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Sensibiliseringscampagne 'OOl EU-hurgels 

Kiezen voor Vlaanderen 

Het politieke leven dat stilaan opnieuw op 
gang komt, zal de komende weken allicht in 
het teken staan van de gemeente- en provin
cieraadsverkiezingen van 8 oktober.Voor het 
eerst mogen ook de inwoners van de landen 
van de Europese Unie hun stem uitbrengen. 
Het aantal Europeanen dat zich liet inschrij
ven op de kiezerslijst bleef in de rand alvast 
ver beneden de verwachtingen. 

Toen de maatregel, die voortvloeit uit het Verdrag van Maas
tricht. destijds bekend raakte, vreesde menigeen een niet 
te stuiten verfransingsgolf die over de Vlaamse rand rond 
Brussel zou "poelen. Sommige doemdenkers zagen zelfs heel 
Vlaams-Brabant al ingelijfd bij Brussel. Van die vroegere uit
spraken klinkt vandaag slechts een vage echo na. Her en der 
heeft men erkend dat de vrees van toen overtrokken was. 
Dat kan ook moeilijk anders toen in juni en juli vanuit de 
gemeentehuizen de cijfers bekend raakten van het aantal 
EU-burgers die zich als kiezers lieten registreren en dus 
straks, net als de Belgen, hun stemplicht moeten vervullen. 
Voor heel België heeft slechts één EU-burger op zes zich 
laten inschrijven en in de Vlaamse rand zelfs nog veel min
der. Volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken waren er begin augustus 85.325 Europeanen (ruim 
17%) ingeschreven op een totaal van 498.315 kiesgerech
tigde Europese burgers. 

Schril contrast 
Die resultaten staan in schril contrast met een studie van 
eind jaren 90 waarin het heette dat maar liefst 82,1 procent 
van de EU-burgers gebruik wilde maken van zijn lokaal 

kiesrecht. Dat hoge
Het gebrek aan belangstelling van een 	 percentage werd ver

taald in stemgedrag groot deel van de buitenlandse kiezers 
ten gunste van Frans

voor de gemeenteraadsverkiezingen is talige lijsten, wat het 

bezwaarlijk een goede zaak te noemen beeld gitzwart maak
te. Vandaag blijkt dus 

dat de animo van inwoners uit EU-landen om te participe
ren aan het gemeentelijk beleid niet bijster groot is. Toch 
warmen minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne 
en de zijnen zich op aan de vaststelling dat het veel erger 
had gekund en dat zich alleszins beduidend meer mensen 
hebben gemeld dan bij de Europese verkiezingen van vorig 
jaar juni toen slechts 23.999 EU'ers gingen stemmen De 
vrees voor een lage registratie was vooral begin mei reëel 
omdat zich toen nog maar amper 12.000 EU-burgers had
den gemeld. Dat het eindresultaat, hoewel nog bescheiden, 
flink hoger is komen te liggen is mee te danken aan een 
sensibiliseringscampagne van de overheid. 

Positieve impulsen geven 
In de omgeving van Vlaams minister van Binnenlandse 
Zaken Johan Sauwens heet het dat het gebrek aan belang

stelling van een groot deel van de buitenlandse kiezers be 

zwaarlijk een goede zaak is, waarbij tegelijk nuchter wordt 
geconstateerd dat een electorale minorisering van de Vla
mingen door de internationale gemeenschap niet voor on
middellijk is. Volgens het kabinet blijven positieve impulsen 
nodig om het vertrouwen van anderstaligen en EU-burgers 

te wekken en hen duidelijk te maken dat hun toekomst in 
Vlaanderen ligt. 
In de eindsprint naar de gemeente- en provincieraadsver
kiezingen schakelen de Vlaamse regering en de provincie 
Vlaams-Brabant in een hogere versnelling met een ultieme 
sensibiliseringscampagne Het wordt een pleidooi om 'zin
nig' te stemmen 'Uw stem een stap naar samen (demo
cratisch) besturen' is de boodschap van de campagne die 
zich richt tot alle anderstaligen en EU-burgers in de brede 
Vlaamse rand rond Brussel en heel specifiek tot die in de 
zes faciliteitengemeenten. De campagne sluit ook aan bij het 
positieve onthaal- en integratiebeleid van de Vlaamse rege
ring en de provincie Vlaams-Brabant in de Vlaamse rand. 
'Kiezen voor de toekomst is kiezen voor Vlaanderen', heet 
het daar. De Vlaamse regering voert haar campagne niet al· 
leen via direct mailing maar zal tevens adverteren in bladen 
die zich speciaal op anderstaligen en EU-burgers richten 
zoals The Bulletin, Der Kontakt, Qui Italia, El Sol de Belgica 
ofWhat's On. De meertaligheid van die campagne wil 
illustratief zijn voor de open ingesteldheid van Vlaanderen. 
Johan Cuppens 

Little European interest in Belgian elections 

This October 8th, communal and provincial council elections 
will be held throughout Belgium. Thanks to the Maastricht 
Treaty, residents from other countries of the European Union 
may for the first time participate in such elections. Until now, 
however, the number of Europeans who have actually registe
red to vote has remained far below expectations.According 
to figures from the Ministry of Foreign Affairs, by early August 
85,325 Europeans had registered, from a total of 498,315 
European citizens legally entitled to vote. In the final run-up 
to the October 8th elections, the Flemish government and 
the province of Flemish-Brabant will step up their efforts with 
a final awareness-raising campaign. 
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• \N~ krijgen een prac hl van een lomer, de mooi ste van de jongste 
vijf jaar. Zonn ekl oppers ko men ook hier aan hun trekken. (helderzi ende 

Piel Rill9oo1beRin IonuIl" won ill Hel Ni eumblCld ) 
• Met IW I aanla! IIrpn ?nn , nr hett'r. her gt:hrek dan lOn , hebben we 

een hiStoris, h rpco1'(i ,~chrok~". In de w'miclddde julimaand s" hijnl 
Of' z o n 19k 11111', rlei'f' 1n c! ;.l llct ht:hhen Wf>' nog Inaar 86 lIur van de zon 

kun nen l<~ni.,: t~n IKM I. kJ imllln1nnR )'vlfl((Hrn DIepenheek in De MurHell ) 
• De 111(-~rli<l. hl ijvf'n 1l1a ..u or 70ek gaan naar rl1en"E'n di e ç;rrnke llll \pra ~ 

ken en "oorspell mgen dop" ' . \ De 7. Ic ~ puw zal de eeuw zijn van 
wetensc hap en wvhn iek nl eL ,',(' los lopende nimfen en druïden. 
(VRT-weermon Frank ikhaoserr ill P-l1loHoónel 

• Nllodweer dr ijft !\dgen nla,>adl hel vli egnu g op. (kap in De Morgrn mn 7 Juli) 
• We ko me" op o m.e reSl' ,-vatipa fd eii ng handt' n te kort om aa ll cle 
vraag n aa r lonvakanlies l P kun ne n voldoen. Slt1ds begin Jl rli gaa r hel 
dag na d ag crescendo En d e memel) l tjn veel minder kieskeurig. 
\Negraken is hel helangrojk stt'. (d irecteur Burl Bf(lck., I'IIn ]elAJr In De Morgen) 

• Buien en veel te ko ud (wecrhwchl """ JO Juli In De Morgen) 
• Door het s J echt(~ weer ko.,j gPl1 d ~ mensen een nega ti eve kij k o p onze 
kust en zullen ze I)ok ci c ko tnendc jaren weghlijven . (Luden lluJlinrk I'on 
de roCflsti sclJe drensr "u n Illnnkenherw in [Je MorHen ) 

• Dit is een ramp mor d e ,,'( tIlT Veel mensen annuleren hu n va kantie 
aan z.ee. Ot> l()el lSlen ri lt' k01lW il lijn IÜt' l ;J) een aangenalne bui . 

(Michel BerD, laoflirt" Hnrew 'vlid <ienklisi In 0(' Slundaard ) 

• Het IS niet slec ht . lll aM 0" hi-slec ht. (dircwice Louisc longen van Bo hhei""n
land in Hel Nieu1V,hlud) 

• Mee r Iwrfst da n ZOIJ1er. (lVw heridli "un 14 Juli in De MorHen ) 
• D,> InelJ sen worden echl piSSig. (. .) Ik 

VAN HOR E N voel hoe mtjn popularit eit per druppel daalt 
meI I~en procen t. (VRT-lVeermon Frank Dehooserc 

ZEG GEN in 0, Mor!}Cn ) 
• Me nsen h ebb~ n dc neiging om bil slecht weer 

alks veel negati c" er re' b~oorcld en. (psyc hol ooBFm". Van Ol'cnva/le in De Morgen) 
• De s itu~ ti e , andaag kOl11t er l1, in of m eer op net' r dal we met zi jn 
all en nu al we ken aan tcn <tuk naar een depril11 erende fi lm aan het 
kijken zij t] lid) 

• Rotweer kelrie n nog" (kop in 1-Ier Ni('uws!>fuJ I'an U iuli) 
• Je kan nu dl '\ l (' lI ('n rhr v()or de- 11 1ee<.;\e landhoLlwers de hruro 

o pbrengsl Va ll de gra"" n lagt' r la l uitva ll en dan de kostprijs. Dat is 
sedert de Tweed," vVereidoorlog 111 JOJl het geval geweest. (lundhouIl'desk lin
dige Lu( Busschuerl in Hel NieuIl' lbJnd) 

• Een koe m oel dage li jb 7 tor 8 kilo droge sto f eten. Bi J droog weer 
kOl11t dat neer or SO lOt hO kil o gra" hij regël1 weer wordt dal al vlug 
70 tot 80 kilo De dieren li tre n 7.<' vo l met water dar ze diarree krijgen 

en een meter ac hte r zich , .. hiet en (wnnrdl'oerder ROflCr Saenen "'"' Je J3oercnbonJ 
in Hel Ni ellwsblud) 
• Vlaanderen veo uipl. (knp in Hel I11 nt Il< Nieuws "un 3/ juJi ) 
• Wa terl1oo' duwl Vlaanderen kopie onder. (kop in Hel Nietmsblud von l I ju li ) 
• De kans dat het nog goed kom l mei de 7.IJ nlL'r "dH 2000 verkl einr 
met de dag. Laat O Il S hel erop houden dat er nog mooie dagen JU Ilen 
komen. lllaar dal lP m issdli en pas in de zomer \'an 200 J zu ll en 

opd Uik en . (JlOoHlerw" 1\'<er-,n klil11uutkllnde HUffO rappe in De MurHco) 

• Dit bodi Hier df' slec htSte 70 mCf ooil te worden. (h oogleraur weer- en 
klimaolklinJe HUR" roppe in 1-Iet NieulVsbluJ ) 

• Tn everl' life a lir tl" '·ai ll"1II'1 la' i. (f/ehonrd op het SI';nJdötlVul in Bocc1lOUI) 

Voor of tegen Brussel 4 
Op 22 iuni van dIl jaar kw amen de Vlaamse, 

de 'vVaal~(' en de Brll~se l se gewestelijkt, advlt'sraad 

voor h er f e rS l IJ' hun geschlPcl enis hil e lkaar om 

7.ich sa.t1 Jen w heraoen over ('ell gp.mef' llsc llappe

h jkt' aanpak van hu n he langen ITl Brnsscl 

Figuran .ten 10 
Na zeven. )dar c!pcaa.ll te / 111\ gewet-'si va n 

de fa cnl tei l GeneeSkllllclE' vol gt prn(-e ssor 

Be n Van Ca mp in okto ber Fis WittE' op als 

rector va n de Vri jt' Ulliï'er~i{t:'it Br1lssel 

N a lang darzt"leJ' q elrle hij '1 1('1>. kallrl iclaar, 

' w anl (-'en hel p IlI.l ' \'er,i rell ; )e Srllrp )l lS 

nog ie ts ,1J) c!e ', d;rJl eel) fa( llJ.teit lei.dep 

Zilveren GOM Vlaams-Brabant 
maakt balans op I 2 

Brussel op een presenteerblad: 
Vlaanderen moet meer hart krijgen 
voor zijn hoofdstad. 23 

CC Strombeel< en Westrand 
omarmen elkaar in Randstad 27 

Open Monumentendag: 
Toen Nossegem nog een 
landbouwersdorp was 3 I 

Voor \'l ,) lIeeJ gehandicap ten is de Randkram b eschikbaar o p 
( assene Geïnte resseerci eD kunne n con ta ct opnemen m et het 
Atelier H.e le n Keil t" r, re l. 021466 9440 o rmet d e redac ti e. 

http:c!pcaa.ll
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Onderlinge wedijver is in niemands belang 

Voor of tegen Brussel 

Dat Brussel,Vlaanderen en 
Wallonië moeten praten over 
hoe dat grote Brusselse stads
gewest best wordt beheerd, 
werd de jongste tijd zo vaak 
herhaald dat het er wel van 
moest komen. Eind juni zaten 
vertegenwoordigers van de 
Vlaamse, Waalse en de Brus
selse sociaal-economische 
adviesraden voor het eerst 
samen aan tafel om van 
gedachten te wisselen over 
de sociale en economische 
verwevenheid van de drie 
gewesten. 

Wie van hoog in de lucht naar Brussel 
en omgeving kijkt, ziet één groot stads
gewest dat er qua structuur uitziet zoals 
zovele andere West-Europese agglome
raties: een kernstad, de uitwaaierende 
suburbia met de vele huisjes en tuin
tjes, bedrijfszones, een kleine en een 
grote ringweg, een groene gordel of 
wat daarva n rest. .. Alleen: in het Brus
selse geval is deze sociologische een
heid geen politieke eenheid. Als het 
bijvoorbeeld gaal om de ruimtelijke 
ordening zijn er drie gewesten die elk 
in hun stuk van het stadsgewest het 
beleid bepalen: het Brussels gewest in 
het hoofdstedelijk gebied van de 19 
gemeenten, het Vlaamse gewest in de 
Vlaamse rand rond dat Brussel- j 9 en 

Les rivalités intestines 
ne profitent à personne 
Les trois régions belges se feraient-elles 
concurrence avec leur plans d'aménage
ment et leurs travaux publics ou essaier
aient-elles plutöt de se compléter? 
Question importante, non seulement 
parce qu'elle détermine en partie I'avenir 
de la région bruxelloise, mais aussi parce 
que dans une économie mondiale dans 
laquelle des régions se font concurrence, 
la collaboration peut éviter que les trois 
régions ne soient montées les unes contre 
les autres. Fin juin, les représentants des 
comités consultatifs socio-économiques 
flamand, wallon et bruxellois se sont 

réunis pour la première fois autour de 
la table afin d'échanger des idées sur 
I'enchevêtrement social et économique 

des trois régions. 

tenslotte het Waals gewest in het zuide
lijke deel van het Brusselse stadsgewest. 
Al in 1995 stelden geografen en/of 
ruimtelijke planners vragen bij deze 
verkaveling van bevoegdheden. Zouden 
de drie gewesten elkaar beconcurreren 
met hun ruimtelijke plannen en open
bare werken, of veeleer proberen elkaar 
aan te vullen ' De vraag is van belang. 
Niet alleen omdat ze mee de toekomst 
van het stadsgewest bepaalt, maar tevens 
omdat in een wereldeconomie waarin 

Moeten de drie gewesten 

elkaar beconcurreren met 

hun ruimtelijke plannen 


en openbare werken, 

of veeleer proberen elkaar 


aan te vullen? 


regio 's elkaar beconcurreren in het 
aantrekken van investeringen, activi
teiten en inkomsten, samenwerking 
kan voorkomen dat de drie gewesten 
tegen elkaar worden uitgespeeld en 
bijvoorbeeld elk dezelfde infrastructu
rele investeringen doen om dezelfde 
activiteiten aan te trekken. 

Onverzoenbare doelstellingen 
Wat in 1995 nog een hypothese was, 
kreeg in 1998 - nadat de ruimtelijke 
plannen voor Vlaanderen en Brussel op 
papier stonden - al vastere vorm. De 
Sociaal-Economische Raad van Vlaan
deren (SERV) legde in dat jaar in zijn 
studie 'De sociaal-economische belan
g en gemeen scha p Vlaand eren / Brussel' 
de ingebouwde concurrentie in de 
ruimtelijke plannen van Vlaanderen en 
Brussel bloot. Wallonië van zijn kant 
leek vanuit de aloude afkeer voor de 
Brusselse dominantie Brussel aanvan
kelijk veeleer te negeren. In de SERV
studie wordt aangetoond dat de Vlaamse 
en Brusselse toekomstplannen in cruciale 
aangelegenheden bol staan van onver
zoenbare doelstellingen. Het Geweste
lijk Ontwikkelingsplan Brussel (GOB) 
wil de stadsvlucht (van 1.075 .136 in
woners in 1970 naar 950 .597 in '96) 
stoppen en tegen 2005 34.000 liefst 

wat welvarende inwoners aantrekken. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV) selecteert de 14 gemeenten rond 
Brussel als groeigebied voor wonen en 
tegen 2007 moeten er zo'n 32.000 
inwoners bijkomen in Halle-Vilvoorde. 
De kans is erg klein dar zowel Vlaan
deren als Brussel hun doel bereiken; 
Er wordt geen instroom van 66.000 
mensen verwacht in Halle-Vilvoorde 
en Brussel samen. 
Bovendien zegt het RSV niets over welke 
sociale groepen men wil aantrekken en 
duidt het evenmin belangrijke zones 
voor sociale huisvesting aan. Feitelijk 

kiest Vlaanderen daarmee voor het be
stendigen van de bestaande bevolkings
samenstelling en dus voor het aantrek
ken van midden en hogere inkomens. 
Minder begoede gezinnen komen op 
de privé markt immers nauwelijks in 
aanmerking voor een stekle in dit deel 
van Vlaams-Brabant. 'Vooral door deze 
keuze voeren Vlaanderen en Wallonië 
een anti-stedelijke politiek ten opzichte 
van Brussel,' onderstreepten sociaal 
geograaf Henk Meert en Peter Cabus 
van de SERV-studiedienst al in 1995. 

Globale visie 
Het tweedf gebied van wedijver geldt 
her aantrekken van investeringen . 
Vlaanderen hanteert het niet-afwente
lingsprincipe: war Brussel niet "vil, kan 
ook niet in de Vlaamse rand. Brussel 
moet laagwaardige activiteiten - zoals 
afvalverwerking - zoveel mogelijk op 



her eigen grondgebied aanpakken . 
Anderzijds wiJ Vlaanderen her groot
stedeliJke vesügingsmilieu dar de 
Vlaamse rand dankr aan de nabijheid 
van Brussel optimaal benutten. Met 
andere woorden : het nodige doen om 
de hoogwaardige activiteiten die zo'n 
milieu kan aantrekken, ook effectief 
aantrekken. Het Brusselse gewest wil 
eveneens een winnende economische 
regio zijn. De tewerkstelling moet er 
stijgen met 40.700 arbeidsplaatsen, 
tervvijl nuchtere ramingen slechts een 
toename van 20 .400 arbeidsplaatsen 
verwachten, en dat vooral door het be
houd van industriële banen . Ook op 
dit vlak kunnen Brussel en de Vlaamse 
rand moeilijk allebei hUIl doel bereiken 
stel t de SERV De raad wijst er o p dat 
Vlaanderen weliswaar de beste kaarten 
heeft in de concurrentieslag, maar dat 
het er niet goed aan doet die ook uit 
te spelen. Een duaal stadsgewest met 
een rijke rand en een verpauperende 
kernstad is in niemands belang omdat 
de rol van Brussel als internationale 
stad - en daarop teert ook de rand 
erdoor onder druk komt. Een te grote 
stadsvlucht raakt ook de leefbaarheid 
van de rand. 'Er is nood aan een glo
bale visie op de omwikkeling van de 
regio en gezien de instituüonele toe
stand m oet dat vertaald worden in 
overleg en coördinatie: zo besloot de 
SERV in zijn swdie. 

Historische bijeenkomst 
In 1999 gaf de studiedienst van de 
Conse il Economique et Social de la 
Région Wallonne (CESRW) , de Waalse 
tegenvoeter van de SERV; de studie 'La 
coopéra ti on Wallonie-Bruxell es' uit. 
Ook daarin werd gepleit voor samen
werking. Op 22 Jlmi van dit jaar kwa
men de drie gewes telijke adviesraden 
- voor het eerst in hun geschiedenis 
bijeen om samen na te denken over de 
economische interacties tussen de drie 
ge\Neslen . SERV-voorzitter Kris Peeters 
stelde daar dat de sociale partners in 
de drie gewesten ervan overtuigd zijn 
dat ze in Brussel samenlopende belan
gen hebben . Er werd een gezamenlijk 
plalform van de drle raden opgericht 
dat in de toekomst gemeenschappelijke 
adviezen zal formuleren op die gebie
den waar een gezamenlijke aanpak 
wenselijk is. 
To t slot is er de GOM Vlaams-Brabant 
die in zijn toekomstplatform de SERV
visie voor overleg met Brussel onder-

Hoe lang nog Belgische druiven? 
Traditiegetrouw worden in augustus, september en oktober 
de Druivenfeesten gevierd. De vraag die daarbij steeds luider 
klinkt, is of er nog wel reden is om te vieren nu de druiven
teelt bij ons op sterven na dood is. 

In Overijse, Hoeilaart, Duisburg en 
Huldenberg gaat zowel het aantal drui
ven serres als het aantal beroepstelers van 
jaar tot jaar achteruit. In Overij se, de 
belangrijkste druivengemeente, daalde 
het aantal druivenserres alweer met 8,7 
percent ten opzichte van vorig Jaar en 
zeven serristen hingen voorgoed de 
druivenschaar aan de haak. 'Niettegen
staande deze voorrdurende terugloop 
blijven de gemeenten investeren in de 
promotie van onze Belgische druif We 
doen dat omdat het om een ambachte
lijk en kwalitatief hoogstaand product 
gaat' , verklaarde burgemeester Schamp 
bij de voorstelling van de Druivenfees
ten in zijn gemeente. In buurgemeente 

Duisburg, na Overijse en Hoeilaart ooit de derde belangrijkste druivengemeente, 
stelt voorzitter Alex Clinckx van het Duisburgse Feestcomité somber vast dat het 
aantal serristen ook hier van jaar tot jaar achteruitgaat. Volgens hem hebben de 
druivengemeenten in het verleden te weinig aandacht besteed aan een gemeen
schappelijke strategie om de Belgische druif massaal onder de aandacht van het 
publiek te brengen. 'Niet alleen in het buitenland maar ook bij ons zie je meer 
en meer reclame voor streekgebonden producten. Waarom kan het dan bij ons 
niet' , vraagt hij zi ch af 
Clinckx vindt dat er gemeenschappelijke initiatieven genomen moeten worden 
om de uitstraling van de druivenstreek te vergroten en het publiek er op te wijzen 
dat uitgerekend deze regio iets te bieden heeft wat je elders niet kunt vinden. 
Om te beginnen moet het gebied afgebakend worden en moet men precies de
finiëren welke gemeenten al dan niet bij de Druivenstreek horen. 'Zo moeilijk 
kan dat toch niet zijn als de burgemeesters van Hoeilaart , Overijse , Tervuren en 
Huldenberg de koppen bij elkaar zouden steken', suggereert Alex Clinckx. 
De Duisburgse feesten en de negenenveerrigste Druivenfeesten van Overijse 
werden in augustus gevierd. Deze maand en in oktober zi jn er nog Druiven
feesten in Hoeilaart en in Huldenberg. In Hoeilaart krijgt het Druivenfestival 
het thema 'Over passie, hartstocht en romantiek' mee. 
WF 

schrijft. 'Vlaanderen en vooral Vlaams
Brabant heeft er belang bij dat de ont
volking van Brussel vertraagt en de 
economische activiteit er toeneemt: 
staat er zwart op wit. De GOM somt 
de domeinen op waar overleg en 
samenwerking onontbeerlijk zijn: 
mobiliteit (met als concrete dossiers 
het Gewestelijk Expressnet, de inplan
ting van een HST-terminal ten noor
den van Brussel en de luchthaven van 
Zaventem), de milieuproblematiek 
(meer bepaald de inplanting van 

nieuwe waterzuiveringsstations en 
verbrandingsovens), de gespleten ar
beidsmarkt met werklozen in Brussel 
en een tekort aan personeel in Vlaams
Brabant en to t slot de onoordeelkun
dige aanleg van infrastructuur zoals 
bijvoorbeeld containerterminals zowel 
in Vilvoorde als in Schaarbeek. Hiermee 
is de aanzet voor een concrete agenda 
gegeven, al blijft een prangend pro
bleem als de sociale huisvesting eens 
te m eer buiten het gezicht. 
John Vandaele 
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ZAVENTEMVAN ASSE TOT 
Honderd vriJwilligers nodig 

Het Regionaal Thuiszorg 

cenlrum van de SOLialisli 

scbe MUlLlahteitell regio 

Halle-Vil voorde is drmgend 

op zoek llaar vriJ willigep, 

die willen zorgen vuor be 

jaarden, gehandlcaiJten , 

zieke mensen en kinderen . 

De dienst, die [Jog Illaar 

sinds eind vong J,1al [x:staal, 

kampt met een tekort aan 
thuisverzorgers 'Omdat onzE' 

dienst steeds meel bekend 
heid krijgl en de vraag lladl 

thmszorg elk par ste rk groell , 

zijn we op z.oek nad!' zo II 

Gouden gidsj e 
'Expats in Brussel,', zo beel 

het 208 pagina's tellende 

boekje dat buitenlanders die 
zich lt1 Brussel elJ de I'and 

vestlgen een helpende hami 

biedt om zich hi el vluggt'1 
thuis te voe len. Hue moel 

Je je laten registreren in de 

gemeente waar Je gaat wo
nen, waar hll1nen de kin
deren naar school , wanneer 

vallen de officiële feestdagen 
waarop banken en dlldere 

instellingen gesloten Lijn 
uitleg over de Vlaamse rand 
en Randkrant, het is dJlernaal 

overzichtelijk gerangschikr 

te vinden in 'Expat;, in 

llUnde rd vrijwi ll igers' , ver

lelt Koen Milhiels , verant

woordellj kt' vall h el Regio 

Brussels ' De gids onder

scheIdt lich vooral van an

deren in ziJll genre door 
hoofdslLlkken mei lluttige 
informatie over bIjvoorbeeld 

'slJoppll1g ' DaarlIl worden 

de verschi llende Brusselse 

commerciële Wijken voor 

götdd llJaal uuk de dala 

wacuop bionldl'kcen wor· 
den gehouden staan vermeld , 

of llOg, de adressell van 
lweedebandswlllkels In hel 

hoofdstuK 'klllderen Slaan 

achessen YaI1 o[Jpdsdiellsten, 
maal (Juk flarken en domei

nen voor tamllJewaJldelin

gen en kleilJe speeltUinen. 
Dezf' schal ddll gegeven" 
IlldakL I'dll 'Expab il l Brus 

sels' lüet dlleen eell nuttig 

nale Thuiszorgcen trum 

Regio Halle- Vilvoorde, 

'Momenteel beschikken vve 

nog maar over vijf mensen 

en dat is natuurlijk veel te 

weinig voor zo'n uitge

strebe regio'. De vrijwilli

gers moeten geen opleiding 

hebben, vooral de motiva

tle is belangrijk. 'De taken 

van de thuisverzorgers zijn 

vrij eenvoudig. Zo moeten 
ze bijvoorbeeld de maaltij

den klaarmaken en de men

sen helpen met eten, hen 

een luisterend oor bieden 
of boodschappen doen', ver

dllidelijkl Koen Michiels. 

Het Thui"zorgcentrum 
,taat 111 voor de begeleiding, 

vormlllg en verzekering 

van de vrijwilligers en 

keen hen een vergoeding 

uit van j 20 frank per uur, 

Geïn teresseerd en kunnen 

bellen nadl Koen Michiels: 

0478/54.2 J 22 
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IIlSlrurnelil voor 
oUllelllanden, maar 

legeli jk uuk een 

llaJldig Ild"Lig werkje 
V(lUI de dütuebtune 
he\,\'onen,. ' EX[)alS 

iu BILIsseb' IS di.t 
Iddr ddll zijl! tweede 
,,,ditJe loe De gids 

"'UnlllJ; (gd)) aeil! 
iJ, ee.li Nederlandse 

Enge!se elJ h a IJ se 

versie. Hi j is ce koop 

lJij de Prt's~ Shop" 
t'd lk llüeflldllUJldIe 
ho"lLdllde]., ("j( kost 

'dS"iigiiM'dM'iM"M' 
Zes nieuwe kranten 
Sinds kort krijgen inwollers 

van de zes faciliteitenge
meenten rond Brussel een 

nieuwe gemeenschapskrallt 

in de bus. De zes kranten 

verschillen per gemeente 
van naam en inhoud en wor· 

den uitgegeven door de 
vzw de Rand. De initiatIef

nemers willen de gemeen

schapskranten zien uit groeIen 
tot een kanaal van correcte 

en objectieve informatie 

voor de inwoners van de 

facilIteitengemeenten en 
zo een tegengewich t "or

men voor het gebrek aan, 

of de eenzijdige officiële 
communicatie vanuit de ge

meentebesturen. De coör

490 Bf Hij kan ook besteld 
worden via Internet of de 

iJost. Lil dat geval worden 
50 Bf verzendingskosten 

aangerekend per exemplaar 
Adres: Expats in Brussels, Par

mentierlaan 92, I 150 Brussel. 

Internetadres: 

http://wwwexpatsinbrussels.com 

Voor bijkomende inlichtingen: 

Solange van der Stock, 

tel. 02/687.50.84, fax 02/6873297 
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diJldti e van de zes gemeen
sllldpskra]][~l1 [, in handen 

I'all l't'ciacteur Geen Selleslach. 

Hel llllliatief kriJgl de Sleun 

van VÎaarns InilJlster voor 

CIllllJ UI' e l' Brtbse!se Aan
gèlq;t'lllleden Ben /\nciaux 
en provlllCla,tl gedepuleer

de Herman VaJl Autgaerden 

lij stellen Jaarlijks 10 mil
Jue]) lel besclllkktng voor 

Clt: ,u hsiciJenjj~ "dIL het 
f'rLJjeec Ot' Iliellwe gemeen
Sllldpskrdlllen verschijnen 

l1ell maal per jaar en WOf

del! bus -aall·bw, bezorgd 

dour de P(JSl 
TI) 

http:02/687.50.84
http:http://wwwexpatsinbrussels.com


~rant 
'14fjj;';ljjM-j aaa;· 
Op de vingers getikt 
Vlaams minister voor Bin antwoordde binnen de vijf

nenlandse Aangelegenheden tien dagen (in volle vakan
Johan Sauwens heeft het tieperiode) zou akkoord gaan 
schepencollege van Wezem met de LaaI die werd gesug
beek-Oppem op de vingers gereerd in de hrief Bedoe
gerikt. HeL college schreef ling van het rondschrijven 
tijdens de zomervakanrie alle was een Laalregister aan te 
inwoners ouder dan \ 6 )Jar leggen met de taaIaanhorig
aan in de taal van hun laatste heid van de inwoners. 
contact met het gemeente Dal is in strijd met de taal
bestuur, en vroeg hen of ze wet en in het licht van de 
deze taal verder wilden ge omzendbrieven Peeters 
bruiken in de communica bovendien overbodig. Vol
ne met het bestuur. Wie niet gens deze omzendbrieven 

EN VAN ZAVENTEM 
a plaatsnamen in Midden-Brabant komt het bestanddeel 

, omme' voor: Tomberg, Tomstraat, Tomveld, Tomkouter, Tomme
en, oe Tomme, enz. Het stamt van het Latijnse woord Tumba en 

betelêent gJ:af. Een tomme duidt doorgaans op de Gallo-Romeinse 
oegraafi aats van een eigenaar van een groot landgoed en gaat dus 
terug tot ä eerste eeuwen van onze tijdrekening. Het was een im
posant heuvel die wel lOm hoog kon zi jn en een diameter kon 
hebben van 20 à 25 m. Omdat de tommen midden in de lande
rijen-waren opgericht en dus vruchtbare landbouwgrond wegna
men, we clen ze in de loop der eeuwen allemaal afgegraven. 
In ZaventeJ1il kwamen twee toponiemen met 'tomme' voor: een
tje dat me stal 'Tomberg' of'Tommeveld' werd genoemd en 'De 
Zeventommen'. De precieze ligging 
ervan kan iet meer achterhaald 
wonden, maar van de eerste ken
nen w@ hee wat bijzonderheden 
en aan.de tweede werden enkele 
leg-ende.t~v-erbonden. 

lOenste de eigenaar van 

de eerste tomme de heuvel te 

.slechten. m j zou 55 voet hoog 

geweest zijn en een omtrek heb

ben-gehad van 380 voet. Er ston

dl'm vijf eiken op. Een ploeg arbei 

ders vond na zeven dagen een 

gewelfde kelder uit grijze steen 

en wit marmer. Daarin bevonden >ow 
 PASCAL VIGNE RO N 

ziéli heel wat interessante voorwerpen en grafgiften, zoals een 
glazen um , een lamp, muntstukken uit de 2de eeuw n.c., het 
deksel van en sarcofaag met daarop afgebeeld een gevleugelde 
Genius met brood in de rechterhand en een hoorn wijn in de 
linkerhand, enz. De ontdekking lokte heel wat nieuwsgierigen 
naar Zaventem. De kelder werd pas totaal vernietigd nadat de 
toen zevenjarige Karel, de latere keizer, het koepelgraf bezocht 
had, Het behoorde blijkbaar tot zijn opleiding de vroege geschie
denis :!la ijn land te leren kennen. 

Het rapp0rt over de ontdekking van de tomme kan men lezen bij 
~. VANNO PEN, De geschiedenis van Zaventem, de industriegemeente 

van Mi denbrabant, Zaventem, 198\) 

Maurits Wynants 

moeten docu
menten altijd 
eerst in het 
Nederlands wor
den verstuurd. 
Anderstalige 
inwoners van een 
facilitei ten ge 
meente kunnen 
nadien een ver
taling aanvragen. 
De minister ver
nietigde de colle
gebeslissing na 
een klacht van de 
Vlaamse opposi
tiegroep DWo. 
Die zag in de aan 
leg van het taalre zgister meteen een 
'nauwelijks ver
hulde manier om de talen voor Bescherming van de mtellingen opnieuw in te Persoonli jke Levenssfeer. 
voeren' . Intussen heeft het hardleerse CDe collegebeslissing is vol schepencollege beslist om 
gens minister Sauwens ook alle nieuwe inwoners die 
nog eens in strijd met de zich aanmelden een taal ~ 
bescherming van de privacy. verklaring te laten invullen 
De wetgeving hierover ver voor opname in een taalre
biedt geautomatiseerde gister. Hiertegen werd door 
verwerking van persoons DWO opnieuw klacht inge
gegevens zonder aangifte diend. Wordt ongetwijfeld c 
te doen bij de Commissie vervolgd. AVh 

13;'lNij;WMM"U' --I 
Bos tegen wateroverlast 

oKraainem en Zaventem gaan afdeling van de vzw Natuur
samen een nieuw bos aan reservaten is blij met het m 
leggen. Het zal een opper nieuwe bos maar had het 
vlakte van bijna 7 hectaren liever elders in de gemeente 
hebben en komt op de grens gezien . 'Alle beetjes hel
te liggen van de twee ge pen', zegt voorzitter Danny 
meenten, tussen de Molen Blockmans, 'maar een bos m 
straat en de Zaventemse weg. rond de luchthaven van 
Deze maand zal de grond Zaventem zou natuurlijk een 
worden aangekocht. Beide heel stuk nuttiger zijn'. 
gemeenten zullen elk meer Beide gemeenten maken m 
dan 4 miljoen frank inves zich sterk dat het bos mee 
teren in de aankoop ervan. zal kunnen bijdragen tot de m 
Voor de eigenlijke bebossing bestrijding van waterover
kunnen de gemeenten re last in de regio Indien alles Z 
kenen op een subsidie van volgens plan verloop t, zul
de Vlaamse overheid. Welke len wandelaars begin vol --f 
bomen zullen worden aan gend jaar al kunnen genie mgeplant moet een studie nog ten van het nieuwe bos. 
uitmaken. De Zaventemse TD z 
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TOERISTISCH ACTIEPLAN VOOR VLAAMS-BRABANT 

Jongste provincie pakt u.it 

Dlet oude schatten 


Momenteel puilt de 
rand nog niet uit van 
de toeristische activi
teiten, maar in de toe
komst wordt dat al
licht anders. De pro
vincie werkt namelijk 
voor heel Vlaams
Brabant een toeris
tisch actieplan uit. 
Wij zetten, in primeur, 
een aantal denkpistes 
voor u op een rijtje. 

Wordt onze streek een mekka 
voor fietstoeristen en wan
delaars? Krijgen we meer 
en meer congresgangers uit 
de hoofdstad op bezoek die 
hier komen genieten van 
een dagje cultuur en natuur) 
Dat zit er dik in als de kers
verse denkpistes en aanbe
velingen van het WES, het ge
renommeerde West-Vlaamse 
economisch en maatschap
pelijk studie- en adviesbu
reau morgen in de beleids
nota worden opgenomen 
die na de verkiezingen aan de volgende 
bewindsploeg wordt voorgelegd. 
'Dit is een scharniermoment' , licht Ed 
Goris, het nieuwe diensthoofd toeris
me van de provincie Vlaams-Brabant 
enthousiast toe. 'Vandaag tekent de 
provincie de krijtlijnen voor de uit
bouw van het toerisme in de toekomst.' 

Verborgen rijkdom 
Waarom is hel aanzwengelen van het 
toerisme zo belangriJk) Om meer dan 
één reden, dat is duidelijk. Niel voor 
niets investeren andere provincies zo 
zwaar in toerisme. Er zijn uiteraard 
sociaal-economische belangen. Het 
toerisme zorgt voor i.nkomsten in de 
horeca, en voor banen, in de eerste 
plaats jobs voor lager geschoolde 
mannen en vrouwen. 
Maar daarnaast heeft het toerisme ook 
een belangrijke sociaal maatschappe
lijke en culturele functie. 'Als je een 
recreatiegebied uitbouwt, werpt dat 
ook vruchten af voor de mensen van 

de streek', verklaart Ed Goris. 'Die krij
gen een nog warmer hart voor hun 
eigen streek, waarderen veel meer de 
groendomeinen, de recreatiegebieden en 
het cultuurhistorisch erfgoed. Dat is de 
basis van een toeristische promotie
campagne. De VVV van het Hageland 
leverde op dit vlak al uitstekend werk af 
Toen ik reisbegeleiding coördineerde 
bij ]okerToerisme heb ik bijna de hele 
wereld rondgereisd. Nu ik Vlaams-Bra· 
bant van binnen en buiten leer kennen, 
verbaast het me hoeveel verborgen 
schatten deze streek te bieden heeft.' 
Waarom is er van die verborgen rijk
dom zo weinig bekend in binnen- en 
buitenland) 
'Vlaams-Brabant is een jonge provin
cie', antwoordt Ed Goris. 'Op het vlak 
van naambekendheid scoren wij nog 
erg zwak. Omdat de provincie in de 
eerste plaats een administratieve enti
teit is roept zij bovendien niet meteen 
een dUidelijk beeld op, zoals bijvoor
beeld de kuststreek of de Ardennen. 

In het verleden hebben Wlj 
kleine, versnipperde regio's 

in de kijker geplaatsl zoals 
de witloofstreek, de druiven
streek, ... Zo'n aanpak beeft 

weinig impact, spreekt het 
grote publiek niet echl aan. 
Voortaan willen we vanuit 
een pure marketingvisie drie 
grote, duidelijk herkenbare 
regio's voorstellen: het ruime 
gebied rond Brussel, het 
Hageland en het Pajotten
land. Daarnaast wordt Leu
ven naar voren geschoven 
als kunststad. Het is voor

namelijk onze bedoeling 
daguilstappen en korte ver
blijfsprogramma's aan te 
prijzen. Het echte verblijfs
toerisme aanzwengelen kan 
voorlopig moeilijk omdat 
in de provincie nog te wei
nig hotelaccommodatie 
voorhanden is.' 

Herkenbare regio 
De regio rond Brussel pro
moten -de rand dus- is mis

schien wel de grootste uitdaging. Dat 
komt omdat deze streek nog te weinig 
als één gebied wordt bekeken, nog 
geen echte identiteit heeft. Ed Goris: 
'Eén mogelijkheid is om de streek in 
de toeristische campagnes als 'De groe
ne gordel' voor te stellen. In het bui
tenland doen ze dat ook; Rond Londen 
heb je bijvoorbeeld 'The Green Belt'. 
Een groot deel van de Brusselse rand 
is inderdaad groen De naam is bekend, 
hij roept ongetwijfeld een sterk beeld 
op en refereert aan de schitterende 
attractiepunten die het gebied rijk is 
Deze werknaam leent zich dus uitste
kend voor loeristische promotiecampag
nes. Alleen zijn sommige randbewoners 
er niet helemaal gelukkig mee. Een aan
tal gevoeligheden maken dat de naam 
momenteel ter discussie voorligt.' 
Een van de discussiepunten is dat 'De 
groene gordel' verwijst naar de hoofd
stad. Nochtans is zo'n link logisch, 
want een stadsrand is altijd intens ver· 
weven met zijn stad. Bovendien is 'De 



groene gordel' zoals het WES hem 
graag wil promoten, veel ruimer op
gevat dan de Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel. 'Uiteraard is het niet onze 
bedoeling de grenzen van de rand te 
verleggen', beklemtoont Ed Goris. 'Ons 
enige doel is vanuit een marketingvisie 
een herkenbare regio aan te prijzen.' 

Sterke troeven 
Wat zijn de adviseurs met onze streek 
van plan) 'We willen het imago ont
wikkelen vanuit de sterke troeven die 
het gebied rijk is', zegt Ed Goris. 'In de 
rand zijn er bijvoorbeeld al heel wat 
schitterende wandel- en fietsroutes uit
gestippeld. Die willen we verder uit

'Onze provincie roept niet 
meteen een duidelijk beeld 
op, zoals bijvoorbeeld de 
kuststreek of de Ardennen' 

bouwen. Ook op het vlak van het con
gres toerisme heeft dit gebied wat te 
bieden. Brussel is één van de belang
rijkste congressteden ter wereld en ook 
rond Zaventem worden veel semina
ries georganiseerd. In zo'n congres
programma kunnen flink wat korte 
dagtrips worden opgenomen. Een uit
stap naar de kastelen van Gaasbeek en 
Beersel, het Afrikamuseum in Tervuren, 
de Nationale Plantentuin in Meise, 
het Zoniënwoud, het Hallerbos, de 
uitlopers van het Pajottenland, .. 

Young province to 
show oft old treasures 
Right now the outskirts aren't exactly 
brimming with tourist aetivities, but that 
will be ehanging in the near future, 
beeause the young provinee of Flemish
Brabant is hard at work on a tourism 
action plan. 'Beeause the provinee is pri
marily an administrative entity, it doesn't 
immediately eall to mind a clear image, 
as do the eoast and the Ardennes', 
aeknowledges Ed Goris, the new head 
of the tourism department, in a conver
sation with the RandKrant. 'From now 
on we wish to present three major, cle
arly reeognisable regions: the large area 
around Brussels (the outskirts, in other 
words), the Hageland, and the Pajotten
land. In addition, Leuven will be specifi
eally highlighted as an art city', says Goris. 
A story definitely to be eontinued! 

Congresgangers aantrekken is voor een 
streek bijzonder aanlokkelijk. Het be
stedingspatroon van dit soort toeristen 
is namelijk veel groter dan dat van de 
meeste dagjestoeristen. Op het vlak van 
het verblijfstoerisme is er ook een mo
gelijke piste: Misschien bieden de tal
rijke indrukwekkende vierkantshoeven 
in de toekomst wel perspectieven.' 
De promotie van het Pajottenland lijkt 
iets eenvoudiger. Dit gebied is sterk zich
zelf gebleven en roept een aantal dui
delijk herkenbare beelden op. De licht
glOOiende Bruegeliaanse landschappen 
bijvoorbeeld, de kleine dorpjes, de geuze 
en kriek, het Brabantse trekpaard, de 
oude folklore en de volksmuziek. 
Het Hageland telt dan weer een aantal 
cultuurhistorisch waardevolle stadjes. 
Diest heeft in verhouding tot het aan
tal inwoners het hoogste aantal geklas
seerde monumenten. Er is het begijn
hof (als werelderfgoed erkend door 
de UNESCO), het stedelijk museum, 
de 19de eeuwse kazematten (verblijfs
kwartieren van militairen) die kunnen 
worden bezocht. Zoutleeuw overleefde 
de beeldenstorm en kan uitpakken met 
zijn indrukwekkende Sint-Leonardus
kerk en zijn mooie stadhuis. Tienen is 
evenzeer een bezoek waard, temeer 
omdat volgend jaar het Suikermuseum 
er zijn deuren opent. 
Ook culinaire speciali teiten zijn een 
mogeli jke kapstok voor toeristiscbe 
campagnes. Het Hageland is vandaag 
misschien wel het bekendst om zijn 
witte wijnen . Toeristen kunnen in de 
streek tussen de wijngaarden wande
len én wijn proeven. Het Pajottenland 
kan dan weer uitpakken met zijn bier
cultuur. om maar enkele voorbeelden 
te noemen. 

Kunststad Leuven 
Enkele maanden geleden heeft Leuven, 
samen met Mechelen, van 'Toerisme 
Vlaanderen' het statuut van kunststad 
gekregen. Voortaan wordt de universi 
teitsstad samen met Brussel, Antwerpen, 
Gent en Brugge in binnen- en buiten
land gepromoot. 'Hier heeft de pro
vincie intens voor geijverd', benadrukt 
Ed Goris. 'De nieuwe status is terecht. 
Leuven heeft een waardevolle histori
scbe kern, met behoorlijk wat voor
beelden van de burgerlijke Brabantse 
gotiek. Het begijnhof behoort even
eens tot het werelderfgoed. Het weten
schappelijk en medisch congrestoeris
me kan hierop inspelen. De nahijheid 

Ed Goris 

van jonge hightech bedrijven biedt 
eveneens interessante synergieën. 
Alleen: de congresfaciliteiten zijn 
ontoereikend. En kunststad Leuven 
heeft nog geen grote tentoonstel
lingsruimte.' 
Om de verschillende regio's voor te 
stellen heeft de provincie degelijk 
promotiemateriaal nodig Er wordt 
gedacht aan een publiciteits- en een 
arrangementenbrochure en een nieuwe 
kaart van Vlaams-Brabant. Daarnaast 
moet er over elke regio een reisgids)e 
worden samengesteld met praktische 
informatie, tot en met de openings
uren, de fietsverhuurdiensten, de ac 
commodatiemogelijkheden en \Nat al 
meer. 
Naast een hoop werk moeten er ook 
nog enkele moeilijke problemen wor
den opgelost. Zo heeft het gebied ten 
noorden van de hoofdstad nog geen 
VVV Sommige VVV's zijn dan weer in 
méér dan één regio actief Hier leeft 
de vrees te worden 'opgesplitst'. Zo'n 
sp litsing dringt zich volgens Ed Goris 
echter niet op. 'De VVV's die er zijn 
spelen een belangrijke roL We denken 
er wel aan om boven die bestaande 
structuren een overlegplatform uit te 
bouwen. Dit kan door per regio een 
gebiedsgerichte werker aan te stellen 
die de promotiecampagnes coördineert. 
Daarnaast moet bij het provinciebe
stuur een studiedienst worden uitge
bouwd die aan onderzoek, planning, 
marketing en communicatie doet. 
Ook de toeristische website moet op 
poten worden gezet. Hiervoor moet 
het personeelskader sterk worden uit
gebreid en het budget verhoogd. De 
politieke wij om dit allemaal te reali
seren is alvast aanwezig.' 
Marleen Teugels 

9 
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'Wilt u spreken met de decaan, 
de dokter of de toekomstige 
rector?', Dat krijgt u nog even 
als antwoord als u vraagt naar 
professor Ben Van Camp, 
de decaan van de Faculteit 
Geneeskunde van de Vrije 
Universiteit Brussel die in 
oktober professor Els Witte 
opvolgt als rector van de VUB. 
De toekomstige rector woont 
al meer dan twintig jaar in 
Lennik. 

'Het loopt momenteel .inderdaad een 
beetje door elkaar', lacht de rector in 
spe als we hem vragen naar het verhaal 
achter de verkiezing. 'Na de openin g 
van de campus in Jette met zi jn aca
demisch ziekenhuis (AZ) werd ik vrij 
snel verantvvoordelij k voor alles wat 
met bloed te maken had. Later is daar 
de kankerbehandelillg bij gekomen en 
werd ik ook nog diensthoofd Medische 
Oncologie en Hematologie. Gelukkig 
kon ik daarbij terugvallen op uitste
kende medewerkers. want anders red 
je het niet met zoveel bevoegdheden. 
Als professor ben je uiteraard betrokken 
bij het onderwij s en het onderzoek, 
maar een faculteit heeft ook leiding 
nodig, temeer omdat professoren wel 
eens de neiging hebben om het geheel 
uit het oog te verliezen. Gezien mijn 
bes tuurlijke ervaring kwam de vraag 
of ik decaan van de factt!teit genees 
kunde wilde worden niet echt onver
wacht en ik heb daar dan ook ja op 
gezegd. Ik lleb de job zeven jaar lang 
heel graag gedaan. Op het einde van 
die termijn moest ik beslissen of ik te
rug zou gaan naar de basis of verder
gaan in de bestuurlijke richting en me 
kandidaat te stellen a Is rector van de 
VUB. Ik heb lang getwijfeld , want zo'n 
faculteit geneeskunde leiden die je Kent, 
is nog heel wat anders dan het bestu
ren van een bele universiteit. Binnen 
de VUB vond men her en der dar het 
roer maar eens moest worden overge
nomen door iemand van de campus 
Jette en toen ben ik 'voluit gegaan' om 
het zo te zeggen. In de verkiezings-

NieuweVUB 
rector professor 
Ben Van Camp: 

'Universiteiten 

mogen niet 


de commerciële 

toer op gaan 

, 


strijd, die er in fei te geen was omdat 
het m eer ging om een keuze tussen 
twee persoonlijkheden dan om pro
gramma 's want die waren min of meer 
gelijklopend, heb ik bet nipt gehaald . 
Nu heb ik de Lijd om af te bouwen en 
op te bouwen Ik blijf wel diensthoofd 
aan de faculteit geneeskunde om de 
algemene zaken te overlopen en om 
'in touch' te blijven met wat er hier 
gebeurt op wetenschappelij k vlak. 
Daarnaast houd ik er ook rekening mee 
dat ik hier ooit terugkom. Ik ben nu 
53 en een rector wordt in principe be
noemd voor vier jaar. Daarna kun je 
je nog een keer kandidaat stellen voor 
een tweede termijn , maar dat zien we 
wel als het zover is.' 

Bedreigde onafhankelijkheid 
Wat vindt u van de uitspraak: 'De laatste 
dertig jaar zijn de universiteiten achter
eenvolgens gedemocratiseerd, gebureau
cratiseerd en vercommercialiseerd? 
BVe Dat zijn heel belangrijke thema 's, 

vooral het laatste. Als je de geschiede
nis van de universiteiten bekijkt vanaf 

de Middeleeuwen dan zie Je dat de 
meeste democratische landen de uni
versiteiten wel financieel gesteund heb

ben maar hun toch hun eigen gang 
hebben laten gaan. Later in de geschie
denis ging er door de democratisering 
steeds meer geld naar dat universitair 
onderwijS en vroeg de overheid z.ich af 
of al die middelen wel naar behoren 
werden besteed. Die verscherpte con
trole leidde to t een toenemende bu
reaucratisering met een veelvoud aan 
regels die zowel de professoren als het 
administratief personeel enorm onder 
druk zetten, zonder dat er sprake was 
van bijkomende finan ciële middelen. 
Intussen steeg ook het aantal studen
ten en was er meer personeel nodig. 
De universiteiten gingen dus noodge
dwongen op zoek naar geld van bui
tenaf waarmee de commerciali sering 
werd ingeluid. Er werd onder meer 
priori teit verleend aan onderzoek dat 
meteen geld opleverde. Dat is natuur
lijk gevaarlij k want als je je onderwijs 
en onderzoek gaat afstemmen op te 
verwachten inkomsten dan komt de 
fundamentele vrijheid van de univer
sitei t In hel gedrang. De universitei ten 
hebben eeuwenlang gestreden voor on
afhankelijkheid, maar vandaag is het ge
vaar reëel dat ze met handen en voe
ten gebonden worden aan de industrie 
die het principe huldigt van 'voor wat 
hoort wat'. Van de industrie moet een 
universiteit niet meteen geld verwach
ten voor fundamenteel onderzoek dat 
misschien maar pas op termijn ren
deert. Gelukkig heeft deze regering 
begrepen dat daar het schoentje wring t. 

VUB en Vlaamse aanwezigheid 
Volgens Vlaams minister van Onderwijs 
Mar/een Vanderpoorten moet de op til 
zijnde hervorming van de financiering 
van de universiteiten 'rust brengen in het 
universitair landschap '. Was dat dan nodig? 
BVe Ja , want dat landschap is al een 
aantal jaren in volle beweging, ne t als 
het optimaliseringsdebat dat draait rond 
de vraag: 'Hoe kun je met evenveel 



middelen optimaal onderwijs verschar 
fen?'. Er werden allerlei pogingen on
dernomen om terzake afspraken te 
maken met df universiteiten onder
ling, zoals richtingen die moeten weg
vallen of samengaan, maar omdat de 
fi nanciering van de universiteit steeds 
gekoppeld bleef aan het aanta l studen
ten zorgde dat voor heel wat proble
men. Het idee om nu per universiteit 
een enveloppesysteem toe re passen is 
heel goed, maar helaas wordt daarbij 
geen rekening gehouden met de spe
cifieke situatie va n de VUB in Brussel. 
Secundaire scholen in de hoofdstad 
krijgen bijvoorbeeld speciale voordelen 
omdat men de Vlaamse aanwezigheid 
in Brussel wil versterken . Dat geldt even
wel nier voor de VUB. Andere univer 
siteiten hebben een stad, een gemeelHe 

'Vanuit een Vlaams 


perspectief gerede


neerd vind ik het 


maar logisch dat men 


onze aanwezigheid 


in Brussel extra 


ondersteunt ' 


of een provincie die achter hen staat, 
bij de VUB is dat niet het geval Wat 
wel voorzien is in het nieuwe finan
cieringsvoorstel van de Vlaamse rege 
ring is een investering in de campus 
op her Oefenplein. Wij hopen echr dat 
daarvoor het nodige geld op tafel komt. 
Vanuit een Vlaams perspectief gerede
neerd vind ik het maar logisch dat men 
onze aanwezigheid in Brussel extra 
ondersteunt . Wij zijn overigens ook de 

Ben Van Camp, 

the new Rector of 

the Vrije Universiteit Brussel Department of Medical 

Oncology and Haemato
logy, has been appointed to become the new Rector of the VUB. 'The 
universities fought for centuries for their independence. but today there 
is a real danger that they will be bound hand and foot to industry,' says 
the future Rector. 'More than ever the universities must strive for a 
balanced relationship between academie research and the provision of 
services. It is a felicitous initiative on the part of this government not 
merely to give the universities more money, but also to allow them to 
manage it autonomously. on the basis of quality criteria for education 
and research, and less on the basis of the sheer number of students.' 

grootste Vlaamse werkgever in Brussel. 
Al bij al is de nieuwe financieringsre
geling goed nieuws, al legt ze de bal 
wel in het kamp van de universiteiten. 
We moeten nu met een vast bedrag 
per èll1iversiteit onze zaken zelf be
redderen, maar hoeven niet langer de 
concurrentie m et andere universitei
ten aan te gaan omdat de subsidies 
niet meer gekoppeld worden aan het 
aalHal studelHen. 

Steeds aantrekkelijker 
Het aantal studenten aan de VUB is 
de laatste jaren sterk toegenomen, 
meer dan aan andere universiteiten. 
Hebt u daar een verklaring voor? 
BVe Niet echt l De stijging van het 
aantal studenten doet zich vooral voor 
in de psychologie en de pedagogiek, 
communicatiewetenschappen, licha 
meliJke opleiding en kinesitherapIe. 
Ook rechten en informatica blijken 
bij ons aantrekkelijke studierichtingen 
te lijn, maar die trend bestaat ook 
aan andere universiteiten. 

Heeft de toename van het aantal 
studenten misschien te maken met 
de kleinschaligheid van de VUB? 
BVe Kleinschaligheid is uiteraard 
goed voor het overdragen van kennis, 
dat blijkt uit al onze visitatierappor
ten. Verder oefent het multiculturele 
aspect van Brussel een grote aantrek
kingskracht uit op studenten in de 
humane wetenschappen, of studenten 
die sowieso graag in een grootstad 
studeren omwille van het grote aan
bod op cultureel vlak. 
Misschien hebben ook bepaalde mythes 
die de ronde doen over de VUB einde
lijk afgedaan, bijvoorbeeld dat je met 
et'n geneeskundediploma van de VUB 
niet binnen geraakt in een katholiek 
ziekenhuis. Dat is zt'ker niel het geval; 

Professor Van Camp, until 
recently Dean of the Medi
cal Faculty and head of the 

Onze studenten kunnen wel degelijk 
aan de slag in kath oli eke ziekenhuizen 
omdat kwali teit geapprecieerd wordt. 
De studenten van de VUB krijgen een 
uitstekende klini sche opleiding en ze 
doen tijdell~ die opleiding meer prak
tijkervaring op , gewoon omdat ze met 
minder zijn rian aan grotere universi
teiten . 

Meer vrouwen 
De VUB was weliswaar de eerste uni
versiteit met een vrouwelijke rector, maar 
uit recent onderzoek blijkt dat het aan
tal vrouwen in hogere functies aan al 
onze universiteiten bijzonder laag ligt 

BVe De VUB scoorde in dat onder 
zoek wel iets beter, maar dat neemt niet 
weg dat het corps van hoogleraren zo
wel bij ons als E' lders vooraJ uit mau 
nen bestaat. Die werden 20 à 25 jaar 
geleden benoemd, toen het percentage 
mannelijke kandidaten omwille van 
de heersende rolpatronen veel hoger 
was. Ik ben er zeker van dat het aantal 
vrouwelijke professoren de komende 
10 à IS jaar sterk zal stijgen ; het is ge
woon een kwestie van tijd. U mag ge
rust van mij aannemen dat ik een fe 
minist ben, of beter gezegd dat ik er 
door mi.jn echtgenote van overtuigd 
raakte dat het feminisme een goede 
zaak is . Ik ben een voorstander van 
positieve discriminatie: als ik moet 
kiezen tussen twee kandidaten met 
dezelfde kwaliteiten , dan hes ik voor 
de vrouw. 
Geneviève Ostyn 
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Z I LY E R~ N.. GOM M A A K TB .Á L.A N S OP 

Vlaams-Brabant op de drempel 

van de 21e eeuw 


De Gom Vlaams-Brabant is al 25 jaar de 
motor van de economische ontwikkeling in 
de provincie. Die rol wil de Gewestelijke ont
wikkelingsmaatschappij ook in de toekomst 
blijven spelen. Ter gelegenheid van de 25e 
verjaardag werden de sterke en de zwakke 
punten van de provincie op een rij gezet. 

Het gaat goed met Vlaams-Brabant en zeker met het arron
dissement Halle-Vilvoorde. Op het vlak van werkgelegen
heid, economische groei en welvaart scoren we hoger dan 
het Vlaamse gemiddelde. 'Als we die gunstige lijn in de toe
komst willen doortrekken moet wel werk worden gemaakt 
van een aantal hete hangijzers', waarschuwt Chrisüane Bom, 
administrateur-generaal van de Gom. 'Naar aanleiding van 
onze 2Sste verjaardag hebben wij de knelpunten samenge
vat in de publicatie 'Vlaams-Brabant op de drempel van de 
21 ste eeuw'. Dit document brengt géén verwaterde con
sensus, maar weerspiegelt de visie van de Gom.' 

Eenzijdige activiteit 
De Gom drukt onder meer haar bezorgdheid uit over het 
feit dat de economische activiteit al te eenzijdig op dienst
verlening en tertiaire activiteiten is gericht. De oude in

dustrieën verdwenen en daarvoor in de plaats kwamen dienst
verlenende activiteiten. Op zich geen slechte zaak, maar 
laaggeschoolden komen hier nauwelijks nog aan de bak. 
Christiane Bom: 'De nieuwe hightech bedrijven lossen de 
harde kern van de werkloosheid niet op. Uiteraard valt een 
verstedelijkt gebied moeilijk te rijmen met zware industrie. 
Toch willen wij de gemeenten waarschuwen voor een al te 
eenzijdige aanpak, voor de manier waarop zij bijvoorbeeld 
momenteel met een absurd vergunningsbeleid zonevreemde 
bedrijven de das omdoen. Industriële activiteiten bieden 
een grote meerwaarde in een streek; Ze verschaffen werk 

aan laaggeschoolden en zorgen voor bijkomende werkge
legenheid bij toeleveranciers.' Christiane Bom wijst in dat 
verband op het dringend tekort aan bedrijfsterreinen. Met 
alleen het saneren van oude bedrijfsterreinen komen we 
niet aan de benodigde 1300 extra hectaren. 

Groei zonder excessen 
Een ander heet hangijzer is de luchthaven van Zaventem. 
'Die is ongelooflijk belangrijk voor de groei', beklemtoont 
Christiane Bom , 'maar die groei mag niet leiden tot exces
sen op bijvoorbeeld het vlak van geluidshinder. Natuurlijk 
zijn ook "'lij ertegen dat in Zaventem lawaaierige vliegtuigen 
landen die in andere Europese luchthavens niet welkom zijn. 
Maar daarnaast moeten we ons toch terdege realiseren dat 
in de luchthaven 25.000 mensen werken en nog een massa 
andere in de onmiddellijke omgeving ervan.' 
'Electoraal is het misschien interessant om te zeggen dat de 
luchthaven niet verder mag uitbreiden, maar moeten we niet 
tegelijk de hand in eigen boezem steken ) Hoe komt het dat 
zo dicht bij de luchthaven nog altijd nieuwe verkavelingen 
komen , met kavels die voor een appel en een ei worden ver
kocht) Achteraf maken die kopers zich dan dik over lawaai
hinder. Wie is hier laks geweest en laat zoiets toe? We zou
den liever zien dat de niet-bebouwde stroken rond de lucht

haven meteen worden 
opgekocht en onder'Iedereen prijst het 
gebracht in een grond

.openbaar vervoer aan, ontwikkelingsmaat
schappij om de 

'maar dat vertoont schaarse ruimte rond 
Zaventem opt imaalernstige gebreken' 
te benutten.' 

Vlotte mobiliteit 
Natuurlijk heeft de Gom ook een resem bedenkingen bij 
de mobiliteit iu Vlaams-Brabant, en met name dan inzake 
het openbaar vervoer. Christiane Bom: 'Iedereen prijst het 
openbaar vervoer aan, maar dat vertoont ernstige gebreken. 
Het GEN (Gewestelijk Express Net) zou dringend gereali
seerd moeten worden. Belang rijk is vooral de manier waarop 
dat gebeurt. Het GEN mag niet alleen met husvervoer wor
den ingevuld, er moet bijvoorbeeld ook een ontdubbehng 
komen van het aantal spoorlijnen en bussen en trams moe
ten in eigen beddingen kunnen rijden. Daarnaast moet het 
aantal metrolijnen worden opgevoerd zodat we eindelijk 
beschikken over een volwaardig voorstedelijk vervoersnet 
zoals in andere grootsteden waarbij de metro-, tram-, bus
en treinverbindingen perfect op elkaar zijn afgestemd.' 
Tegen de achtergrond van het voorgaande pleit de Gom 
voor samenwerking met Brussel. 'Er moet dringend over
leg komen over alle gemeenschappelijke problemen '. vindt 
Christiane Bom. 'De politici moe ten openstaan voor zo'n 
gewestoverschrijdende gesprekken.' Marleen Teugels 
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Chinese hommage aan de natuur 

De traditionele Chinese pel in de Zu id -Chinese zee. 

opera kan in geen enkel op De zangers, de acteurs en 

zich t worden vergeleken de dansers brengen een 

met het klassieke Europees hommage aa n de natuur. 

muziektheater. De ingewik  Zij bedanken de zee voor 

kelde gebaren taal ber ust o p de vi s, begroeten de bergen 

een oude code die in de die hen herinneren aan de 

loop van de voorbije eeuw boeddha en prijzen de vor 

en is verfij nd. De bewegingen sten uit de T' ang dynastie. 

en de houdi ngen hebben De mengeling van thea ter, 

een symbolische betekenis. zang en dans levert oogstre 

Aan de gezichtsversieringen, 


de gewaden en de rekwisieten herkent men 


de verschillende rollen . Meerstemmige 


akkoorden en gecompliceerde ri tmes 011[


breken. De melodie is principieel onder


geschikt aan de tekst. 


Het Zhousan Xiaobaihuaensemble Ont 


srond op een eiland van de gromste archi-


P-OL CRAP·S: P-U T-G 


James Ensor, Félix De Boeck, Pol Craps. veelvuld ig contact met James Ensor en an

Hoon die laatste naam wel bij die twee dere kunstenaars van zijn tij d . In het kader 

andere illustere kunstenaars. za l menigeen van de Open Monumentendag organiseert 

zich afvragen? Ongetwijfeld, want Pol Craps de gemeente Drogenbos onder het mot to 

'Tijd in het oeuvre van de kunstenaar ' 

een retrospectieve tentoonstelling 

Pol Craps. Die tentoonstell ing is zeer 

de moeite waard , want Craps heeft 

schi uereude dingen gemaakt. Het 

grootste deel van zijn oeuvre bestaat 

uit landschappen in de omgeving 

van Brussel: Ukkel, Drogenbos, Lin

kebeek, Beersel, het Pajottenland. 

Daarnaast maakte h ij oo k heel wat 

portretten van fam ilieleden , vrien 

den en beroemde personen 

Sl'AN BRENDERS 

zijn de jongeren 
nog nauwelijks 
geïnteresseerd. 
De meeste 
hedendaagse 
stijlen zijn daar
entegen wel 
vertegenwoor
digd. Gesofisti
keerde free jazz 
en improvisatie 
scoren het 
hoogst. 
Gedurende drie 
weken worden 
ook foto 's, affi

ches, grammofoonplaten, hoezen en partituren 
tentoongesteld uit de bloeiperiode van de Bel
gische swing. Tussen 1925 en 1950 telde ons 
land immers enkele toonaangevende pioniers, 
die misschien wel konden wedijveren met 
boegbeelden als Benny Goodman. 

Overijse, De Bosuil. Expositie Belgische 

swing: van S tot 24/9. Finale hedendaagse 
jazzformaties op 2319 om 20u en op 2419 
om ISu. Een big bandconcert sluit het 
festival af. Info: 02.657 31 79. LD 

lende taferelen op. In de aria 's 

drukken de personages hun geestelijke vol

doening of ultieme hunker ing uit . 

Wezembeek-Oppem, Duitse School. 
Op vrijdag 15 en zaterdag 1619 om 
20u. Organisatie Ge De Kam. 
Info: 02-731 433/ LD 

(1877- 1939) is een van onze belangrijkste 

etsers en tekenaars. Hij leerde kunstschilder 

Félix De Boeck , roen die nog een jongen 

was, tekenen en de beroemde Frans-Rus

sische schilder Nicolas de Staël kwam bij 

hem de etskumt leren. Craps had ook 

Retrospectieve Pol Craps, gemeente

huis Drogenbos, Grote Baan 222, van 

10 september tot I oktober, woens

dag tot en met zondag van 14 u. tot 

17 U., vrije toegang. 

Info: tel. 02-377 42 65, fax 02-331 35 21 


Voor de 22ste slotwedstrijd van Jazz Hoeilaart 
werden acht uiteenlopende Europese ensem
bles geselecteerd. Alleen muzikanten beneden 
de dertig jaar mogen het podium op. De groe
pen zijn afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, 
Rusland, Finland, Denemarken en Spanje. In 
New Orleansritmes, vurige bebop of swing 
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PODIUMKUNSTEN MUZIEK 

THEATER 

DONDERDAG 28 SEP 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Kamerrijklaan 

Who's Afraid ofVirginia 
Woolf door het Mechels Millialuuf 

Theater, regisseur Kholdoun EI Mecky 

~ 20.00 

VRIJDAG 29 SEP 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Kamerijklaan 

Yvonne , door De Kokkewieten 

~ 20.00 

OPERA & OPERETTE 

VRIJDAG IS SEP 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 0273 1 43 3 1 

Beekst,'aat I 72 

Zhoushan Xiaobaihua 
Opera Gezelschap , IOlaolspek

takel von em professiolleel Chinees theater

dans en zangensembie. Een unieke gelegen, 

held om dit bejubelde gezelschap aall het 

werk te zim. 

~ 20.00 

KLASSIEK 

VRIJDAG I S SEP 

SINT-GENESIUS-RODE 

GC Boesdaalhoeve 02,3811451 

Hoevestraat 67 

Festival van Vlaanderen 
Weense Klassiek met hel Danel Strijk

kwarrct 

~ 20.30 

VRIJDAG I S SEP 

HOEILAART 

Gemeentelijke Spo(thal 

Koldamst,-aat 10 

Openingsconcert Druiven
festival met 11ft Nationaal Orkest van 

België ol. v. Yuri Simunov mer Michoei 

Rische oon de piano. Op het programmo 

werk van Cloude Debussy, Ludwig Von 

Beethoven en Peter Tjaikovsky. 

Info bij het secretarraat van het Dr'ui

venfestival , Gemeentehuis. Jan van 

Ruusbroecpark. tel. 02-657 4 I 90. 

fax 02-657 68 71, 

e-mail d.-uivenfestival@hoei laal.t.be 

ZATERDAG 30 SEP 

GRIMBERGEN 

cc Stmmbeek 02-26303 43 

Gemeenteplein 

Seizoenopening met concerl \'an 

Vervelend prinsenleven 
De Kakkewieten zijn berucht om hun wrange komedies. In hun bewer


king van 'Yvonne', het vaakst opgevoerde stuk van de Poolse auteur 


Witold Gombrowicz, tohen ze hoe laaghartig mensen kunnen zijn. 


Het hoofdpersonage is een prins die zich stierlijk verveelt. Hij leert een 


aartsleiijk meisje kennen dat zo tam is dat ze bijna nergens op reageert. 


Om zijn familie te pesten stelt hij haar voor als zijn toekomstige bruid. 


Hoewel de hovelingen zich ergeren aan haar aanwezigheid laten ze 


aanvankelijk niets van hun afschuw merken . Adriaan Van den Hoof. Tom 


Hautekiet en Dimitri Leue delen het podium met Warre Borgmans en 


Tine Embrechts. Een hilarische voorstelling voor alle leeftijden. 


Dilbeek, CC Westrand: zaterdag 23/9. Info: 02/466 20 30 LD 

Huwelijk op de helling 

Echtelijke ruzies kunnen zo zenuwslopend zijn dat 

niemand er nog wijs uit wordt. Dan nemen de ge

sprekken een absurde wending. In 'Who's Afraid of 

Virginia Woolf' van Edward Albee loopt het danig 

uit de hand. George en Martha zijn doorlopend 

dronken en bestoken elkaar met de ergste verwijten. 

Tijdens hun zeldzame heldere momenten komen 

hun echte frustraties bovendrijven. 

Dit Amerikaans theaterstuk uit de jaren zestig. dat 

verschillende malen werd verfilmd, inspireerde tal 

rijke Europese auteurs. Vooral de Zweed Lars Noren 

schreef een hele biblio

theek gelijkaardige rela

tiedrama 's bij elkaar. De 

versie van het Mechels 

Miniatuur Theater is 

brutaal en ongezouten. 

Regisseur Khaldoun El 

Mecky maakt van zijn personages 

listige roofdieren die mekaar eerst 

een tijdje opjagen en kwellen en 

elkaar tenslotte verslinden. Maar 

ondanks hun onderlinge rivaliteit verlangen de partners wel 


degelijk naar wederzijdse liefoe en aanhankelijkheid. 


Dilbeek. CC Westrand: donderdag 28/9 om 20u. 


linfo: 02-466 20 30 LD 


de Hongaarse violistvirruoos Roby Lakatos WERELDMUZIEK 
met het ensemble Tzigane 

~ 20.15 VRIJDAG 8 SEP 

OVERIJSE 

POP & ROCK GC De Bosuil 02-657 31 79 

Withe,-endreef I 

ZONDAG 17 SEP Percussiemuziek met Doudou 

HOEILAART Ruusbroecpa,'k Ndiaye Rase en zijn Senegalees ensemble 

Nerorock met ondermeer Betly Goes ~ 20.00 

Green, Meral Molly. The Clement Peerens 

Explosition en Raymond van het Groene ZATERDAG 9 SEP 

wouJ & De straffe MailDe. SINT-GENESIUS-RODE 

Info: neromck@Wanadoo.be Ge Boesdaalhoeve 02-381 1451 

~ 13.00 Hoevest,'aat 67 

Olla Vogola 
30 SEP, I EN 2 OKT ~ 20.00 
DILBEEK 

Oosthoek Life, een organisatie van ZATERDAG 23 SEP 

Jeugdclub Oosthoek (tijdens Je Dilbeekse BEERSEL 

laarmarkt), mei onder meer Zohra, Triamis, cc de Meent 02-38023 85 

de Ketnetband en The Belgian Euro-Vision Gemeenveldst,-aat 34 

All Stars Band. Verder ook nog een Rock Robelio Peres en de agrupa
Rally, een fuif, Jogging '80, springkastelen, cion tambores de Bejucal 
karting en cen reuze barbecue. Uil Cuba 

Info 02-569 3600 ~ 20.00 

mailto:d.-uivenfestival@hoeilaal.t.be
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VRIJDAG 29 SEP 

TERVUREN 

CC Papeblok 02-76803 00 

Pastoor Vandersandestraat I 5 

Afro Night met Africa Musico, ecu 

liveband.verder ook een d]embédemonstrarie 

en heerlijk genielen van Afrikuanse hopjes. 

~ 20.30 

CHANSON 

MAANDAG 18 SEP 

HOEILAART Spor thal 

Jo Lemaire zingt Piaf, in hel 

kader van het Druivenfeslival 'Hoeilaart 

in vuur en vlam. Over pass ie, harlslOcht 

en romantiek'. 

Info: secretanaat van het Druivenfes

tival. tel. 02 -65 7 4 I 90. 

~ 15.00 

FOLK 

ZATERDAG 16 SEP 

HO EILAART 

In het kader vnn de Druivenleeslen geerl hel 

ensemble Trio Michel Terlinck een 

concert op de binnenkoer vun de kasteelhoeve. 

Info 02-688 1 1 81 (na 18.00 uur) 

~ 14.00 

JAZZ 

VRIJDAG 22 SEP 

OVERIJSE 

GC De Bosuil 02-657 31 79 

W ,therendreef I 

Be lgian Swing Band,openings

concert Jazz Hoeilaart JorernalioJlaol 

~ 20.00 

FILM 

VRIJDAG 22 SEP 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-731 43 31 

Beekstraat I TL 

The Devil's own va n A1un ]. 

Pakulo mei Harisson Ford en Brad Pin 

~ 20.00 

ZONDAG 24 SEP 

BEERSEL 

CC de Meent 02-380 23 85 

Gemeenveldstl'aat 34 

American Beauty, mei Oscars 

bekroonde lilm win Som Mendes mei 

Kevin Spacey en Annette Bening. 

~ 20.00 

TENTOONSTELLINGEN 

I • 1. 3 EN 4 SEP 
GC De Boesdaèlhoeve 02-38 1 1451 

Hoevestraat 67 

Tentoonstelling 20 jaar Gordelen 
in hel kader 1'(/0 de 20c Go rd el die dir 

jaor doorgaat op zondag 3 seprember. 

VANAF 2 SEP 

ALSEMBERG 

Tuin der Onlusten. Klutsstraat 24 

Through the Fence, jaarlijkse 

themalentoonstelling van de New Flemish 

Primitive An School. 

Op 2,3,9 , 10, 16 en J7 september van 

JI.00IOtI9.00uur. 

Info: 02-380 34 28 

VAN S TOT 24 SEP 

Overijse 

Ge De Bosuil. W itherendreef I 

Expositie Belgische Swing 
Info 02-657 31 79 

TOT 10 SEP 

SINT-ULRIKS-KAPELLE 

Kasteel La Motte 

Breekbaar, 20 j(lar keramiek door 

'I Bijgaards Aleljee vzw Op 2, 3,9 en 

10 september vall 10.00 IQ[ 18.00 uur. 

Info: 02-46697 05 of 02-453 06 83 

VANAF 10 SEPTEMBER 

DROGENBOS 

Gemeentehuis. Grote Baan 222 

Relrospectieve voo tekenaar en etser Pol 
Craps ( 1877-J939)Tot J oktober 

grutIs k bezoeken van wuensdag tOl en 

met I.ondog van 14.00 lut 17.00 uur. 

Info: 02-377 42 65 . 

23 EN 14 SEP Info: WV Toensme TervUI'en, Mal'kt 7. 

KORTENBERG tel. 02-769 20 80 

CC Colomba. KiewItstraat I 

Figuralia. Vijf hedendaagse kunsIe DOORLOPEND 

naars uil Vluams-Brobam tonen figuratier SINT-PIETERS-LEEUW 

werk: Jeon Jacques de Grave, Miryam Pal'k Groenenbel'g 

Ceuppens, Chris Vandendriessche, Lien Bruege/studies door Koenroad 

Roeiani en Geen Vanden VVijngaar!. Tinel Open van 11.00 tol J 8. 00 uur, 

Van 10.00 to l 18.00 uur. lOt J oktober. 

Info 02-532 3ï 71 

23 EN 24 SEP 

TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 

ArTiesTenToer, 30 kunsIenaars GC De Karn (cafetaria) 02-731 43 31 

uit Tervuren , Moorse!, Duisburg en Vossem Beekstraat I 72 

slellen hun ale/ier op lenroonstd lings Kam kiest voor Kunst , penleke

ruimte open voor hel publiek ningen en rei sboeken van Franky Van Prael 

Festival van de Weense School 

De drie vorige edities van het Festival van Vlaanderen 

in de rand waren toegespitst op intiem werk van 

johann Sebastian Bach. Dit jaar komt de klassieke 

Weense School aan bod met Franz joseph Haydn , 

Wolfgallg Amadeus Mozarr en Ludwig van Beemoven. 

De drie componisten kozen voor vernieuwing. Ze 

experimenteerden met instrumentencombinaties 

die in hun tijd baanbrekend waren. Voor pianotrio 's 

en kwintetten met klavier en blazers bestonden toen 

nog geen partituren. 

Het Belgische Danel Strijkkwartet opent de drieledige 

concertreeks. Op het Festival van MOl1lpellier speel

den deze vier jonge muzikanten drie jaar geleden al 

de aartsmoeilijke kwanetcyclus van Sjostakovitsj. Nu 

pakken ze uil met 'Hoffmeister' (KV 499) van Mozart, 

Opus 76, nr 2 'Kwinten'van Haydn en Opus 18 nL 6 

van Beethoven. 

Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant, 

res. en info: 016/20 05 400, fax 016/20 52 24. 

Het Danel Strijkkwartet komt op 15/9 om 20u30 naar 

GC de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode en op 15/10 

naar GC de Zandloper in Wemmel. LD 
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SENEGALESE DRUMMERS 
Tijdens Couleur Café, Sfinks en Polé Polé, werden we al uitge

breid verwend met aanstekelijke Afrikaanse ritmes. Doudou 

N'Diaye Rose en zijn ensemble uit Senegal serveren als seizoens

opwarmer ophitsende percussiemuziek. De man is al tien keer 

gelukkig getrouwd en dat zorgde voor een aanzienlijk kroost 

SPORT 

ZONDAG 3 SEP 

20e editie van De Gordel 
Gordeltrefpunt en in Sint-Geneslus

Rode. Dilbeek. Zaventem en O vel-il se 

Keuze uit Familiegordel, RemCitieve 

Gordel (Monumentenwclndeling in Sint

Genesius-Rode, Kraai-Eikwandellllg, De 

van maar liefst 35 kinderen. Die 

drummen allemaal om ter luid

ruchtigst. Zijn best geschoolde 

zonen brengt hij voor zijn ver

jaardagsconcert mee naar 

Overijse 

Overijse, Ge De Bosuil, 8/9 

om 20.00 uur. 

Info: 02-657 31 79. 


LD 

Hollewegwandeling van Zaventem naar 

Wezem beek-Oppem, Keizer-Kurelw<lndel ing 

in Overi Ise, Rondwondeling in Dilbeek, ... ) 

of Sportieve Gordel (Druiventocht, Avon

tuurJjjk Gordelen, Gordelklassieker en 

nieuw dil jaur: dé Gordej voor wielertoe

rislen (160 km). 

Info GOI-delfoon 02-38044 44 

VANAF 4 SEP 

STROMBEEK 

Spor-thal Soens 

Turnen, aerobics en jozz-dons, Gymnas


port vzw geefl turnlessen voor ieder


een vanaf 4 joar tot en met de derde leef


tijd Nieuw zijn de lessen rope-skipping 


voor iedereen vanaf 10 jaar. 


Ook in de sporthal van Humbeek worden 


op woensdagnomiddag turnlessen gegeven 


Hommel met snaren 
In het kader van de Hoeilaartse druivenfeesten wordt op 16 september 

een concert gegeven door het trio Michel Terlinck. In dat concert staat 

een niet alledaags instrument, de hommel, centraal. De hommel, ook 

vlier, blokviool, épinette of pinet genoemd, is een instrument dat vroeger 

veel werd bespeeld in de traditionele volksmuziek zowel in West- als in 

Noord-Europa. In Finland noemen ze het bijvoorbeeld een 'kanteie' en in 

Noorwegen een 'langeleik'. Het instrument heeft een ijle, doordringende 

klank, zoals die ook te horen is bij de draailier en de doedelzak.Voor 

Michel Terlinck, van origine bouwkundig tekenaar, is de hommel een 

passie geworden. Hij bouwt zelf zijn instrumenten en vergrootte de 

mogelijkheden ervan, hij schrijft er aangepaste muziek voor en geeft 

les in het bespelen ervan. Terlinck is een van de weinige muzikanten 

die met de hommel solo-optredens verzorgt. Hij heeft het instrument 

uit de dode folklore gehaald en het opnieuw een volwaardige plaats 

gegeven in de volksmuziek. 

Hoeilaart, binnenkoer van de Kasteelhoeve, 16/9, 14.00 uur. 
Info: 02-688 11 81 (na 18.00 uur). 

VAN 4/9 TOT 3/10 


De opvolger van Django Reinhardt 

De Hongaarse violist Roby Lakatos (35) is een recht

streekse afstammeling van Janos Bihari één van de 

beroemdste zigeunermuzikanten ooit. Na zijn studies 

aan het Bela Bartokconservatorium in Boedapest 

week hij uit naar België waar hij met enkele vrien

den optrad in Antwerpse en Brusselse restaurants. 

Hoewel hij verslingerd is aan de tijdloze zigeuner 

melodieën die hij met de moedermelk meekreeg, 

experimenteert hij ook 

met minder voor de 

hand liggende muziek

stijlen. Hij bewerkte 

onder meer Russische 

en Moldavische folk 

songs en friste de walsen 

en de polka 's van Johann 

Strauss op. Op de inter

nationale festivals wordt 

hij vooral gewaardeerd om~ville van 


zijn charismatische uitstraling. MeesterviolistYehudi Menuhin 


spoorde hem aan om zelf toondichter te worden. Lakatos sloeg 


het advies niet in de wind en componeerde ondermeer de sym 


fonie 'The Bird in the Dust'. Voortaan zou hij alle genres uitpro 


beren. In de pers wordt hij betiteld als de opvolger van de 


legendarische Django Reinhardt. 


Een ideale smaakmaker voor het nieuwe concertseizoen. 


Grimbergen, CC Strombeek, zaterdag 30109 om 20.15. 

Info: 02-263 03 43. 

oan kinderen van 4 tot 10 joar. 

Info tel 02-267 23 43 of 02-267 II 31. 

VANAF'7 SEP 

TERVURI:N 

Recreatil~vo"eybal LEM 
Tervuren , voor dames en heren, voor 

jong en minder jong. 

Info 02-657 59 96 

ZONDAG 24 SEP 
TERVUREN 

DIependal 

LEM Tenouren organiseert een volleybal
tornooi voor liefhebbersploegen, '5 mor

gem voor heren, in de namiddag voor dames. 

Info: Julien Van Rossum, 02-76763 58. 

ZONDAG lOKT 

SINT-MARTENS-LENNIK 

Kasteel Domein Levenslust 

Schee straat 74 

I e Grote Levenslustige 

LD 

Wandel- en Fietsttocht in 
het Pajottenland. Zowel voor 

sportievelingen als voor de hele lomi/ie. 

Info MPI Levenslust vzw, 02-568 I I 00 

VOORDRACHTEN 
CURSUSSEN 

VANAF 9 SEP 

DILBEE K 

CC Westrand. Kamerrijklaan 

Open Herfstcursus , een siertuin 
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op ecologische lees t, een cursus von de Ver

eniging voor Ecolog ische Leef- en Teeltwijze 

vzw (Veil )'vijf zaterdagen va n 14.00 tol 

18.00 uur 

Info:Velt-secretariaat, 


03-28 1 74 75. fax 03 -281 74 76, 


e-mail: velt@Village.uunetbe 


PROGRAMMA 

9 SEPTEMBER De ecologische siertuin 

gekaderd in de luinkunst 

7 OKTOBER De geslolen ruimte, bomen 

en struiken in de tuin. 

18 NOVEMBER Kl implanten en lei heesters 

2 DECEMBER De open ruimte 

13 JANUARI Borders en bolgewassen 

Begin oktober verschijnt overigens ook 

de biologische zadenlijst van Velt voor 

de derde keer. Info: 03-28/ 74 75. 

WOENSDAG I 3 SEP 

KORTENBERG 

CC Colomba. KiewItstraat 4 1 

Opendeuravond von de danscursus 

von de VTB-VAB Zaventem / Kortenberg. De 

cursus zelf gaal op 21 september van start . 

Info 02-72023 92 of 02-759 84 66. 

~ 20.00 

VANAF 13 SEP 

BEERSE L 

CC de Meent 02-3802385 

Gemeenveldstraal 34 

Van houtskool tot pastel, o.l.v. 

Jacob De Vries, J 2 lessen op woensdagnamidd<ljJ. 

VANAF 18 SEP 

TERVUREN 

Nettenberg. Hertenbergstraat I 

Cursus Sacrale Dans 
In fo 02-76757 80 

~ 20.00 tot 22.00 uur 

VANAF 20 SEP 

KRAAINEM 

GC De Lijsterbes 02-721 2806 

Lijsterbessenbomenlaan 6 

Start kinderateliers, teken- en 

instrumentena telier voor kinderen van 

4 tot 6 en van 7 tot 9 jaar. 

Een organisatie van GC De Lijsterbes 

i.S. m. Je Gemeel1te! ijkf Basi sse/wa l 

Kraainem . 

~ 14.00 

VANAF 20 SEP 

TERVUREN 

Nettenberg. Hertenbergsu-adt I 

Cursus Kunstgeschiedenis 

Info 02-76744 55 

~ 20.00 tot 22.00 uur 

VANAF 20 SEP 

TERVUREN 

Papebiok. PVandersandestraat 15 

Nederlandse conversatie
cursus voor anderstal igen die ol een 

goede ken nis van het Nederlands hebben 

en di e graag in een gezellige sfeer hun 

kennis van het Nederlands willen onder

houden en verbeteren. 

In fo 02-767 94 37 

DOORLOPEND 

JEZUS-EIK 

GC De Bosuil.Witherendreef I 

Cursus Natuurgids Zoniën 
De opleid ing, di e een dertigtal ac tiviteiten 

bevat, loopt van 16 september 2000 lOt 

30 juni 200 1, telkens op zaterdogvoor

middag, met uil zond erio~ von ecn vilfral 

daguitstappen op zondog. 

Een organisa tie vun Naruurgroepering Zo 

niënwouJ vzw (NGZ) i.S. m. het Centrum 

voor Na ttl ur - en Mi lieueducat ie (CVN). 

Inro: NGZ, 02-251 53 75 

~ 9.00 tot 12.15 

VARIA 

ZATERDAG 2 SEP 

Everberg. Dorpsplein 

Uylenfeesten 2000, met moto


zoeklOcht, tondemrace, vendeliers Don 


B05CO, slrautonimOlie, een optreden van 


Th e Hope Bond en een volllsbol . 


Info: 0496/27 63 04. 


~ Vanaf 9.00 uur 


DINSDAG S SEPTEMBER 

Zaventem 

NOlUurresenoteIl Oost -Brabnnt, afdeling 

Zoventem O/guniscert een themawo ndeling 

'Open ruimten en holle 
wegen'.Samenkomst om 19.00 uu r 

@n de Hippodroom in Sterrebeek. 

Info 02/757 90 16 of 02-72069 25. 

8,9 EN 10 SEP ZATERDAG 9 SEP 

MALElZEN DILBEEK 

Park van Malelzen CC Westrand 

Parkfeesten mer een parkfui( en Kookavond voor homo's, 
opt reden van Benvis ond his Rockets lesbiennes en bi's 
(vrijdag) , SabineTieis (zoterdog), een OrgaJlisat ie HoJebivereniging Socha 

mou ntainbikepo rcours, voetbalwrnoai , Info 02 -52077 30 

volksspelen en een kinder rommelmarkl. ~ 18.00 

125 jaar Big Band Grétry 

in Peutie 


Op I april 1875 staken vijf muziekliefhebbers uit Peutie-Boschkant de 


koppen bij elkaar met als doel een plaatselijke muziekvereniging te stich


ten. Op 14 juli van datzelfde jaar, amper vier maanden nadien, werd het 


eerste muziekreglement unaniem aanvaard. Tijdens die eerste historische 


bijeenkomst werd eveneens de benaming Grétry gekozen, een verwijzing 


naar de bekende lade eeuwse Luikse componist André Grétry. De fanfa


re was geboren. 


In 1921 werd Emiel Dewandeleer, die later directeur zou worden van de 


Vilvoordse muziekacademie, dirigent. Onder zijn leiding groeide de Grétry


fanfare uit tot een van de beste muziekkorpsen van Brabant. Niet ten 


onrechte mag ze sinds 19 november 1932 de titel 'Koninklijke Fanfare 


Grétry' voeren. 


Na enkele moeilijke jaren werd op 19 januari 1997 besloten de Koninklij 


ke Fanfare Gretry om te vormen naar Big Band Grétry.AI op 27 septem


ber 1997 gaf die Big Band zijn eerste openbaar concert. 


Op 9 & 10 september 2000 viert de vereniging haar I 25-jarig bestaan met 


een muzikaal feestweekend . Zaterdag is er in de voormiddag een ont


vangst op het Vilvoordse stadhuis en nadien een rondgang door de stad. 


Het hoogtepunt is echter het concert op zondagavond met gastoptre


dens van Crooner Jaak Van Der Stappen. Louis Armstrong-imitator Alex 


Veurinckx en Caroll. die we kennen uit het TV I-programma De Grote 


Prijs Bart Peeters. 


Inlichtingen: Donny Croon, tel: 022 530 775 of 
www.users.skynet.belbigbond.gretry FS 

www.users.skynet.belbigbond.gretry
http:Gr�try.AI
mailto:velt@Village.uunetbe
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ArTiesTen Toer in Tervuren 

Tijdens het weekend van 23 en 24 september organi

seert de VVV Toerisme Tervuren haar tweede ArTiesTen 

Toer. De eerste toer werd gehouden in 1997 en was 

een groot succes. ]anine Blondeel is de projectver

antwoordelijke en de bezielende figuur achter dit 

gebeuren . 'In '9 7 schreven 23 kunstenaars uit de 

streek zich in en dit jaar zijn er dal 30 . Belangrijk is 

dat ook het SAS Institute dit jaar zijn actieve mede

werking verleent' , benadrukt Janine B1ondeel. 

Het SAS Institute is een Amerikaans software 

bedrijf uil North Carolina dat al enkele jaren is 

gevestigd in het Kasteel de Robiano in de Herten 

bergstraat. Bij de renovatie van dit kasteel zijn er 

wandschilderingen blootgelegd in de inkomhal. 

Deze tekeningen zijn nu volledig gerestaureerd en 

zij n opgenomen in de artiestentoer. 'We hebben een 

circuit uitgezet met 30 pleisterplaatsen' , verduide 

Brukselbinnenstebuiten organiseert heel wot boeiende en ver

rossende stadstoers voor groepen en individuen. Zie p. 21. 


ZATERDAG 9 SEP 9 EN 10 SEP 

GROOT-BIJGAARD EN PEUTIE 

Oasecentrum-Don Bosco Gemeentehal, Aarschotsesteenweg 92 

H. Placestraat 44 Big Band Gretry viert dit 
Open Deur voor gesehei weekend haar 125 jarig 
denen met voordracht, infofillu tie en bestaan met op za terdag een On!

getuigen issen va ngst op het Vil voordse stadhuis en een 

Info: Gezinspastoraal-B,'ussel. rondgang door de stad en een concert op 

tel. 02-533 29 30 zondaguvond mei allerl ei 9C1stoptreclens 

~ Van 13.30 tot 16.30 uur Info 02 253 07 75 

Open Monumentendag 
in de rand 

Na de succesvolle eerste editie zal de Open Monumentendag 


dit jaar voor de tweede keer plaatsvinden in Sint-Genesius


Rode. Ook het Gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve 


is te bezichtigen. U kunt er onder meer een lezing bijwonen 


over 'De Boesdaalhoeve in de ban van de tijd' . 


In Drogenbos kunt u een bezoek brengen aan de tentoonstel


ling 'Tijd' in de gemeentelijke feestzaal, of aan het domein 


Calmeyn, het Félix De Boeck museum, de klokkentoren van 


de Sint-Niklaaskerk, de hoeve met de boomgaard en de 


moestuin Félix De Boeck of ook nog aan de retrospectieve 


tentoonstelling van Pol Craps. Zie ook op pagina 19, 21 en 31 . 


lijkt Janine Blondeel. 'De bezoekers halen bij het 

VVV-kantoor op de markt in Tervuren een routebeschrijving af 

en dan kan iedereen voor zichzelf uitmaken waar hij of zij aan 

de bezoeken begint: Op 23 en 24 september stellen dus 30 

kunstenaars uit Tervuren , Moorsel, Duisburg en Vossem hun ate

lier of tentoonstellingsruimte open voor het publiek. Hierbij 

springen enkele grote namen in het oog zoals wandtapijtkun

stenaar Edmond Dubrunfaut , kunstenaar Roger Somville, beeld

houwer Tom Frantzen 

en kunstschilder Ward 

Lernout. Het SAS Insti 

tute heeft de Antwerp

se beeldhouwster 

Hélène Jacubo"vitz 

uitgenodigd. Zij stelt 

20 bronzen tentoon 

in het kasteel en de 

tuin . Het werk van 

]acubowitz leunt sterk 

aan bij het kubisme 

van Zadkine. Zowel de 

beelden als de muur 

schilderingen zijn 

nog te bezoeken tot 

15 oktober tijdens de 

kantooruren . Deze 

artiesten toer komt het imago van Tervuren als kunstgemeente 

zeker ten goede en daarom is het jammer dat nergens wordt 

verwezen naar het museum Het Schaakbord van de befaamde 

School van Tervuren, noch naar het bestaande 'School-van-Tef\'U 

ren wandelpad' . 

Info:WV Toerisme Tervuren Markt 7 te 3080 Tervuren, 

tel. 027 692 080, fax: 027 692 080 

www.tervuren.be 

www.sas.com/belux 

E-mail: toerisme.tervuren@village.uunet.be FS 

mailto:toerisme.tervuren@village.uunet.be
www.sas.com/belux
http:www.tervuren.be
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ZONDAG 10 SEP 

WE ZE MBE EK-OPPEM 

GC De Kam, Beekstraat I72 

Provinciale startdag I/-I/-tl 
met brunch vanaf 10.30 uur 

Info: Jacques Mevis, teL 02-536 11 56 

VANAF I I SEPTEMBER 

TE RVUREN 

Rode Kruis Tervuren, Markt 7 

Cursus Eerste Hu/p 
Bij Ongevallen 
De cursus start op maQUdag 11 septem

ber om 19,3 0 uur en loop t tot beg in 

december, telkens op maandag en ook 

op woensdag van 20.00 tot 22 .1 5 uur 

in het lokaal VQU de afdeling 

(De Spiegel, Markt 7) . 
De prijs voor de volledige lesscnreeks 

bedraag t 1,500 fronk, handboek en 

oefenmateriaal inbegrepen 

Info. Anne Verbraecken, 02-759 20 42 

of EddyVed:Jraecken. 02-7673722 

VRIJDAG 15 EN 

ZATERDAG 16 SEP 

TERVURE N 

Bovenzaal 'de Engel'. Kerkstraat 

O pendeurdagen van de 
Dansclub Tervuren. De lessen

reeks gaat von sta rt op 22. september om 

19.30 uur. 


Info 02-767 7996 of 0276772 63 


~ 20.00 

ZATERDAG 16 SEP 

W EZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam, Beekstraat 172 

Kaasavond ten voordele van 

ZiekenzorgWezembeek-Oppem vanaf 

18.00 uur. 


Info: André Willemans, 


teL O} · ?} I 106 1 (na 18.00 uur) 


ZATERDAG 16 SEP 

ZAVENTEM 

Gemeentelijk Auditonum, Hoogstraat 50 

Tweede Zaventemse 
Jobbeurs 
Een veertigtal Za,entemse bedrijven bieden 

vacQUte jobs aan. 

Info PW A Zaventem, 02-72 1 50 82 

~ 10.00 tot 17.30 

ZATERDAG 16 SEP 

GROOT-BIJ G AARDEN 

Oasecentrum-Don Bosco 

H. Placestraat 44 

Ontmoetingsdag voor 
weduwen en weduwnaars 

met een inleiding door professor Sylvoin 


De Bleeckere, 


Info: Gezlnspastoraal-Bru'.:;el, 


teL 02-533 29 30 


~ Van 9.45 tot 16.30 uur 

MAANDAG 18 SEP 

SINT-GENESIUS-RODE 

OCMW-dienstencentrum 

De Boomgaard, Vergeet·n"j -nle tjes

laan 8, teL02.-38040 02 

Infonamiddag Angsten 
en Fobiën 

11. II EN 14 SEP 

DILBEEK 

Savlocentrum, Stationstraat 275 

De taal van de klokken op cd 
Een belangrijk aspect van het jaarthema de Tijd is volgens de initiatiefne

mers van de Open Monumentendag ongetwijfeld de hoor- en de zichtbare 

tijd. In Vlaams-Brabant staan talrijke torens van belforten . stadhuizen en 

kerken met bronzen klokken die meestal van (Vlaams-)Brabantse makelij 

zijn. De klokken geven niet alleen de tijd aan. ze signaleren ook nog altijd 

bepaalde gebeurtenissen in het religieuze en het publieke leven. Helaas 

begrijpen veel mensen de unieke taal van de klokken meestal niet meer. 

De provincie Vlaams-Brabant liet daarom een dertigtal opnames maken 

van klokkengeluiden, onder meer in Leuven. Scherpenheuvel. Zoutleeuw. 

Gooik. Galmaarden. Merchtem. Halle en Brussel.Voor dit project kon de 

provincie rekenen op de medewerking van de Leuvense klokken-en bei

aardvereniging Campanae Lovanienses. die het klokkenpatrimonium 

inventariseert. 

Bij de selectie van de klokken hield 

de vereniging rekening met de ouder

dom van de klokken. de harmonische 

klank bij het samenluiden. de specifieke 

gebruiken. zoals het luiden van het 

Angelus of de doodsklok. de verhalen 

of de anekdotes die aan de klokken 

zijn verbonden. 

Het resultaat van de klankopnames 

staat op de cd en in het begeleidende 

boekje wordt meer uitleg verstrekt 

over de klokkentaal. De cd kost 500 
frank en wordt officieel voorgesteld 

tijdens de Open Monumentendag op 

10 september in Leuven. De provincie 

Vlaams-Brabant volgt daarmee het 

voorbeeld van Frankrijk. Duitsland. 

Nederland. Italië. Groot-Brittannië. 

Rusland en China waar eerder al 

dergelijke cd's werden uitgebracht. 

Roesjweekend met een MCBaJuif 

op 22 sepLember vunaf 2 1.00 uur, 2e 

Honds cd , beurs, barbecu e, opLreden van 

Funky Boob en Retro[uif op 23 septem

ber vanaf 15. 00 uur en Past-Prcsent 

Future-nigh t op 24 september vQUo[ 

18 .00 uur. 

Info 0496-4 I 00 I I 

VRIJDAG 11 SEP 

ZAVENTEM 

Centrum St. Maarten,Veldeke I 

Jaarlijkse kwisavond van 
<Moeders met hart'. 
De opbrengsL is besLemd voor een konvoo i 


dat in oktober I'w rekt naar Lwet wees 


bui zen in Roemeni ë, 


Inschl-ijvingen: 02-72078 78. 


075-860 1 97 


~ 20.00 

En alle beiaarden in een brochure 

In Vlaams-Brabant bestaat er een toenemende belangstelling voor de bei

aard. De provincie speelde hierop in met de publicatie van een brochure 

waarin een overzicht wordt gegeven van de beiaarden in Vlaams-Brabant. 

Het is een handig naslagwerkje met van iedere beiaard in Vlaams-Brabant 

een korte historische schets. Tegelijk krijgt de lezer een bondig overzicht 

van de geplande beiaardconcerten. September is in ieder geval nog een 

welluidende beiaardmaand. Tijdens de Open Monumentendag van zondag 

10 septembel- wordt uitgebl'eid aandacht besteed aan torens met hun uur

werken, klokken én beiaarden, Er staan verschillende beiaardconcerten 

op het programma: om 14 uur in Halle. om 16 uur in Zoutleeuw en om 

16.30 uur in Grimbergen, Die dag zijn in Grimbergen ook de toren en de 

beiaard toegankelijk voor het publiek, Op zondag 24 september om 16,30 
uur geeft de bekende Duitse beiaardier Wilhelm Ritter een gastconcert 

op de beiaard in Grimbergen. 

Meer informatie over de cd 'Klokken in Vlaams-Brabant en Brusse/': 

Provincie Vlaams-Brabant, dienst cu/tuur, 


Oiestse steenweg 52, 30/0 Leuven 

tel. 0/6/2676 74 offax 0/6/267676 


GH 
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TAALLESSEN ,IN DE RAND 
Nederland s voo r and e rstaligen 

Scholen die zich richten naar laaggeschoolden (maximum 10 jaar algemeen onderwijs) 

- DILBEEK 

De Springplank. Centrum Basiseducatie, 

Gemeenteplein I, 150 I Halle-Buizingen, 

tel: 02/356,52,02 

E-mail: cbe ,halle.springplank@skynecbe 

- HOEILAART 

Centrum Basiseducatie Midden

Brabant, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, 

tel: 02/252.51.50 

E-mail: basiseducatie.machelen@skynet.be 

- MACHELEN 

Centrum Basiseducatie Midden

Brabant, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, 

tel: 02/252.51 .50 

E-mail: basiseducatie.machelen@skynet.be 

- OVERIJSE 

Centrum Basiseducatie Midden

Brabant, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, 

tel: 02/252.51 .50 

E-mail: basiseducatie.machelen@skynet.be 

- SINT-GE N ESI U S-RO D E 

Gemeenschapscentrum 


De Boesdaalhoeve, 


Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode, 


tel: 02/381.14.51 


E-mail: boesdaalhoeve@online.be 


(ook conversatiegroepen voor gevorderden) 


De Springplank. Centrum Basiseducatie, 


Gemeenteplein I, 150 I Halle-Buizingen, 


tel : 02/356.52.02 


E-mail: cbe.halle.springplank@skynet.be 


- V I LVO ORD E 

Centrum Basiseducatie Midden

Brabant, Nolet de Brauwerestraat 14, 

1800 Vilvoorde, tel: 02/253.43.08 

E-mail: basiseducatie.machelen@skynet.be 

MiKST vzw, Witherenstraat 30, 

1800 Vilvoorde, tel: 02/251.10.33 

VDAB Training en Opleiding, 

C. Buyssestraat 15, 1800 Vilvoorde, 

tel: 02/252.20.45 

E-mail: fdkinder@vdab.be 

- WEMM EL 

OCMW Wemmel, Prins Boudewijnlaan 12, 

1780 Wemmel, tel: 02/462.06.80 

Scholen die zich vooral naar (hoog)geschoolden richten (minimum 10 jaar algemeen onderwijs) 

- DROGENBOS 

Gemeentelijke Nederlandstalige basis

school, Steenweg op Drogenbos, 

1620 Drogenbos, tel: 02/377.32.84 

E-mail : taalleergangen@club.worldline.be 

- GRIMBERGEN (STROMBEEK-BEVER) 

CVO Vrije Gesubsidieerde TaaIleergan

gen, Cultureel Centrum, Gemeenteplein, 

1853 Strombeek-Bever, tel: 02/267.35.15 

E-mail : taalleergangen@club.worldline.be 

- KRAAINEM 

Gemeenschapscentrum 'De Lijsterbes', 

Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, 

tel: 02/721.28.06 

E-mail: lijsterbes@online.be 

- L INKEBEEK 

Gemeenschapscentrum De Moelie 

& GLTT, St. Sebastiaansstraat 14, 

1630 Linkebeek, tel: 02/380.77.51 

E-mail: moelie@online.be 

- M EISE 

Audiovisueel Centrum CVO, 

Stationsstraat 15, 1861 Meise 

Tel: 02/269,55.46 

E-mail: info@avc.be 

- M ERCHTEM 

Opleidingscentrum Merchtem, 

Dendermondestraat 26, 1785 Merchtem, 

tel: 052/37.07.30 

- OVERIJ SE (JESU S-E IK) 

Gemeentelijke taallessen, 

Cultureel Centrum 'Den Blank' 

Begijnhof I I , 3090 Overijse , 

tel: 02/687.59.59 

E-mail : info@denblank.be 

- SINT-GEN ESI U S-RO D E 

GLTT - Campus Rode, 


Schoolstraat 2, 1640 Sint-Genesius-Rode, 


tel: 02/358.28.97 


E-mail: info@gltt.uunethost.be 


- SINT-PI ET ERS-L EEUW 

Gemeentebestuur St.-Pieters-Leeuw, 

(Initiatielessen Nederlands en TaaIleer

gangen), Pastorijstraat 21, 

1600 Sint-Pieters-Leeuw, tel: 02/371 .22.1 I 

Website: http://www.sint-pieters-Ieeuw.be 

- T ERVUREN 

Centrum voor volwassenenonderwijs 

Tervuren - Hoeilaart 

Brusselsesteenweg 106, 3080 Tervuren, 

tel: 02/767.04.30 

- V ILVO O RD E 

Centrum Volwassenenonderwijs Talen 

en Informatica, Grote Markt 19, 

1800 Vilvoorde, yel: 02/253 .84.24 

E-mail: vti.vilvoorde@pandora.be 

Centrum voor Volwassenenonderwijs 

Mechelen-Zaventem-Vilvoorde, Bruul 129, 

2800 Mechelen, tel: 015/34.32.80 

MiKST vzw, Witherenstraat 30, 

1800 Vilvoorde, tel: 02/251.10.33 

- WE MMEL 

Gemeenschapscentrum De Zandloper, 

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, tel: 

02/460.73.24 

E-mail: zandloper@online.be 

- W EZEMBEEK-O PPEM 

Gemeenschapscentrum De Kam, 


Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem, 


tel: 02/731.43.31 


E-mail : kam@online.be 


- Z AVEN TE M 

Centrum voor Volwassenenonderwijs 

Mechelen-Zaventem-Vilvoorde, Bruul 129, 

2800 Mechelen, Tel: 0 15/34.32.80 

Voor informatie over taallessen in Brussel: 

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC, Sainctelettesquore 17, 1000 Brussel, tel: 01-108.01.31 
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ZONDAG 24 SEP ZATERDAG 30 SEP 

DILBEEK DILBEEK 

Wandeling voor homo's, 	 Eigentijdse Jeugd. H. Placest raat 44 

lesbiennes en bi's 	 Instapdag Youth Sound 
Organisati e HoJeb imenigi ng Sacha 	 Productie 2000 
Ve rt rek: 13.00 op de parking va n CC 	 (inschr ijV ingen tot 29 september) 

WeSlro nd 	 Info Rober t Kino. Eigent ijdse Jeugd. 

Info. 02-520 77 30 	 teL 02-466 32 34. 

e-mail 1nfo@eigentijdsejeugd beo 

VRIJDAG 29 SEP 

WEZEMBEEK-OPPEM 	 DOORLOPEND 

Ge De Kam. Beekstraat 172 BRUSSEL 

Opening van de Herfst Brukselstadstoers 'Brusselse 
feesten met voorstel ling van het Jaar  wijkwandelingen' en 'Brus
progra mma 2000-200 1. De avond 	 sel zien & zoenen' voor groepen 

wordt opgelui sterd door het ; tri Jkers	 Het zomeraanbod werd di t Jaa r ui tgebreid 

ensem ble De Ka m-strijkers Recepti e wordr 	 to r 22 oktober, naa r aanJeid ing van 

aangeboden door de Cu lt urel e raad . 	 Brussel 2000. Bruksel binnenstebu iten 

Info. 02-73 i 43 31 heeft 110 g heel wat ander bekl ijvcnde 

~ 20.00 stadstoers voor groepen en ind ivid uen. 

Info 01-5 1I 78 38 

ABDI]ENWEEKEND 
Het Davidsfons viert dit jaar zijn 125e verjaardag en dat gaat 

gepaard met een aantal uitzonderlijke activiteiten. Een daarvan 

is het Abdijenweekend op 30 september en I oktober a.s. 

Wie wil kan gedurende deze twee dagen van dichtbij kennis

maken met de 21 abdijen die Vlaanderen rijk is. Rondleidingen, 

lezingen, tentoonstellingen, vieringen, concerten en contacten 

met benedictijnen, cisterziënzers, trappisten, norbertijnen, 

reguliere kanunnikessen, het staat allemaal op het programma 

tussen Achel en Westvleteren. Kaarten voor het Abdijenweek

end kosten in voorverkoop (tot vrijdag 15 september) 545 fr. 

(445 fr. Voor Davidsfonds leden). Een kaart is geldig voor twee 

personen. Na inschrijving ontvangt u een deelnemingspakket 

dat bestaat uit twee badges die gedurende het hele weekend 

voor twee personen toe

gang verlenen tot de acti

viteiten in alle 21 abdijen. 

(Bijkomende badges kosten 

295 fr. per stuk of 225 fr. 
voor Davidsfonds leden.) 

U krijgt ook een brochu

re met een gedetailleerd 

overzicht van de activitei

ten in de verschillende 

abdijen, zodat u uw eigen 

weekendprogramma kunt 

samenstellen. Daarenboven 

bevat het deelnemings

pakket een gratis exem

plaar van het nieuwe 
boek 'Abdijen-abc' van prior Dirk Hanssens van de Abdij Kei


zersberg in Leuven (winkelwaarde 545 fr.). 


Meer informatie over het Abdi jenweekend krijgt u bij Jeroen 


Sleurs, stafmedewerker Evenementen, Davidsfonds vzw, 


Blijde Inkomststraat 79-81 , 3000 Leuven, tel. 016-310.600, 


fax 016-310.608, e-mail : informatie@davidsfonds.be 


21 	 RANDUIT 

Groenendaal 
doorheen de tijd 
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag wordt in Groenendaal 

door een handvol specialisten toelichting gegeven bij de uitzonderlijk 

r ijke geschiedenis van het dorp. 'De tijd ' loopt in Groenendaal over' de 

prehistorie en de belgo-romeinen, van de mysticus Ruusbroec en zijn 

beroemde priorij tot Keizer Karel die Groenendaal eveneens met zijn 

doorluchtig bezoek vereerde . De voordrachten worden gegeven in de 

voormiddag. In de namiddag kunt u desgewenst met een gids op ver

kenning doorheen Groenendaal. 

Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 6, Groenendaal

Hoeilaart, zondag 10 september van 9.30u tot 13u. 

Info, inschrijving en aanvraag voor een gids tel. 02-657 1027 en 


02-657 41 90. 


COLOFON 

Organisaties en verenigingen die hun activiteiten opgenomen willen zien in de volgende agenda 
die de periode van 4 oktober tor 3 november 2000 bestrijkt, moeten ons de nodige informatie 
bezorgen voor 5 september a.s. 
U kunt uw gegevens faxen naar RondUit Agenda 02/76757 86. U kunt uw informatie ook 
per brief sturen naar ons redactieadres: Poordenmarktstraat 48, 3080 Tervuren. met de mmelding 
RandUir Agenda. 
Gezien het beperkte aan rol beschikbare pagina's word t bij de aankond igingen prioriteit ve rleend aan 
de act iviteiten in de Gemeenschapscentra en de cult urele centra in de rand. 
Om voor plaats ing in aanmerking te komen worden de andere activitei ten vooral beoordeeld 
op hun uitstra ling noo r alle inwoners von de rond. 

REDACTI E: Geneviève Ostyn . 

De pictogrammen die de verschillende rubrieken aanduiden zijn 

van de hand van Chris Vandendriessche. 

VOR"AG EVI N G : Mega. L.Una. Brussel 

DRU K: A. De Cuyper-Robberecht. Zd e. 

VERANTWOORD ELIJKE UtTGEVER: 


Henry Coenjaarts. Paardenmarktstraat 48 . 3080 Tervuren . 

RondUit Agenda wordt gerealiseerd met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse 
minister van Jeugd, Cultuur, Stedelijk beleid, Huisvesting en Brusselse aangelegenheden. 

mailto:informatie@davidsfonds.be
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Op zoek naar het passende onderwijs 

BRUSSELSE SCHOLEN KUNNEN UITKOMST BIEDEN 


ren , ook al vindt di e jongere zij n 
de kinderen is een (jaarlijks) 
De juiste schoolkeuze voor 

grootste plezier in het uitproberen 
terugkerende kopzorg voor van allerlei smakelij ke sausjes in de 
menig ouderpaar. Die keuze keuken en droomt hij ervan kok te 
speelt -uiteraard- minder in worden ' , aldus Julien Juniu s. 
het kleuter- en lager onder
wijs, waar de nabijheid vaak Keuze te over 

de doorslag geeft. Het wordt 
 Voor hem en de leden van de Vlaamse 
wezenlijk anders vanaf het Gemeenschapscommissie zou het een 
secundair onderwijs als echte onvergee fli jke dwaasheid zijn zo' n 
keuzes moeten worden ge Jongere in een bepaa lde richting te 
maakt. Dan weegt nabijheid dwingen omdat het schoolaanbod in 
minder dan de mogelijkhe de onmiddellijke omgeving zich niet 
den en aanleg van de kinde meteen tot andere oplossingen leem . 
ren. ' De inwoners van de In haar adv ies uit te kijken naar de 
rand hebben geluk: vlakbij mogelijkheden in Brussel houdt de 
en goed bereikbaar vinden Vlaams Gemeenschapscommissie ook 
ze een zeer ruime waaier het oog gericht op enkele praktische 
van Nederlandstalige secun overwegingen, zoals het openbaar ver
daire scholen in Brussel', voer tus,en de gemeenten in de rand. 
zo licht Julien Junius van de 'RandKrant heeft in het verleden al 
Vlaamse Gemeenschap terecht gewezen op de onmogelijkheid 
commissie het aanbod in om vlot van de ene buurgemeente 
de hoofdstad toe. naar een andere te reizen met het 

openbaar vervoer. Samen met u stel 
'Laar er geen enkel mis vers tand over len we vast da t de verbindingen naar 
bestaan: de brede rand rond Brussel Brussel doorgaans veel gemakkelijker 
biedt vandaag kwali teitsvol onderwiJs zijn. In de definitieve schooll<euze kan 
aan , zowat het beste dat in Vlaanderen die mobiliteitsoverweging zeker mee 
re vinden is. Toch komen ral van ou aan bod komen ' , zo stipt Juni us aan. 
ders voor de vraag of in lrun huurt het studieaanbod aan
wezig is dat het be<;t bij de capaciteiten van hun zoon of 
dochter past. He t zou jammer li jn indien die ouders, uit 
een gebrek aan ambitie of onwerendheid , hun kind naar 
een richring stuurden di e ni et echt bij zijn of haar belang 
stelling/moge lijkheden aansluit . Iedereen kent de <;chrij·· 
nende voorbeelden van jongeren die naar her Algemeen 
Secunna ir Onderwij s (en dan liefsr nog de Latijnse) wor
den gestuurd omdat de ouders dal per se wiJl en. In hun 
kind willen ze niet zelden hUil uilgestekie dromen realise-

Schulangebot in Brüssel für 
jeden Anspruch gerüstet 

Die Wahl der richtigen Schule für ihr Kind bereitet vielen Eltern 
jedes Jahr aufs neue Kopfzerbrechen, vor allem wenn es um 
die weiterführenden Schulen geht. In der Umgebung Brüssels 
besteht ein Schulangebot hoher Qualität, aber auch in Brüssel 
gibt es ein breitgefachertes Angebot niederländischsprachiger 
weiterführender Schulen, ebenso von Kindergärten und aka
demischen Hochschulen. Nur ist das nicht allgemein bekannt. 
'Es wäre schade, wenn Eltern aus mangelndem Interesse oder 
aus Unwissenheit ihr Kind in eine Richtung lenken, die nicht 
seinen wirklichen Interessen und Möglichkeiten entsp richt', so 
Julien Junius, der hier das Angebot in der Hauptstadt erläutert. 

Volgens de Vlaamse Gemeenschapscommissie biedt het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel 'vrijwel alle mogelijke 
studierichtingen, van de peutertuin to t en m et de universi
taire opleiding.' Daarbij wijst ze heel nadr ukkelijk naar de 
mogeli jkheid te kiezen tussen verschillende netten : 
gemeentescholen, vrije scholen en gemeenschapsonder
wijs. Geïnteresseerden kunnen gratis de Gids voor Neder 
landstalig secundair onderwijS in Brussel aanvragen. Daar 
in staan alle specifieke opleidingsrichtingen me t adres, 
telefoonnummer enz. Aanvragen bi j het voe (Vlaams 
Onderwijscentrum vzw) op tel 02/218.1 0.00 of fax 
02 /2 J 9.57.00. Geïnteresseerden kun nen ook terec ht op 
het Martelaarsplein 21 in Brussel. 

Aantrekkingskracht 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie schetste recem ook 
een profi el van de schoolpopulatie in het Nederlandstalig 
onderwijs i.n Brussel. Daarbij blijkt dat slech ts 17.9% van 
de kleuters en 25.0% van de leerlingen (lager onderwij s) 
van buiten Brussel komt. Bij de scholieren loop t dat per
centage op to t 57.3%. Volgens de VGe illustreert zulks' dat 
Brussel nog een grote aantrekkingskracht uitoefent op 
Vlaanderen ' . 

Johan Cuppens 



BRUSSEL OP EEN PRESENTEERBLAD 

Vlaanderen moet meer hart krijgen 

voor zijn hoofdstad 


Brussel blijft in de ogen van 
veel Vlamingen vooral een 
bureaucratisch zenuwcen
trum en wordt nog te weinig 
gezien als stad waar het ook 
leuk vertoeven is. Daarom wil 
Vlaams minister voor Brus
selse Aangelegenheden Bert 
Anciaux de hoofdstad op
nieuw op de agenda brengen 
van Vlaamse verenigingen. 
Ten behoeve daarvan werd 
de campagne 'Vlaanderen 
aanbod voor Brussel.Welkom 
in uw hoofdstad' opgezet. 

Voor de uitwerking van de campagne 
ging minister Anciaux in zee met VTB
VAB en het Brusselse Contact- en Cul
tuurcentrum. Voorgaande campagnes 
van deze instanties leverden heelwat 
ervaring op en ze maakten tevens dui
delijk dat er in Vlaanderen dringend 
behoefte is aan informatie over Brussel. 
Resultaat van de samenwerking is de 
informatiebundel 'Brussel aan bod voor 
Vlaanderen', een overzichtelijk werk 
boordevol gegevens over activiteiten 
en organisaties in de hoofdstad die 
zeker de m oeite lonen voor een be
zoekje. De infobundel ri cht zich spe
cifiek to t verenigingen en biedt een 
zeer gevarieerd aanbod gaande van 
het Chil1a Museum Scheut, over de 
slachthuizen van Anderlecht tot de 
Babbelbus. 
Maar de ambities van 'Brussel aanbod 
voor Vlaanderen ' reiken verder. 'Het is 
meer dan alleen het inventariseren 
van instellingen en thema's', zegt Bert 
Anciaux. 'Brussel moet opnieuw be
spreekbaar worden. Door hun activi
teiten kenbaar te maken kunnen de 

Brusselse organisaties de belangstel
ling van een ruimer publiek wekken. 
Dat moet een beter inzicht opleveren 
van de zeer eigen positi e die de 
Nederlandstaligen in hun hoofdstad 
innemen. Want Brusselse Vlamingen 
zijn vaak het brein en de motor ach
ter veel zaken die bewegen op cultu
reel , sociaal en economisch vlak.' 

Vooroordelen 
Uitgangspunt van de pas gelanceerde 
campagne is dat veel Vlamingen hun 
hoofdstad niet echt in het hart dragen . 

'Brusselse Vlamingen 
zijn vaak de motor achter 
veel zaken die bewegen 
op cultureel, sociaal en 
economisch vlak' 

'Onbekend is vaak onbemind', oor
deelt Anciaux. Die redenering gaa t 
zeker op voor mensen die niet in de 
omgeving van Brussel wonen, maar 
voor de inwoners van de rand liggen 
de zaken iets genuanceerder omdat 
zij dagelij ks direct o f indirect met de 
nabijheid van de grootstad worden 
geconfron teerd. 
Toch vindt Andaux dat het geen kwaad 
.kan om de rand eveneens in deze 
campagne te betrekken. 'Wij streven naar 
een betere samenwerking tussen de 
Vlaamse rand en de Vlaams-Brusselse 
instellingen. Er bestaal1 veel vooroordelen 
en beide staan nogal wantrouwig tegen
over elkaar. Er is op dat vlak nog veel 
werk aan de w inkel' , verdUidelijkt hij . 
Een lichtpunt is alvas t dat dit weder-

Bruxelles, inconnue et parfois mal aimée 

Beaucoup de Flamands ont trop tendance à voir dans Bruxelles un centre hanté par des 
bureaucrates et envisagent trop peu de la considérer comme une ville ou il fait bon 
vivre. La campagne 'Welkom in uw hoofdstad' (bienvenue dans votre capitaie) a été 
lancée pour faire pièce à ce préjugé. Le fascicule 'Brussel aanbod voor Vlaanderen' 
(Bruxelles, une chance pour la Flandre) propose un aperçu général de tout ce qui se 
passe à Bruxelles en fait d'animations. 'En faisant connaÎtre leurs activités, les organisa
tions bruxelloises peuvent susciter I'intérêt d'un public plus vaste. Cela devrait offrir 
une meilleure vision de la position très particulière qu'occupent lesnéerlandophones 
dans leur capitaie', déclare Ie Ministre Anciaux, auteur de cette initiative. 

zijdse wantrouwen niet m eer bij 
iedereen leeft. 'De jeugd in de rand 

moet Je niet vertellen hoe boeiend 
Brussel wel is ; Zij kenn en de hoofd
stad en gaan er vaak. enthousiast in 
op', constateerr de minister. 

Tweerichtingsverkeer 
AnClaux beklemtoont dat de Vlaamse 
Gemeenschap met het prestigieuze 
Bruegelproj ect -de symbiose van par
ken, natuur en cultuur in de rand rond 
Brussel- banden wij smeden tussen 
Vlamingen en Brusselaars en dat dit 
project kaden in een specifieke com
municatiestrategie voor een betere 
verstandhouding. 

Ook de campagne 'Brussel aanbod voor 
Vlaanderen' dient een maatschappelijk 
doel, door minister Anci.aux krachtig 
samengevat al.s 'een brug slaan tu ssen 
Vlaanderen en Brussel en op deze brug 
tweerichtingsverkeer laten verlopen.' 
AnVan hamme 

De brochure werd gedrukt op 4.000 exem

plaren en wordt gratis naar Vlaamse organi

saties en instellingen gezonden. Via Internet 

kan de brouchure worden geraadpleegd op 

de website van digitaal Brussel en VTB-VAB 

op www.vtb.be. 
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20 jàar Gordel 


Ga en vermenigvuldig u 

'Spijtig voor de samenstellers 
van de elfde druk van de 'dikke' 
van Dale, maar hun werk zal 
niet volledig zijn. Voor de 
twaalfde druk suggereren wij: 
gorde lier (m/v): meisje/vrouw 
of jongen/man die fietst of 
wandelt doorheen de Vlaamse 
gemeenten rond Brussel en 
hiervoor wordt beloond met 
een herinneringsspeldje en 
-diploma'. Zo staat te lezen 
in een artikel over de vierde 
editie van De Gordel in 
'Sport', het tijdschrift van 
BLOSO in november 1984. 
Tot op vandaag, aan de voor
avond van de 20e Gordel, 
moeten we het doen met de 
vierde betekenis van gordel: 
'kring, krans van voorwerpen 
die iets anders omgeven: 
het prachtig rijk van Insulinde 
dat zich daar slingert om de 
evenaar, als een gordel van 
smaragd (Multatuli) . 

- 1981 1.302 deelnemers --
'Toen de actiegroep 'Wij houden van alle mensen 
die het Vlaams karakter 1'011 onze gemeente eer
biedigen' het B/oso om zijn medewerking verzocht 
voor haar project 'De Gordel' op 27 september 
in Sint -Genesi us- Rode werden de opzet en de 
draagwi jdte van deze sportmnnifestatie met de 
nodige zorg onderzocht', zo meldt het Bloso
blad Sport van januari 1982. De actie
groep streefde naar 'het brengen van 
culturele en andere activiteiten op een 
benijdensvvaardig niveau', een doel
stelling die kadert in de zogenaamde 
Bloso Spon + klassiekers, het idee van 
Bloso om in E'lke provincie, maar tel
kens in een andere spontak, een klas
sieker in het leven te roepen. Het was 
overigens de Vlaamse Gemeenschap die 
wilde dat het Bloso meer hulp zou bie
den aan initiatieven uit dE' privé sector. 
Die moesten dan wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen, zoals een typi
sche massasportactiviteit en ruime weer
klank bij de recreatiesportbeoE'fenaars. 
Bloso besloot niet alleen De Gordel te 
steunen, maar er ook een klassi eker 

voor wielertoeristen van te maken. En 
zo geschiedde: op 27 september gaat 
in Sint-Genesius-Rode de eerste Gor
del (iets minder dan 100 km) van 
start, net als het eerste Gordeltj e, een 
omloop van ongeveer 15 km. Bij een 
foto van een vrouwelijke 'gordelier' 
staat het ietwat merkwaardige onder
schrift: 'Ook dames in De Gorde/' 100 km 
a.u.b:. Dankuwel. 

tachtiger jaren, maar het is een evolutie die ons 
inziens vtm nabij moet worden gevolgd'. Verder 
is er in het verslag ook sprake van 
macho-gordelaars, rolschaatsende gor
delaars en zwart-gordelaars die het 
vertikken zich in te schrijven. 

- 1986 21 .000 deelnemers --
'De Gordel : een weergaloos succes", de 6de 
Gordel wordt Vlaanderens belangrijk

- 1982 2.600 deelnemers --

- 1983 3.600 deelnemers --

- 1984 5.614 deelnemers --

Macho-gordelaars 

- 1985 7.801 dee/nemers--
'Lustrumgordel overtreft de verwachtingen', zo 
klinkt het in Sport, en ook nog 'Grens
verleggend gordelen'. Naar aanleiding van 
de vijfde editie neemt Bloso de voor
bije vijf jaar onder de loep. Daaruit 
blijkt 'een duidelijke accentverschu iving in de 
richting van preswtie-gordelen: steeds meer gor
de/aors voe/en zich geroepen tot grensverleggend 
ultra .. werk'. 'Mogelijk is dit prestatiegordelen 
een voorbijgaand (7) kenmerk van deze jachtige 

ste fi ets- en wandelgebeuren . 'Een ware 
overrompeling ' Met dit succes werd voor de zo
veelste keer bewezen dat de kracht die uitgaat 
van het Bloso om sportiefV/aanderen tot actie en 
beweging aan te zetten heel groot is', zo staat 
te lezen in 'Sport' . Nieuw in deze 
zesde editie zijn de honderd gordel
paarden van Ruiterclub De Gaverbeek. 

- 1987 50.237 deelnemers --
'Gordel slaa t spijkers met koppen', het aantal 
deelnemers verdubbelt. 'Het volstond de 
permanente sliert gorde/aars te volgen om de gor
delwIII smaragd rond te maken'. 'De zevende uit
gave voo de Gordel combineerde de vaste waarden 
uit hel verleden met een vern ieuwde professioneel 
doordachte organisatie en publicitaire aanpak', 
aldus Hervé van der Aerschot in 'Sport'. 
Er is sprake van deelnemers uit 34 



landen, een typisch Vlaamse kermis

sfeer en gordel taartjes, gordel wor

sten, gordelyo ghurt, gordelpralines , 

gordelgebak en gordelkoekj es. 

- 1988 60.049 deelnemers--

- 1989 75.897 deelnemers--

- 1990 85.374 deelnemers---

Propere Gordel 

- 1991 95.668 deelnemers--

'Beweeglijk, ludiek, ontspannend, sociaal, on 

vergetelijk', zo klinkt het in 'Sport ' na 

de elfde editie van de Gordel. Voor 

h et eerst is er sprake van een gordel

hond: Max die een parcours van 

28 km aflegt. 

Op de slotpersconferentie legt Carla 

Galle de nadruk op de realisatie van 

de ultieme Bloso-droom: Spo rt voor 

Allen. 

- 1992 105.31 I deelnemers 

'Ons geluk kon niet op. Het mirakel is weer 

geschied' , aldus Carla Galle in 'Sport' . 

De twaalfde Gordel breekt alle 

'De Gordel blijft het 

grootste, sportief, familiaal 

en muzikaal evenement 

in Vlaanderen' 

reco rds. Voor d e eerste keer steunt 

ook OVAM (Openbare Vlaamse Afval

stoffenmaatschappij) de Gordel. 

- 1993 112.655 deelnemers 

De dertiende editie van De Gordel blijkt een geluks

getal, 'het wonder geschiedde voor de dertiende 

maal' , zo staat te lezen in 'Sport' . Ook 

OVAM is weer van de partij met de 

slogan 'De OVAM maakt er een propere 

Gordel van' . De m ediabelangstelling 

vo or de Gordel is groter dan ooit, de 

rij 'Vlaamse ved etten' nooit zo lang. 

Dit jaar werd ook extra aandacht be

steed aan d e veiligheid en de coördi

natie tussen hulp- en ordediensten. 

- 1994 95.527 deelnemers--

'Een doornatte Gordel' zo luidt de titel in 

'Sport'. Ondanks h et rotweer komen 

toch nog meer dan 90.000 gordelaars 

o pdagen. Tevreden organi satoren dus, 

want 'je moet sportgek zijn om 's morgens 

vroeg in de gietende regen te vertrekken naar de 

Brusselse rand met de wetenschap dat het voor 

een hele dag is'. 

Bloso heeft inmiddels af te rekenen met 

een 'groeiend afvalpro bleem'. Na de 

dertiende editie van de Gordel werd 

maar liefst 7.000 kilo afval ingeza

m eld . Zo o ntstaat het charter 'Een dam 

tegen afval op even em en ten' waarin 

spon sors verklaren daL ze bere id zijn 

om zich in te zetten voor een afval

arm even em ent. 

- 199S 90.073 deelnemers --

In 199 5 vreest de organisatie voor de 

opkomst. Er is sprake van een 'grauwbe

Ivolkt VlaaIlls land met hier en daar een fikse 

regenbui '. In de late namiddag kan m e t 

enige fi erheid toch gewag worden ge

maakt van 90.000 deelnemers. Nieuw 

bij d eze editie is de Monumenten

wandeling en ook de Go rdel vo or 

Blinden en Slec htzienden wordt voo r 

de eerste keer o fficieel op gen o m en in 

h et programma . 

Gordelen met hond 

- 1996 89.498 deelnemers --
'De Gordel 199 6: stappen en trappen 

voor de 89 .498 [ragen en rappen' is 

de dichterlijke tite l van h et verslag in 
'Sport' . 

'Ondanks het stormweer van de voorbije dagen 

daagden er 89.498 trouwe en sportim deelne

mers op ' . De ze, tiende Gordel heeft ook 

een kindvriende lijk initiatief gepro

grammeerd : een springkastelentocht 

die een sch o t in de roos b lijkt te zijn. 

Ook nie uw is h et parcours voor in 

line skat en en skeele ren . 

- 1997 81.240 deelnemers--

'Ondanks de weergoden meer dan 8 1.000 échte 

gordelaors '. 
O ok dil Jaar zorgden de o rgani sato ren 

voor wal nie uws , namelijk ijsschaat

sen in het Bloso centrum Lied ekerke. 

- 1998 74.114 deelnemers--

'Vlaande ren laat de Vlaam se rand niet 

los. Een vo lwassen Gordel m el 74.1 14 

dee ln em e rs' zo titelt 'Spo rt ' bij de 

achttiende Gordeleditie . Het dalend 

aantal go rdelaars ho eft geen verba

zing te wekken : 'De loodzware herfstige 

ochtendhemd mei taJlOZt fikse regenbuien over 

heel Vlaanderen hield zonder Iwijfel enkele dui 

zenden gordelaars thuis'. En alweer nieuwig

heden dit jaar: go rdelaars kunnen 

een bezoek brengen aan twee Vlaamse 

Gem eenschapscentra te we ten De 

Boesdaalhoeve en De Moelie en d e 

eerste Gordelwandeling m e t hond, 

waarbij 'de viervoeters kunnen genieten van 

speciale faciliteiten'. Bij aanko mst krijgen 

ook de h onden een m edaille. 

- 1999 83.172 deelnemers --

'Frank - Nostradamus- De Boosere haalde zijn 

gelijk: het werd een zonovergoten Gordel. Na zes 

jaar rotweer zit De Gordel opnieuw in de lift' 

De Gordel blijft het grootste Vlaam s, sportief, 

familiaal en muzikaal evenement in Vlaanderen', 

zo besluit Ward van de Veire. 

- 2001 -----------------
In de septembereditie 1998 van 

'Spo rt' h eeft Ward van d e Vei re goed 

nieuws; 'De redactie I'an de VWl Dale is 

gezwicht voor de populariteit van de Gordel in 

Vlaanderen; in de editie van 200 I wordt het 

woord gordelen opgenomen als nieuw Zuid 

Nederlands woord: 

Geneviève Ostyn 

Met dank aan de Documentatiedienst 

van het Sportmuseum Vlaanderen. 
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ZONDER OMWEGEN 


VILVOORDE-LA-VILLE 


We wikken en wegen onder De randstad is in Nederland de ronde 
vrienden de mogelijkheid dat van stedelijk gebied in het westen. Ze is 
ex-premier Jean-Luc Dehaene ontstaan door de vergroeiing van de reuzen 
dorps burgemeester zou kun Rotterdam, Den Haag, leiden, Haarlem, 
nen worden. Amsterdam, Utrecht. De randstad is in 

'Hoezo dorpsburgemees België alleen dat ene stadje dat de rand 
ter i ' reageert iemand alert, rijk is: Vilvoorde. Maar omdat we het altijd 
'Vilvoorde is toch een stad?' over 'de randgemeenten' hebben als over 

Maar dat blijkt niemand een verzameling van dorpen rond de grote 
anders te kunnen bevestigen. stad Brussel, vergeten we dat er tussen 
De ene die het zegt, weet hel die randgemeenten een echte stad ligt. 
alleen van de borden die hij 

in Vilvoorde ziet hangen. 

Hij is er verder even verwonderd over 

als wij allemaal. 


'lala Vilvoorde City, meer bepaald in 
de Far West,' zingt iemand anders Kris 
De Bruyne na. Maar dat kan bezwaar
lijk als bewijs gelden. 

Ze kijken naar mij, historica. Ze ver
onderstellen dat geschiedkundigen lijst
jes van alle steden in elke Belgische 
provincie hebben leren opdreunen, 
terwijl zij alleen het lijstje van al die 
provincies en hun hoofdsteden uit het 
hoofd hebben geleerd. 

Maar nee, ik kan de Brabantse steden 
niet opzeggen. Dat ik al mijn leven 
lang aan anderen zeg en uitleg dat 
Aarschot een stad is, heb ik nooit ge
leerd maar altijd geweten, omdat ik er 
geboren en getogen ben. Dat anderen 
denken dat Aarschot niet meer dan 
een dorp in de buurt van het oude 
Leuven is, vind ik beledigend. Dat heb 
je met plaatselijk chauvinisme, dat 
sterk en onuitroeibaar is als onkruid. 

De Vlaams-Brabantse steden zi jn , in 
alfabetische volgorde: Aarschot, zeker 
weten, Diest, Halle, Landen, herinner 
u Pepijn, Leuven, Scherpenheuvel, 
Tienen , Vilvoorde, jazeker, Zoutleeuw. 
Of ook Brussel op dit lij stje moet staan, 
om dezelfde histori sche redenen als 
de andere genoemde plaatsen, weet ik 
niet zo zeker. Dat onderwerp ligt zo 
gevoelig dat ik het uit de weg ga. 

De fusie van gemeenten heeft overi
gens leli jk huisgehouden in de steden en 
in dil lijstje. Het moet nu bijvoorbeeld 

Of weten we het niet eens. 

officieel 'Scherpenheuvel-Zichem' zijn . 
Het moet nu trouwens officieel altijd 
en overal 'gemeeI1le' zijn . Aan het 
plaatselij k-cha uvin.istische onderscheid 
tussen 'stad' en 'dorp' wordt van over
heidswege niet meer mee gedaan. 

Vilvoorde een 'randgemeente' noe
men, is dus eigenlijk dik in orde. Maar 
de kwestie zo gemakkelijk oplossen, 
wil ik nu ook weer niet. Noem Aarschot 
een 'Vlaam s-Brabantse gemeente' en 
ik steiger. In mijn curriculum vitae 
staat 'Brabants stadje', omdat het van 
mij niet minder dan dat verkleinwoord 
mag zi jn. 

Van curriculum vitae gesproken: als 
in dat van Jean-Luc Dehaene eventueel 
'burgemeester van Vilvoorde' zal komen 
te staan, klinkt dat toch maar minne 
tj es in vergelijking met 'burgemeester 

van Leuven' dat nu al in dat 
van zijn ouwe makker Louis 
Tobback staat. Als ik Dehaene 
was, zou ik er 'burgemees
ter van de stad Vilvoorde' van 
maken. Maar omdat Dehaene 
mij niet is, zal hij dat waar
schijnlijk niet doen, en niet 
zwaar aan de kwestie tillen. 
Hij is trouwens geboren in 
de Franse stad Montpellier 
en gedraagt zich als een 
Brugse chauvinist. 

Vilvoorde is dus inderdaad een stad. 
Ze duikt in de achtste eeuw, in ver
band met een andere Pepijn (die van 
Herstal) , in de geschiedenis op als het 
domein 'Filfurdo'. Vier eeuwen later 
wordt ze versterkt, omdat de hertog 
van Brabant de nederzettingen aan de 
Zenne tot forten wil uitbouwen (wat 
net zo goed met nederzettingen aan 
andere rivieren gebeurde, bijvoorbeeld 
met Landen aan de Gete). Bekijk de 
kaart van Vilvoorde en je ziet dat het 
om hertog Hendrik de Eerste ging, 
die zijn naam aan een verkeersader 
van de stad gaf 

Vilvoorde werd Vilvoorde-la-Ville 
met alles erop en eraan. Een vrijheids
keure (in 1 192, haar officiële geboor
tejaar). Een stadhuis. Een zegel (met 
een versterkt kasteel erop). Kerken. 
Kloosters (de oudste nonnenkarmel) . 
Een begijnhof Ketters (vanuit rooms 
standpunt gezien). 

En een spotnaam voor zijn inwoners, 
de Pjeirefretters, naar het paardenvlees 
dat van oudsher op het menu prijkte in 
de stad , die er een van paardenkoop
mannen en -kwekers was. Vlakbij het 
karmelietessenklooster staat daarom 
een standbeeld van een paard, een kloek 
Brabants trekpaard natuurlijk. Daarmee 
overtroeft Dehaene Tobback, omdat 
hij , de eventuele toekomstige burge
meester van Vilvoorde, al op voorhand 
een standbeeld heeft in zijn stad. 

Brigitte Raskin 



CC StroIllbeek en Westrand 

ODlarDlen elkaar in Randstad 


Onder de noemer 'Randstad' 
gaan de culturele centra van 
Strombeek-Bever' en Dilbeek 
vanaf nu hun programma 
beter op elkaar afstemmen. 
Alle gezamenlijke initiatieven 
krijgen dit etiket opgekleefd 
om aan te tonen dat de uit
straling van beide centra 
het gemeentelijk niveau 
overstijgt. 

'Als belangnJke LulwlIfve r'preiders 
beschikken we over een ge lijkaardige 
infrastruc[Ulll '. lich t directeur Julien 
Decoster van her Dllbeekse CC West
rand lOe. 'Binnen de rand liggen we 
in een voor uitge, c lloven positJe. We 
vorm en niet all een eell belangrijke 
buffer tegen de verfransing , maar we 
fungeren ook al, clllwurpuort [laar het 
Pajottenland , Halle eH Vilvoord e. die 
op cultureel vlak bijna m aagdel ijke 
gebieden ziJni ' 
.Als we de bevolking va]) belde ge
m eentes optellell Llttt.ll Wè al dan 
75 .000 potentiële (oe,cllou wers', 
zegt directeur Cl1ri, Maere vall h et 
Cultureel CemrllL1l vail Strombeek
Bever. 'Omwille van ons interessante 

aanbod kOillt meer dan de h elft van 
onze bezoekers nll dl LÜl de o mlig 
gende gemeenten of ui t Brussel: 

Representatieve staalkaart 
Belangrij ke Vlaamse en Nederlall d,e 

gezelschappen stelden voorheen al ill 
beide centra hun vulledig seiLOens
programm a voor. 'Randstad ' b lij ft het 
grensverleggend werk van Het Paleis, 
Carrousel, Thea ter ZuidpooJ en het 
Toneelhui, op de voet volgell. Oo k 
De Tijd, Compagnie De Kot:' en de 

Onderneming zijn dIt jaar opl1leuw 
van de paniJ Strombeek steunt ook 
het dansgezelschap van Karm Vyncke 
en het beloftevoJle HallS Ho! Ensemble , 
arti esten die undank, hun lalelll el· 
der, in VlaalldereJl ll<lllWelijks aau bod 
komen. 
'We bieden een re pre~enta Lieve staa l
kaan van de iledendaag~e podium 
kunsten' . nuanceert Juliell DeCOSler. 

rijke aniesteu naar de rand, die hier 
mogen rekenen op een trouw Pllbliek.' 

Stedelijke functie 
Beide centra zullen voortaan in hun 
publicd [ie~ elkaars acn vi [ei ten ve rmeI

del! . Viermaal per seiz.oen geven ze een 
gem eensc happelijke fólde r uit. ' Rand
stad ' staat daarblj als synoni em voor 
een 'cultuurcomplo t', zoals de onder
tite l van de ee rste folder vermeldt. 

Volgem .I ulien Decoster is het niet uit
gesloreu dat de banden n.og hechter \.vor
den : 'We zO llden ollze adressenbestan
den kunnen ,>amenvoegen of samen 
persbijeenkomsten organiseren . En 

EEN BANK VOORUIT 

CC Strurnbeek 

Toen in februari van dit jaar de beleidsplannen van Vlaams minister van 
Cultuur Bert Anciaux uitlekten, werd in Strombeek en Dilbeek de alarm
klok geluid. Gevreesd werd dat de minister meer middelen ter beschik
king wilde stellen voor het bevorderen van cultuur in de grote steden 
en dat de kleinere centra dat zouden moeten bezuren. Strombeek en 
Dilbeek vreesden zelfs 'gedegradeerd te worden tot het niveau van 
kleinstedelijk gebied (categorie D). 
Tijdens een bezoek aan het CC Strombeek in juni liet Anciaux weten 
dat die vrees volstrekt ongegrond is. Hij beklemtoonde dat in zijn ont
werpdecreet op de culturele centra is bepaald dat de rand wordt erkend 
als stedelijk gebied. Dientengevolge komen de centra van Strombeek 
en Dilbeek in een hogere categorie (B). wat concreet inhoudt dat ook 
hun subsidies vanaf 2002 stijgen van 7 miljoen tot 14 à 18 miljoen frank. 
Het cultureel centrum Den Blank in Overijse gaat ook een bank voor
uit en krijgt eveneens meer middelen. 

waarom zou den we voor bepaalde 
pro jecten geen personeel uitwisselen ?' 
De beide directeurs erkennen dat hun 
culturele centra niet echt in een stad 
liggen : 'Natuurlijk niet, maar in de 
Noordwes telijke rand vervullen we 
wel een stede li jke fun ctie. 
Met 'Randstad' kunnen we effici ënter 
en complementair programmeren ', 

beklemtoont Chris Maere. Of die speel
se en schuchtere aanzet tot een inten
sievere samenwerking op termijn zal 
uitmonden in een fusie kan m omen 
teel nog niemand voorspellen. 

Ludo Dosogne 

'Al meer dan 25 jaar balell we helmg · 
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Prijzenswaard maar prijzig 

Voor een keer een werkelijk opleiding bij grote Franse koks als de Met z' n tweeën eer je er moeilijk on
prestigieus adres: restaurant gebroeders Troisgro~ in Roanne en de der de 7000 fr en de rekening kan 
'Barbizon' aan de Welriekende vermaarde Alain Chapel in Mionnay, makkelijk oplopen tot 10.000 fr. 
dreef. Het is in Jezus-Eik het maar ook bij de Belgische legende Julien 
op één na oudste van de tien Vermeerscb van het 'Carlton' in Brussel. Onverwachte combinaties 
'Relais & Chäteaux' die België In 1975 wordt hij tweede kok naast VOOl' dat geld kan er wel gesmuld WOl' 
nu telt, had in 1962 al een zijn vader, om in 198 I de leiding van den . want Alam Deluc werd niet voor 
eerste Michelin-ster en trekt het bedrijf op zich te nemen ni ets enkele jaren ge leden ' cbefkok van 
zeer verwende fijnproevers. Zijn vrouw Myriam d ie afkomstig is het jaar ' van de eetgids GaultMillau . 

van Overijse, leidl OIl ~ !laar een com Hij praat vol lof over de keuken van zijn 
Een aardig detail is dat dit bedrijf nu fortabele bar waar hel aperitief wordt leenneeslcr AlaUl Chapel. die voort
eens niet in een reeds bestaand heren  gebruikt. Dan gaal het naar eell van de durend op Loek was naar regionale 
huis of kasteel werd gevestigd, maar eetzalen die allemaaJ op het royale groen gerechten van de bLlisvrouwen in de 
dat de Normandische vi lla die hier in van de tuin uitkijken - op betere zomer Bresse-streek Hij stak er veel van op 
195 8 verrees speciaal voor zijn horeca  dagen kan er op het lerras gegeten wor- en schuwt de combinatie van soms 
bestemming gebouwd werd. Deze plek onverwachte ingrediënten en smaken 
naast de Country Club vverd uitgekozen niet. Zo ZIen we onze tafelgenoot geAlain DeIu( werd niet voor
door Jacques Deluc, die voordien het nieten van een geraffineerd gerecht van 
kleine eethuis 'Auberge Bretonne' in niets enkele jaren geleden langoestines met morieljes en violene 
Jezus-Eik runde. Zijn befaamde 5pe artisjok uit de Provence. En bij zijn rozé 
cialiteit 'homard en chemise' werd nog 'chefkok van het jaar' van gebakken en met knoflook bereide 
eerder gecreëerd in het 'Chalet du dLlifJe uit de Yendée krijgt hij bijvoor
prince Léopold' aan de Steenweg op de eetgid~ GaultMillau beeld de peper van Espelette, een spe
Sint-Jansberg. Deluc is afkomstig van cialiteit L1it bet Baskenland. Zelf zijn we 
Melun, een stadje dichtbij het woud den. De zaal is wat ouderwets, stijlvol ronduit lyrisch over de 'f:mtaisie de 
van Fontainebleau. Daarom koos hij ingericht met renaissance-achtige meu légumes confirs', een hoogst geraffi
voor zijn ultieme restaurant ook de belen waar de 'zwarte brigade' vall het neerd vegetariscb gerecbt, waarna een 
naam 'Barbizon' naar het gelijknamige bedienend personeel perfect in past. knapperig gebakken kalEzwezerik met 
schildersdorp in datzelfde woud. Die bestaat voornamelijk uH o udge wortel en delicaat gedoseerde komijn 

dienden van het buis, zoals de maître volgt. Op de populaire 'nagerechtenkar' 
Modelopleiding d'hotel Christian Jolyen de beminne van het huis staan veelal klassieke des
Jacques Deluc had het in het begin lijke sommelier Daniel Montbellieux, serts, soms met plaatselijke vruchten 
niet makkelijk, want de toegang tot die kortgeleden ZiJD dertigjarig Jubi  als de drtllVen van Overijse en Hoei
zi jn restaurant werd aanzienlijk be leum vierde. De wijnkelder van 'Bar laart of -ierse bosaa rdbeien en fram
moeilijkt door de werken aan de bizon ' mag er wezen, maar goedkope bozen uit de streek . 
nieuwe autosnelweg E411. Maar op zijn wijnen komen bier amper op de kaart GVS 

eerste Michelin-ster in 1962 volgde in voor. 'Onze klanten interesseren zich 
1975 de tweede, terwijl het huis in daar niet voor: geeft Alain Dehlc eer Restaurant Barbizon, Welriekendedreef 95, 

1964 bij de prestigieuze keten 'Relais & lijk toe. Kennelijk ook niel voor goed 3090 Jezus-Eik, tel. 02/657 04 62, 

Chàteaux' ging horen. kope gerechten, want laten we eerlijk fax 02/657 40 66. Gesloten op dinsdag 

Zoon Alain Deluc volgde een model- zijn: dit restaurant i; Leer, zeer prijzig. en woensdag. 



DE SPOOKPRINSES VAN MEISE 

Charlotte van Saksen-Coburg I<rijgt 

bezoel< en een boel< 


Wie van de Saksen-Coburger~ spreekt het meest tot de ver
beelding? Keuze za t. Leopold Il, Ie très vi eux die aa nhield met 
la très belle. De vorige, volgende ofbLlidige overspelige vorst 
De prins die om het leven kwam door een onhandig ge
weerschot. De prinses van wie de echlgenoot zich voor 
het hoofd schoot in Mayerling. 

In Meise hoeven ze niet te kiezen. Daar dringt een Saksen
Coburger zichzelf op. Charlotte , zus van Leopold Jf, woonde 
er vijftig jaar in hel kasteel van Bouchout en komt sinds
dien rondspoken in die waterburcht , ooit eigendom van 
Godfried van BOllillon. Op ?ondag I 0 september is de 
prinses, alias keizerin van Mexico, ech tgenote van Zijne 
Keizerlijke Hoogheid Maximili aa n van Oostenrijk, er zelfs 
zichtbaar aanwezig, voor de gelegenheid omringd door haar 
voormalige personeel C1urlotte neemt 
dan een boek in ontvangst met teksten 

.Jo'\. Pauwch Ired .Jallerlei die over haa r sensationele be
staan gaan of erdoor geïnspireerd wer
den . Vanaf 13 uur is al wie erbij wil De waanZ1nzijn welkom in de salons en tuinen 
van het kasteel. Daar wordt dan hislO van Charlotte 
risch geënsceneerd. weemoedig ge
musiceerd , commercieel gesigneerd, 
dit laatste door de keizerin zelf Prin ses IItIH BdXië , 

,.kd ;u ri" VI'" Mexi co 

Mexicaans avontuur 
Charlotte de Waanzinnige, 7.0 word t de 
ongewone prinses mei het ongelukkige 
leven altijd beschreven. Van dat eeuwi ge 
beeld wordt in het haar aangeboden 
boek welgeteld één keer afgeweken, 
als Madeleine De Cuyper haar jeugd 
herinneringen vertelt (die door de 
Meisenaar en haar familielid lef De 
Cuyper zijn opgeschreven). In de laat
ste levensjaren van Charlotte was Madeleine een klein 
m eisje en woonde ze op het kasteeldornein, waar haar 
vader chef-tuinbouw was. De oude prinses bemoederde 
het meisj e en die is dat niet vergeten. 

'Madeleine zag dikwijls hoe de kei zerin haar verdri et 
verwerkte. Zij kuste rege lmatig de fo ro van Maximiliaan 
die altijd in het salon stond. Zil sprak dan met hem in bet 
Duits, wat de kleine Madeleinf' uiteraard niet ve rstond . 
Zij verplaatste deze foto regelmatig van het buffet naar de 
piano en de schouw Madeleine moest in juni, de rozen
maand, elke dag een rode roos afsnijden in het perk voor 
het kasteel en de keizerin plaatste die dan liefdevol voor 
de fo to van haar m an.' Eerder gewoon dan gek gedrag van 
een weduwe, alhoewel Charlone geen gewone weduwe 
was. Haar geli efd e (en ook overspelige) man werd in 
Mexico geëxeculeerd toen ziJIl wankele keizerrijk fin aal 
instortte. 

Daaraan was een voor hem ontlui sterend en voor haar 

bewonderenswaardig bestaan voorafgegaan. Charlotte, alias 
Carlotta (1840-1927) is zevenentwintig als het zogenaamde 
'Mexicaanse avontuur' voorbij is en er zich zoveel vaude
ville, drama en tragedie in haar leven hebben afgespeeld 
dat ze er de volgende zestig jaar van moet bekomen. 

Pijnlijke gevolgen 
Met dat al werd en wordt de fragiel e oude prinses die het 
schoolwerk van kleine Madeleine nakeek, in haar blauwe 
saton walsen van Strauss op de piano speelde en het erg 
vond dat kamermeid 'dik Pau lientje ' in een warme zomer 
zomaar doodviel, als een gekkin en hysterica beschouwd. 
Moest ik haar zijn, dan zou ik De waanzin van CharJotte grondig 

I 

I 

I 

... 
' . 

corrigeren alvorens het op 10 septem
ber te willen signeren. 

Toegegeven, ze heeft het er zelf naar 
gemaakt, toen ze jong was en volkomen 
ontredderd raakte door haar lot. Op haar 
negenentwintigste , twee jaar nadat de 
bodem onder haar leven was wegge
slagen, schreef ze honderden onver
stuurde 'waanzin brieven' naar personen 
die een rol hadden gespeeld in haar 
belevenissen. Uit die brieven worden 
in het boek fragmenten geciteerd, na
dat eerst het relaas van haar leven is ge
geven. Je zou van minder gek worden, 
denk Je bij de lectuur daarvan. Waarna 
in de brieven obsessies komen boven
drijven waarvoor de levensbeschrijving 
al liet vrezen, de pijnlijke gevolgen van 
religieuze indoctrinatie, adellijke plich
tenleer, vrouwelijke frustratie, seksuele 
onnozelheid. Arme Charlotte. 

Hoe haar waanzin precies ineen zat, probeert Daniel 
Devreese in het boek uit te leggen. Dat ze inspirerend werkt, 
bewijzen daarnaast andere, literaire, teksten . Dat Charlotte 
tO[ de verbeelding van velen spreekt, bleek toen voor een 
happening in 1999 honderden belangstellenden opdaagden . 
Wat die toen te horen kregen, verschijnt in 2000 in het boek 
dat de spookprinses van Mei~e misschien huilend zal lezen. 

Brigitte Raskin 

Meise, zondag 10 september 2000, Nationale Plantentuin (toegang 

160 fr), literaire manifestatie (gratis), 13u - 17u in en om het kas

teel. Organisatie CACTUS-kring, 02/2703299. 

Jos Pauwels e.a., De waanzin van Chor/otte, tJnnses van België, keizerin 

von MeXICO. Uitg. EPa. 120 blz. 
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Een fonds voor de verjonging van 

het Zoniënwoud 


Het Fonds voor het Zoniënwoud wordt 
beheerd door de Koning Boudewijn
stichting. Het beschikt over een jaarlijk~ 
budget van 5 miljoen. Met dat geld wor
den projecten gesteund die de ecolo 
gische, sociale en / of cultu rele fUllcti e van 
het bos in stand houden en bevorderen. 
In mei 1999 werd een eerste oproep 
gelanceerd om projecten voor te stel 
len met een duidelijke visie en een 
concrete strategie voor een dUllrzame 
ontwikkeling van het Zoniënwoud. 
Er werden veertien dossiers ingediend. 
Hieruit koos de jury een project voor 
natuurlijke verjonging van het Zoniën
woud. Het project werd ingediend door 
drie openbare besturen uit de drie ge
westen, m et name de afdeling Bos en 
Groen van de Vlaamse Gemeenschap, 
het Brussels Instituut voor Milieube
heer en de Divisiol1 Nature et Forêt 
van het Ministerie van het Waalse Ge
west. Het project zal voor een period e 
van drie jaar worden gesteund. Voor het 
start]aar 2000 wordt een bedrag van 
4,8 miljoen toegekend. 

Bijkomende ondersteuning 
De bedoeling van het project is om de 
natuurli jke verjonging van het bos te 
stimuleren. Het Zoniënwoud is als beu
kenbos tot ver buiten de landsgrenzen 
vermaard vanwege zijn waardevol gene
tisch materiaal. Maar bosbouv\'ers heb
ben vastgesteld dat er zich de laatste 
vijftig jaar bijna geen natuurlijke ver
jonging van enige omvang heeft voor
gedaan, ondanks verschillende goede 
zaadjaren. Het enige alternatief is dus 
kunstmatige regeneratie door aan
planting. Dit is belangri jk om het 

Twee jaar geleden 

richtte de Generale 


Maatschappij van België 

ter gelegenheid van haar 


17Sste verjaardag het 

Fonds voor het Zoniën


woud op. Met dit initiatief 

wil de Generale Maat


schappij haar historische 

banden met het Zoniën

woud in stand houden,. 

Het bos werd immers 

door de stichter van 


de Generale, Willem van 

Oranje, aan de Maat


schappij geschonken als 

fonds en waarborg. 


In 1843 kwam een einde 

aan de opdracht het bos 

te beheren en te exploi

teren toen de Generale 

het bos aan de Belgische 


Staat teruggaf. 


genetisch erfgoed va 11 oir bo" in 
stan d tt' houden , maar ook om de 
biodi versiteit vall flora é' rl làu lla tt' 
herstellen en te vergrOlen . 

Bosbouwers hebben vastgesteld 
dat er zich de laatste vijftig 
jaar nauwelijks natuurlijke 
verjonging heeft voorgedaan 

Nieuwe bosbouwtechnieken 
Over de reden vall de c;ragJlatle van lIet 
bos tas t men in bet dui, ter Mogelijke 
oorzaken zijn de bodeIllVt'rdichting, 
verzLlringseffecten, schade veroorzaakt 

door wild en concurré'nde: planten, 
hodemoJlevenw icluen , enz. Met de 
,teun van het Fonds voor bet Zoniën
woud wil men t'nerzi.jds de factoren 
onderzoe ken die veralltwoordelijk 
kunnen 7.iJD voor het mislukken van 
de pogingen tor natuurlijke ver jonging 
en anderzijds experim enten op touw 
zeuen om voor dar probleem haalbare 
oploss ingeJi. uit té' werken . Samen met 
de: tuinbouwschool van GembiolIx 
zullen nieuwe bosbouwtechnieken 
worden hestlldeerci om de kieming en 
de imtandbouding van de zaai lingen 
te bevorderen , om de Jonge bomen 
vrij le ste llen en om de Illoederbomen 
in optimalé' conditie té' houden. Het in
stituut voor Rosbouw en Wildbeheer 
van de Vlaamse Gemeenschap zal de 
interactie tussen de natuurlijke ver
longing en het m ilieu bestuderen. Zo 
zullen oIlder l1lé'er de verschillende 
standplaatsen ill kaart worden gebrach t 
en alle nieuw aangeplanté' percelen 
worden permanenr opgevolgd wat 
ondermeer licbt- en vochtconditi es 
betreft 
De uiteindelijke bedoeling is om aan 
de hand van die experimenten en 
olldeuoeken een aantal proefpercelen 
op te zenen om zo technieken te ont
wikkelen die de Jlatuurh jke verj on
ging vall het bos kunnen <; timuleren. 
Pau\ Geerts 

Info: Over het pro ject: Bruno De Vos, 


Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 


054/43 71 20 


Over het Fonds voor het Zoniënwoud : 


Koning Boudewijnstich ting, 


Anne Schrijvers, 02/549 02 37 . 




OPEN MONUMENTENDAG 

Toen Nossegem nog een landbouwersdorp was 

Zaventem profileert zich 
niet echt als monumenten
gemeente. De deelgemeen
ten Nossegem en Sint-Ste
vens-Woluwe herbergen 
niettemin enkele cultuurhis
torische pareltjes, zoals de 
hoeve Nothengem, de Sint
lambertuskerk en het heem
museum De Veste. Voor de 
Open Monumentendag van 
10 september biedt de dienst 
cultuur en toerisme een aan
trekkelijk programma aan met 
tentoonstellingen, rondleidin
gen, demonstraties en een 
apart pakket voor de scholen. 

'Eertijds was Nossegem een landbou
wersdorp. De hoeve Nothengem is 
daarvan een sprekend bewijs: verdui
delijkt Arlette Vastmans van de ge
meentelijke dienst cultuur en toeris
me. 'Sedert de 18de eeuw was het de 
stamhoeve van de landbouwersfamilie 
Vandevelde. Het boerenhuis en de 
schuur werden aangekocht door de 
kerkfabriek en sindsdien is de hoeve 
No thengem het trefpunt voor aller
hande culturele manifestaties. Voor de 
Open Monumentendag hebben de 
postzegelkring Nossegem en de kerk
fabriek er een tentoonstelling opgezet 
over de 'tijd van toen' . Aan de hand 
van postzegels, postkaarten en archief
stukken van de kerkfabriek over de 
verbouwingen en renovaties onthult 
de tentoonstelling een stukje geschie
denis van het Nossegem van weleer.' 

Kijkje in de kerk 
Een echte openbaring is volgens Arlette 
Vastmans de Sint-Lambertuskerk van 
Nossegem. 'Ze is meestal op slot zodat 
men zelden de kans krijgt om het fraaie 
meu bilair te bezichtigen: het barokke 
hoofdaltaar uit 1709-1711, de ardui
nen doopvont uit 1647, het waarde
volle Sint-Lambertusbeeld, het orgel 
en de glasramen - ontworpen door 
Hockreiter en Geyer uit Antwerpen. 
In de Sint-Lambertuskerk geeft de 
kerkfabriek ti jdens de monumenten
dag een demonstratie m et de klokken. 
Tegenwoordig staan we eigenlijk niet 

meer sül bij de intonatie van de klok
ken, terwijl die voor onze grootouders 
dragers van boodschappen waren. 
Ze signaleerden bijvoorbeeld wanneer 
er iemand overleden was. Afhankelijk 
van het voorspel of de com binatie van 
de klokken kon worden opgemaakt of 
het om een man of een vrouw ging, 
een rijke of sobere begrafeni sdiensl 
werd gehouden, enzovoorts.' 

Witloofteelt vroeger 
Naast Nossegem zet de toeristische 
dienst dit jaar ook Sinr-Stevens-Woluwe 
in de kijker. Daarbij Slaat de witloof
teelt cenrraal, die zijn zijn stempel heeft 
gedrukt op de streek. In hel heem
museum De Veste wordt een verzame
ling van oude landbouwerktuigen be
waa rd die een idee geven van de wi t
loofteelt in vroegere tijden. Daarnaast 
tref je er oud boerenhuisraad aan, het 
inrerieur van een herberg en documen
tatie over de geschiedenis van Sint
Stevens-Woluwe. Het museum is op
getrokken in de stijl van een I 7 de 
eeuwse wonin g. Bij de grondige reno
vatie in de Jaren zeventig werd deze 
stijl, die verw ij st naar de woningen 
van drie eeuwen geleden in deze om
geving , bewaard. Op bet gelijkvloers 

van de nabij gelegen pastorij van Sint
Lambrechts-Woluwe heeft de heem
kundige kring 'De Trekkers' een ten
toonstelling opgebouwd over de wit
loofteelt. Op zondag JO september 
geven De Trekkers ook demonstraties 
over de witloofteelt. 

Jeugdprogramma 
Zoals vorig jaar heefr de dienst cultuur 
en toerisme op maandag 1 1 september 
een specifiek aanbod voor de school
gaande jeugd. Dit programma is aan
gepast aan het begripsniveau van de 
leerlingen van het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar. In overleg met de leer
krachten van de verschillende netten 
werd een documentatiemap samenge
steld met onder meer ÏJw1.lloefèningen, 
kl eurentekeningen en een zoektocht. 
De leerkrachten integreren de lessen 
over de monumenten in de verschil
lende vakken. 

Gerard Hautekeur 

De folder met het programma van de Open 

Monumentendag is verkrijgbaar bij de 

dienst cultuur en toerisme van Zaventem, 

Leuvense steenweg 653, 1930 Zaventem, 

tel. 02/758 87 92 of fax 02/759 37 95 
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'Veel mensen hebben mij al 
vaak gevraagd waarom ik 
naar hier ben verhuisd, ter
wijl ik van het land van de 
zon kom. Een vreemde vraag. 
Volgens mij zit de zon in je
zelf. ' Een uitspraak die Hilda 
Lopez typeert. De charmante 
Mexicaanse vond haar grote 
liefde, Roland, in Wemmel. 
Deze maand wordt in de ge
meente een kunstwerk ont
huld dat gemaakt en geschon
ken is door een familielid 
van Hilda. 

'Het is ongetwijfeld een soort voor
bestemming geweest dat ik nu hier 
woon . In 1993 kreeg ik de kans om 
ter gelegenheid van de kunstmanifes
tatie Europalia naar België te gaan. 
Een reis naar Europa werd in Mexico 
al beschouwd als iets heel bijzonders, 
maar Europalia op de koop toe, dat was 
het helemaal. Het vliegtuig waarvoor 
ik had geboekt moest door technische 
problemen een tussenlanding maken. 
Daardoor ben ik een dag later dan 
voorzien in België aangekomen. Mijn 
huidige echtgenoot Roland heb ik de 
avond van die eerste dag toevallig in 
een restaurant ontmoet. Het was liefde 
op het eerste gezicht; We zijn drie 
maanden samen opgetrokken en daar
na ben ik teruggegaan naar Mexico 
om na te denken.' 

G A s T E N B o E K 

De Mexicaanse zon ingeruild 
voor het natte groen 
'Ik was al een poos gescheiden, Roland 
was wedLl~rnaar. Mijn twee kinderen 
waren inmiddels wel het huis uit, maar 
woonden in Mexico. Naar België ver
huizen doe je dan niet zomaar. Mijn 
gevoelens voor Roland hebben uitein
delijk de doorslag gegeven. Toen de 
beslissing gevallen was heb ik hem 
wel gevraagd om mijn land te komen 
ontdekken, om hem te laten zien wat 
ik voor hem zou achterlaten. 
Ondertussen woon ik al vijf jaar in 
België en ik ben er trots op mevrouw 
de Seiffert te zijn . Mijn kinderen spo
ken natuu rl ijk altijd door mijn hoofd 
en daarom ga ik minstens drie keer 

'Belgen klagen altijd over de 

vele regen, maar precies door 

die regen is het hier zo mooi' 

per jaar naar Mexico. 
Ik ben gaan houden van Wemmel. Het 
is een rustige gemeente en de mensen 
appreciëren je, of je nu Nederlands 
spreekt ofniet. Nat uurlijk za l ik nu ik 
hier woon Nederlands moeten leren , 
net zoals Roland het Spaans onder de 
knie moet krijgen. Toen we elkaar pas 
kenden spraken we Engels met elkaar, 
nu meesta l Frans.' 

Blauwe steen 
'Opvallend aan België vind ik al die 
vensters in de hui zen. Misschien zi jn 
die er wel om het weinige licht maxi
maal binnen te laten. Je leeft hier lUS

sen de vensters en het groen. Belgen 
klagen altijd over de vele regen, maar 
precies door die regen is het hier zo 

mooi; Langs de wegen zie je overal groen. 
België heeft zo veel dat de moeite loont 
en zou zichzelf beter naar buiten moe
ten presenteren. Ik ben vast van plan om 
de indrukken die ik hier opdoe neer te 
schrijven, alleen al omdat de Mexicanen 
België onvoldoende kennen. Ginder 
denken ze bijvoorbeeld dat Belgen heel 
individualistisch zijn, maar daar is vol
gens mij niets van aan; België straalt 
gewoon niet het juiste imago uit. 
Natuurlijk mis ik hier wel eens mijn 
familie en vrienden en vooral ook de 
muziek. Als ik m ij wat melancholisch 
of nostalgisch voel zet ik altijd Mexi
caanse muziek op. Ook voor mijn 
Mexicaanse vriendinnen hier in België 
blijft de m uziek van thuis erg belang
rijk. We zijn met dertig en ontmoeten 
elkaar maandelijks. Iedereen kijkt uit 
naar de dag waarop het beeld van Victor 
Gutierrez, de man van mijn nicht, wordt 
onthuld in de nabijheid van Centrum II 
in Wemmel. Door mijn werk in Mexico 
heb ik veel kunstenaars leren kennen. 
Victor wilde absoluut eens met blauwe 
steen werken, maar die is ginder on
vindbaar. Alleen al voor het plezier daar
van was hij bereid om het beeld (dat 
een zittende vrouw voorstelt) te schen
ken aan diegene die hem de steen kon 
bezorgen. Na lang rond bellen en brie
ven schrijven hebben we uiteindelijk 
voldoende nuttige contacten kunnen 
leggen om zijn droom te verwezenlij
ken. In mijn ogen is het een mooie 
vorm van toenadering tussen beide 
landen : Mexicaanse kunst gemaakt uit 
Belgisch materiaal: 

Hilda Lopez 

Von Mexiko nach Wemmel 
Im Jahre 1993 kam Hilde Lopez nach Belgien, Anlass war der Besuch des Kunst
ereignisses Europalia. Gleich an ihrem ersten Tag in Belgien lernte sie Robert kennen, 
es war Liebe auf den ersten Blick. Nun wohnt Hilde Lopez bereits fünf Jahre in 
Wemmel, und da sie den Kontakt zu ihren Kindern nicht verlieren möchte, fährt sie 
drei Mal im Jahr nach Mexiko. 'Die Belgier klagen immer über den vielen Regen, 
aber nur deshalb ist es hier so schön grün', sagt Hilde Lopez. 'leh meine, die Sonne 
trägt man in sich selbst', so Hilde. In diesem Monat wird in Wemmel übrigens ei ne 
Bildhauerarbeit enthüllt, die von einem Mitglied ihrer Familie angefertigt und gestif
tet wurde. 'Eine schöne Form der Annäherung zwischen den beiden Ländern', meint 
diese charmante Frau. 


