeL Eén van de mooiste varië-

Indien Vlaams minister
president De Wael een
nationale bloem voor
Vlaanderen zoekt, dan
komt de Rudbeckia zeker
in aanmerking. Het is
weliswaar een exoot - af
I<omstig uit de Verenigde
Staten - maar dat kan
geen probleem zijn in een
multiculturele samenle
ving. In het Oost Vlaamse
Moorsel, in de buurt
van Aalst, wordt deze
Rudbeckia namelijl<
jFlamingant' genoemd
vanwege de grote gele
bloemen met een donker,
bijna zwart hartje,
precies de kleuren van
de Vlaamse vlag.
teiten. Verkiest een vochtige standplaats.
R. maxima is een minder bekende,
rnaar hele m ooie soort met groot,
blauvvgroen blad en opvall end grote
bruine kegels in het bart van de bloe
men. Ook na de bloei nog een inte
ressdnte vorm.

In de buurt van Aalst wordt de
Rudbeckia 'Flamingant' genoemd
Er bestaan ook één- of tweejarige
Rudbeckia 's zoals R. hirta en R. lTiloba,
beide met opvallende geeloran je
bloemen me t een z'vVart hartje, en
beide uitbundige bloeiers.

Belgische vlag
Ook voor de Belgisch e eerste minister
Guy Verhofstadt hebben 'vve een sug

ges tie voor een floraal symbool van
nationale een.heid: de Abu tilo n m ega
ponticum. Va nwege zijn bloemkleur
wo rdt deze plant ook 'Belgi sche Vlag'
genoemd: een rode kelk en gele kroon
met paarszwarte m eeldraden. Het Bel
gisch vorstenhuis h eeft blij kbaar ook
wee t van deze benaming want in de
Koninklijke Serres van Laken bloeien
overal de ze ab utilons.
De Abutilon, van de fam ilie van de
malvaceae, de kaasjeskrllidachtigen,
waartoe o.m. ook de ka merhibiscus
(Hibiscus rosasinensis) en de steeds
popu lairder wo rdende lavatera olbia
behoort, werd in het begin van de
19de eeuw in Europa geïntroduceerd.
A. megapo tanicum was de eerste, ge
volgd door de A. slriatum en A pictum.
De echte doorbraak kwam er echter
pas toen Darwin rond J 870 de naar
h em genoemde A. darwinii meebrach t
vanui t Brazili.ë De overgrote meerder
heid van de huidige Abli tiJon- soorten
zij n onts taan uit kruisingen met deze
A. darwmii.
De da rvvinii-bybriden word en geken
m erkt door rechtopgaande takken , ter
wijl de takken van de megapotanicum
groep horizontaal staan of doorbuigen,
waardoor ze meestal als hangplant
worden gebruikt. Terwijl de A. mega
ponticum voor zover mij bekend alleen
in de 'Be lgische kleuren' voorkomt,
bestaan van de da rwi nii-hybriden ver
schillende, meestal felle kleuren: rood,
oran je, geel, roze, paars en soms wit
('Bonje de Neige '). Typi sc b voor de
lampionachtige bloemen zijn de don
kergekleurde aders die over de bloem
lopen en ze nog een frêler uitzicht
geven, al zijn ze helemaal niet zo frêle.
Paul Geerts

Vilvoordse speelpleinwerking gaat inspiratie opdoen
in Portugal
De speelpleinwerking van
Vilvoorde gaat deze zomer
internationaal. Begin juli ver
trekt een delegatie van vier
monitoren van de Vilvoordse
speelpleinwerking voor één
week naar Portugal in het
kader van een uitwisselings
project. In augustus ontvangt
Vilvoorde een aantal Portu
gezen die de Vlaamse speel
pleinwerking komen bekijken.
De speelpleinwerking van Vilvoorde
gaat in op h et aanbod van de Vlaamse
Dienst voor Speelpleinwerking (VDS) ,
die ook speelpleinmoniroren uit Tielt
Winge, Bertem en Leuven naar Portugal
stuurt. 'De bedoeling is dat onze moni
toren daar ervaring kunnen opdoen en
kennis kunnen maken met een andere
manier van werke n die onze werking
hier ten goede komr' , legt Jellgdcon
sulente IJse Van Moer uit. Belgi ë is één
van de weinige Europese land en waaI
de speelpleinwerking volledig op vrij 
WIlligers en jo bstudenten steunt, ter
wijl bijvoorbeeld in Ponll gal alles in
handen is van professionele mede
werkers. 'Werken met full-tim e pro
fessio nelen h o udt natuurlijk in dat er
veel meer tijd is om de speelpleinen
voor te bereiden, maar toch mag de
kracht van het vri jwilligerswerk in
België niet worden onderscha t. Als je

een groep gemotivee rde mensen bij
elkaar kunt krijgen, kun Je een heel
goede werkin g op po ten zetten', aldus
IJse Van Moer. De Vilvoordse speel
pleinwerking bewij st dat. Vori g Jaar
namen in de periode Juli- augustus
zo'n 450 kinderen lussen 3 en 12
par deel aa n het speelplein. 'Het aan 
tal kinderen stijgt nog elk jaar. Steeds
meer ouders gaan beiden uit we rken
en kampe n m et een opvangprobleem
voor hun kinderen tijden s de zomer
vakantie.

Tienbeurtenkaart

Het beleid van de Vilvoordse spee l
pleinwerking probeert zoveel moge
lijk in te spelen op de noden van de
o udE'rs. Zo wordt vanaf dit jaar een
nieuw inschrijvingssysteem ingevoerd.
Tot vorig jaar moesten de
ouders aJ bij het begin van de
Le fonctionnement des plaines
zomervakan tie uitmaken wel
de jeux s'internationalise
ke dagen hun kinderen pre
Le fonctionnement des plaines de jeux de Vilvoorde
cies naar het speelplein zou
s'internationalise cet été: au début du mois de
den ko men. Dat bleek in veel
juin, une délégation de quatre moniteurs partira
gevall en moeilijk vooraf te be
pour une semaine au Portugal avant que Vil
pal en . 'We zijn van dat stroeve
voorde ne reçoive à son tour, au mois d'août,
s)'steem afgestapt en werken
vanaf dit jaar met een beurten
une délégation portugaise. eet échange a pour
ambition de favoriser Ie bonfonctionnement
kaart. Voor een tienbeurten 
des plaines de jeux. La Belgique est I'un des rares .
kaart betaal je 1.000 fra nk,
pays européens dans lesquels les plaines de jeux
voor een dagkaart 125 frank.
sont entièrement animées par des bénévoles et
Wie zich 's morgens aan
des étudiants jobistes, alors que tout Ie fonc
m eldt , krijgt gewoon een
tionnement est assuré, au .Portugal, par des pro
stempel op de kaart. Op die
ma.ni er wordt het inschrij
fessionnels. Les plaines de jeux de Vilvoorde n'en
vingssysteem veel fl exi beler' ,
mettent pas moins tout en reuvre pour répondre
leg t lIse Van Moer uit. Eén
autant que possible aux besoins: elles ont ainsi
vijfde van de kind eren die
institué, cette année, un système d'inscription
plus souple, avec une carte de dix séances et un
nouveau programme destiné aux adolescents.

naar het speelplein komen IS anders
talig, in de mees te gevallen Franstalig.
'Alles wordt in het Nederlands uitge
legd, maar als blijkt dat anderstalige
kinderen het echt niet beg rijpen,
wordt het nog een s in het Frans her
haald. Hel Nederlands van anderstalige
kind eren die een paar weken naar h et
speelplein komen, gaat er sterk op
voor uit en dar doet ons plezier', zeg t
IJse Van Moer.

Tieners kunnen swappen
Het speelplein is alleen toegankelij k
voor kinderen di e in Vilvoorde "vonen
of er school lopen en russen 3 en 12
jaar oud zijn. Voor tieners tussen I 3 en
] 6 JaaI is er het SWAP-programma.
Jongeren met een SWAP-pas kunnen
genieten van een hele reeks reducties
en deelnemen aan een uitge breid ac
tiviteitenprogram ma. Deze zomer staan
onder andere paintball, karting en
mumklimmen op de agenda. De stad
Vilvoo rde organiseert deze activiteiten
samen met de gemeente Mac helen.
Tina Deneyer
De beurtenkaart en dagkaart voor het
speelp lein zijn te koop bij de jeugddien st in
het Cultureel Centrum van Vilvoorde of op
het speelplein zelf.
De SWAP-pas is t e koop in het Cultureel
Centrum van Vil voorde en in het gem een
tehuis en de bibliotheek van Machelen.
Prijs: 100 BEF voor alle tieners van Vilvoorde,
Machelen en Diegem, 200 BEF voor tieners
uit and ere gemeenten.
Voo r verdere informatie: 02/ 255 . 46.92
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WellnesscentruDl en internationaal
trefcentruDl
Een gezonde geest in een
gezond lichaam in een gast
vrije omgeving, zo gaat het
er aan toe in Wellnesseenter
Clark's Gym in Tervuren.
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Clark (het klinkt internationaal maar
het is heus zijn échte naam) opende
zijn eerste Gym in 1984 in Tervuren
en dat was toen in België lang niet zo
gewoon als vandaag. Begin dit jaar
verhuisde de kinesitherapeut met zijn
vrouw Mieke, een verpleegkundige,
én hun zoontje naar een mooie rui
me nieuwbouw in Tervuren.
En of er op die tijd veel veranderd is?
'Enorm veel', zegt Clark. 'In de jaren
tachtig werd er bijna uitsluitend aan
powertraini ng of krachttraining ge
daan, zowat een afgeleide van body
building. Stilaan zijn daar cardiotoe
stellen bij gekomen, dat zij n toestellen
om de condi tie te verbeteren, en die
werden steeds maar beter en beter.
Vandaag ligt de nadruk veel meer op
conditie dan op kracht. Dat m erk je
ook aan het publi ek. Yroeger kregen
we bijna uitsluitend jonge mannen
over de vloer, vandaag zij n dat iets
meer dames dan heren en wel van
alle leeftijden, van 15 tot 75 jaar'.

ledenbestand vind Je zowat alle natio
nalitei ten terug', zeggen Clark en
Mieke. 'Wij proberen met iedereen te
praten in zijn of haar taal. Met onze
kennis van het Nederlands, Engels,
Frans en een beetje Duits lukt ons dat
aardig. Het is wel leuk, al die talen door
elkaar en in de groepslessen -want
die zijn er ook- vormt taal sowieso
geen probleem omdat de woorden
die daar worden gebruikt uit het
Engels komen: stretch, warming-up,

De tijd dat mensen alleen
maar naar een fitnesscenter
kwamen om af te slanken
is voorbij

En ze spraken alle talen
In Clark's Gym zie je alle nationalitei
ten en hoor je heel wat talen. 'In ons

Ein gastfreundliches Fitness-Center
Ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper und das in gastfreundlicher Umge
bung. das ist das Wellness-Center Clark's
Gym in Tervuren. Clark eröffnete sein ers
tes Fitness-Center 1984 und ist inzwischen
mit Frau und Kind in einen attraktiven
Neubau umgezogen.'Make people feel bet
ter' ist das Motto, nach dem sie handeln. In
diesem Fitness-Center trifft man auffallend
viele Nationalitäten an.'Ausländische Mit
bürger fühlen sich hier wohl, da wir ver
suchen sie in ihrer eigenen Sprache anzu
sprechen, und da wir jeden mit Namen
ken nen.AuBerdem treffen sie hier Lands
leute und Schicksalsgefahrten', so Clark.

cool-down en ga zo maar door ', al
dus Clark. 'Yeel buitenlanders komen
hier terecht via andere zogenaamde
ex-pats. Ze komen voor de sport, maar
ook voo r het sociaal contact . Er wordt
dan ook heel wat afgepraat " , weet
Mieke. 'Buitenlanders voelen zich hier
thuis omdat we hun taal proberen te
spreken, omdat we iedereen bij naam
kennen en omdat ze hier 'lotgenoten'
ontmoeten. Allemaal dingen waar ze
zich beter door gaan voelen. Misschien
moeten we die taalkwestie overigens
ook eens van uit hun standpunt bekij 
ken: mensen die weten dat ze hier
maar een Jaar of twee blijven vinden
het niet zo logisch om Nederlands te
leren. Er zijn er heelwat die wel moeite

doen, maar 7e vinden het geen ge
makkelijke taal. Yoora l Engelsen lij ken
bang te zijn om iets fout te zeggen,
ze voelen zich nogal onzeker' , merkt
Clark op.
'Het is voor buitenlanders niet altij d
even makkelijk', vervolgt Mieke .
'Som s komen ze aandraven met bri e
ven of boetes die ze niet begrijpen,
ze vragen of je een goede huisarts of
gynaecoloog kent, waar je krukken kunt
huren en andere praktische zaken. Dat
zoek ik dan wel even voor ze uit.'

Fitte families
Dit welnesscenter is dus geen plaats
waar je met gewichten sleurt, noch het
toneel van een modeshow met blin
kende en glitterende pakjes. Je kunt er
overigens ook met de hele familie naar
toe en dat blijken buitenlanders meer
te doen dan de plaatselijke bevolking.
'Dat kan perfect', zegt Clark. 'Iedereen
traint op zijn eigen ritme, iedereen
wordt individueel begeleid en dat is
belangrijk omdat je niet te zwaar of
niet te licht moe t trainen. Steeds meer
mensen vinden de weg naar de Gym
omdat ze begaan zijn m et hun ge
zondheid. Er zijn zelfs bedrijven die
hun werknemers een abonnement ge
ven' , zegt Clark . 'De tijd dat mensen
hier alleen kwamen om af te slanken
is voorbij . Mensen komen vooral om
zich beter te voelen. Ons motto is
dan ook 'Make people feel bener', besluit
Mieke.
Geneviève Ostyn

