
MAANDBLAD 
VOOR DE BEWONERS VAN DE VLAAMSE RAND 

Weer werken aan het viaduct 

Bomen over het bos in Groenendaal 

Wandelclubs erg in trek 

Alle speelpleinen in de rand 



ONTNUCHTERENDE ENQUÊTE 

Franstaligen in rand hebben 
geen boodschap aan Vlaanderen 
Op de tafel van de Vlaamse regering ligt het 
resultaat van een ruime bevraging naar de 
'Attitude~ van Franstaligen in de Brusselse 
Rand'. Uit de enquête blijkt o.a. dat de facili
teiten hun doel voorbij lijken te schieten om
dat ze geenszins bijdragen tot de integratie 
van de Franstaligen in de Nederlandstalige 
gemeenschap. 

Het lijdt geen twijfel dat de enquête nogal wat discussiestof 
zal opleveren en mee de strategie van de Vlaamse overheid 
zal bepalen in haar onthaal- en integratiebeleid voor anders
taligen in Vlaanderen. Op het kabinet van Vlaams minister 
Ben Anciaux heette het dat ze de resultaten inderdaad 
ontvangen hadden maar dat 'de minister voldoende tijd 
wilde nemen om de krachtlijnen te bestuderen alvorens de 
reageren.' Allicht een voorzichtige manier om aan te geven 
dat de bevindingen aanleiding kunnen geven tot enige 

2 
.~-- communautaire commotie I 

De representatieve enquête werd in de maanden maart
april 2001 uitgevoerd in dertien gemeenten waar Frans

taligen minstens een kwart van de bevolking uitmaken. 
Het gaat om Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, 
Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Overijse, Sint-Genesius
Rode, Tervuren, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. 

Integratiebereidheid 
De Franstaligen leggen geen al te grote integratiebereid
heid aan de dag. Ze drukken wel hun tevredenheid uit over 
hun woonomgeving en willen hun gemeente aan anderen 
aanbevelen, maar zijn voor veel activiteiten vooral georiën
teerd op Brussel. Die vaststelling hoeft niet te verbazen als 
men voor ogen houdt dat de meeste Franstaligen (72 %) 

uit Brussel afkomstig zijn. Het is ook opvallend dat de zes 
faciliteitengemeenten een aantal Franstaligen aantrekken die 
zich anders niet in de Vlaamse rand rond Brussel zouden 

vestigen. Deze groep beheerst het Nederlands minder goed 
en beschouwt de faciliteitengemeenten als een deel van 
Brussel. Eén op vijf inwoners van faciliteitengemeenten 
zegt dat hijlzij in Brussel woont, terwijl dit slechts 1 op 8 
is voor diegenen die in niet-faciliteitengemeenten wonen. 
Het is niet omdat men in Vlaanderen woont dat men zich 
ook Vlaming zou kunnen voelen. Ook voor de volgende 
generatie lijkt dit nog niet het geval te zijn. Driekwart van 
de ondervraagden sluit zo'n assimilatie/identificatie uit. 

Geen wrijvingen 
Volgens de Franstaligen zijn er in het dagelijkse leven tus
sen hen en de Nederlandstaligen geen wrijvingen. De taal
kwestie wordt pas problematisch als de politici zich ermee 
gaan bemoeien. Slechts I op 4 ondervraagden vindt dat de 
nieuwe regering de verstandhouding tussen de cultuurge
meenschappen positief beïnvloedde. Bijna de helft vindt 
het tegendeel waar. Die scores zijn meer uitgesproken in 

De faciliteiten lijken hun doel voorbij te 
schieten omdat ze geenszins bijdragen tot 
de integratie van de Franstaligen in de 
Nederlandstalige gemeenschap 

de zes faciliteitengemeenten dan in de andere gemeenten. 
Zowat de helft van de Franstaligen beaamt dat het FDF een 
neerwaartse evolutie doormaakt, maar anderzijds meent 1 
op 4 van de Franstalige randbewoners dat het FDF leeft en 
groeit. Een meerderheid (60%) vindt dat de Vlamingen in 
Brussel meer voordelen genieten dan de Franstaligen in de 
Vlaamse rand. Meer dan de helft (60%) van de ondervraag
den vindt de overheveling van de gemeentewet naar de 
gewesten (als uitvloeisel van de Lambermontakkoorden) 
een zeer slechte zaak voor de Franstaligen. Voor 29% maakt 
het niets uit, terwijl 11 % ervan uitgaat dat het de integratie 
van de Franstaligen kan bevorderen. 
De Franstaligen hebben ook geen al te hoge dunk over de 
tolerantie van Vlaanderen en de Vlamingen voor de vreem
delingen: 4 op JO stelt dat Vlamingen niet tolerant zijn en 
1 op 3 vindt dat Vlaanderen niet alle taalgemeenschappen 
evenwaardig behandelt. De onderzoekers stelden eveneens 
vast dat de Franstaligen zich geïrriteerd voelden bij vragen 
waarin het woord 'Flamand' aan bod kwam. 'Néerlandophone' 
werd als neutraler, beter aanvaardbaar en minder irritant 
ervaren. 

Johan Cuppens 



• Giro blijkt rijdende 
apotheek. (kop in De Morgen) 

• Ik leek wel in een zie
kenhuis te zijn beland. 
(lid van de Italiaanse noreotica
bri80de die de roulD in de hotel
kamers van de Giro-renners uit
voerde in Corriere della Sera) 

• Er werden al eigenaar
dige prestaties geleverd 
in deze Giro. Uiteraard is 
het onmogelijk te weten 

wat in andere ploegen 
gebeurt. (wieltenner Moreo 
Pontoni, 'de piraat', In Het 
Nieu\Vsblad) 

• Vv'anneer iemand hard 
gaat, harder dan een an

der, is het gemakkelijk te 
insinueren dat er duistere 
middeltjes aan te pas zijn 

gekomen. (Giro-winnaar Gilberto Simani in Het Nieu\Vsblod) 
• In deze Giro kan een renner zowat niks meer nemen 0111 zich te ver
zorgen. (Alessio-ploegleider Bruno Cenghiolta In De Morgen) 
• Ik zeg niet dat we zuiver zijn tot en met, het is niet mogelijk om de 
Ronde of de Giro te rijden op een stuk brood. Maar er zijn producten 
genoeg die je kum gebruiken om je lichaam te laten recupereren en 
die geen doping zijn (Edd)' Merckx in De Morgen) 
• Een jeugddroom gaat in vervulling, maar toch ben ik niet helemaal 
gelukkig. De gebeurtenissen van cle voorbije dagen hebben bet imago 
van de wielersport weer aangetast. En wie prestaties leven, wordt in 
vraag gesteld. (wielrenner Gilberto Simoni, winnaar van de Giro in De Morgen) 
• Er is geen sport waar J)lensen zo vaak en zo kon na elkaar een on
menselijke inspanning moeten leveren als de wielersport. Een klassieker 
kost een renner zevenduizend kilocalorieën per dag - ruim het dubbele 
van wat een normaal mens verbruikt. Voor de zwa.re etappes in de rillen
koersen komen daar nog een paar duizend kilocalorieën bovenop. Begin 
dat maar aan te vullen met spaghetti. (columnist Hugo Camps in NRC Handelsblad) 

• 	 Het is pijnlijk om te zien hoe in de laatste Rondes van Frankrijk de 
wielersport gedegradeerd wordt. Wat daar ge

VAN HOR E N beurd is' Ik kan me ook niet voorstellen dat 
al de dopingproducten die er gevonden zijn 

ZEG GEN alleen maar voor de Festina-ploeg bedoeld wa
ren. Met die boeveelheden kun je de ronde van 

de wereld gedurende 365 dagen hevoorraden. (Edd)' Merckx in De Morgen) 

• Le cyclisme va mieux ( ... ) Nous devons nous défendre. Nous ne 
sommes pas des bandits. (wielrenner Frank lIondenbroucke in Le Monde) 
• In J998 beeft Marco Panra.ni de doping-Tour gered. Wellicht reed hij 
zelf ook met Epo-benen rond, maar wielrennen is een katholieke sport: 
wat niet gesignaleerd is, bestaat niet. (columnist Hugo Camp' in NRC Handelsblad) 
• Het is niet met medicamenten dat je kampioen wordt. Dat zijn een
dagsvliegen. Misschien is dat het goede eraan, dat je het op die manier 
maar kunt voor één dag en niet voor een hele carrière. (Eddy Merckx in 
De Morgen) 

• Ik koers sinds mijn dertiende. AI die tijd ben ik het idool van steeds 
meer mensen geworden: ik moést alles winnen. Ik WOLI dat zelf ook. 
Inmiddels ben ik zesentwintig, dat is dertien jaar stress. Misschien 

zijn, na al die jaren van hoge druk, de zekeringen bij mij gesprongen. 
(wielrenner Frank Vandenhroucke in Bonanza) 

• Ik heb nooit gedacbt dat ik me alles kon veroorloven zoals sOlllmigen 
met veel talent denken, want dat blijft niet duren. 'Düren is een moO'ie 
stad', zei mijn vader 'maar blijven duren nog veel mooier.' (Eddy Merckx 
in De Morgen) 
• Ik hou van de man op de fiets. (Sorah Pinacci, echtgenote van Frank Vcrndenbroucke 
in Bonanzo) 

Het viaduct van Vilvoorde 4 
Er rijden 150.000 auto's per dag over, het is 40 meter 
breed, j 700 meter lang en hangt meer dan 100 meter 
boven het Zeekanaal en een industriegebied. Kortom, een 
pronkstuk om even bij stil te staan, al dan niet in de Jile. 

Infopunt Europa; De mensen 
vertrouwd maken met Europa 8 

Zellikse schakelklassen 
uitkomst voor kinderen met 
leerachterstand 9 

FiguranDten 10 
Freddy Missotten is gebeten door het wiel
renners-gen. Hoewel hij zelf nooit profrenner 
is geweest, wordt zijn leven beheerst door 
de wielersport. 

Educatief Bosbouwcentrum 
Groenendaal 22 
Een uitgelezen plek om te bomen over het bos 

Verl<eersknoop 
dreigt bedrijven 
te wurgen 29 
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Het viaduct van Vilvoorde 

E.en pronkstuk om even 
bij stil te staan in de file 

Er rijden 150.000 voertuigen 
per dag over, het is 40 meter 
breed, 1.700 meter lang en 
hangt tot meer dan 100 meter 
boven het Zeekanaal en een 
industriegebied. Slechts één 
bouwwerk kan die superla
tieven opeisen: het viaduct 
van Vilvoorde. Het pronk- en 
sluitstuk van de Brusselse 
Ring is meer dan zomaar een 
brug. Het is een bouwkundig 
kunstwerk, een staaltje van 
Belgisch vakmanschap. 
Zoals vorig jaar gaat tijdens 
de maand augustus weer een 
rijrichting dicht omwille van 

4 	 noodzakelijke onderhouds
werken. 

Frans Cools was een kwarteeuw gele

den, bij de bouw van het viaduct, 

werfleider. Hij heeft wel meer presti
gieuze bouwwerken op zijn naam 
staan (viaduct van Beez, delen van de 
Antwerpse Ring, de koeltorens van de 
kerncentrales van Doel en Tihange, het 
Atomium, ... ), maar de constructie van 

Op de gigantische en 

complexe werf gebeurde 


tijdens de vier jaar 

van de bouw geen 


enkel ongeluk 


het viaduc t van Vilvoorde beschouwt 
hij als een van de m eesterwerken in 
zijn 42-jarige carrière bij de Ateliers 
de ]ambes-Namur. Dat bouwbedrijf 
stond jarenlang internationaal aan de 
top, in het bijzonder voor montage. 
'Belgen zijn meesters in bouwkunde', 
zeg t Frans Cools met gepaste trots. 

Zonder ongelukken 
Het viad uct is een huzarenstuk. Frans 

Cools noemt het de moeilijks te brug 
die hij ooit heeft gebouwd, vooral door 
de hoogteverschillen en de bocht. De 
zwaarste stukken werden in het week
end gebouwd om het verkeer op de 
weg (Woluwelaan, Schaarbeeklei), het 
spoor (de belangrijke li jn Brussel-Ant 
werpen) en het kanaal Brussel-Wille
broek niet te veel te ontregelen en de 
duizenden werknemers die in de indus
triezone langs het kanaal in Machelen 
en Vilvoorde werkten nie t in gevaar te 
brengen. De vei ligheidsvoorschriften die 
van kracht waren tijdens de werkzaam
heden waren bijzonder streng, met 
als gunstig resultaat dat op de gigan
tische en complexe werf gedurende 
de vier jaar van de bouw geen enkel 
ongeluk gebeurde. De uitzonderlij ke 
schadeclaims die wa ren bedongen 
spee lden uiteraard ook een belangrijke 
rol. Als een vrach twagen ti jdens de 
constructie van het viaduct de diepe
rik zou induiken en op de toenmalige 
Renaultfabriek zou terech tkom en , kon 
de autoconstructeur 100 miljoen frank 
schadevergoeding per dag eisen. 

HET VIADUCT IN CIJFERS 

• Lengte: 1.700 meter 

• Breedte: 40 m (eigenlijk twee viaducten van elk 20 m) 

• Constructie: 24 dubbele betonnen pijlers waarop 96 stalen 

kokers van elk 20 ton rusten 

• Grootste overspanning: 	165 m, boven de voormalige 

Renault-fabriek. 

• Geen gewone vangrails maar super-stootbanden: om abso

luut te voorkomen dat voertuigen de dieperik in duiken, 

zijn ze drie keer zo stevig als vangrails (daarenboven geldt 

voor vrachtverkeer een inhaalverbod en een beperking van 

. de snelheid tot 80 km per uur). 

• Uitzetvoegen: van staal en rubber, wegen 30 ton, zijn nodig 

om uitzetting tot 70 cm op te vangen (anders zou de brug 

bij grote hitte kunnen barsten) . 

• 	Duur van de constructie: april 1974 - juni 1978 

• Kostprijs: 2,6 miljard frank 



Autorijden op een kunstwek 
Niet voor niets is het viaduct uitge
rust met de stevigst denkbare va.ngrails. 
Het zijn eigenlijk super-stoo tbanden 
die absoluut moeten voorkomen dat 
voertuigen er doorheen vliegen. Ze 

ZiPl drie keer zo stevig als gewone 
vangrai ls. Om elk risico uit te sluiten 
geldt voor vrachtverkeer een inhaal
verbod en een beperking van de snel
heid tot 80 km per uur. De profielen 
van de vangrails zijn schuin naar het 

La conduite automobile sur une reuvre d'art 
150.000 véhicules I'empruntent chaque jour, il mesure 40 mètres de 
large et 1.700 mètres de long et surplombe Ie canal maritime à une 
hauteur de plus de 100 mètres: de quoi s'agit-il ? Du viaduc de Vilvorde! 
L'extrémité du ring de Bruxelles est tout simplement un chef-d'reuvre 
de construction et un échantillon du savoir-faire beige en la matière. 
Tout comme I'an dernier, Ie viaduc sera fermé dans un sens afin de 
pouvoir procéder aux indispensables travaux d'entretien. 

verkeer gericht; Als iemand er op in 
rijdt knikken ze, maar begeven doen 
ze in geen geval. 
In augustus worden er opnieuw be
langrijke werken uitgevoerd. Op de 
binnenring (richting Zaventem-Water
loo) worden wegdek, voegen en stoot
banden vernieuwd. Vorige zomer ge
beurde hetzelfde op de buitenring. 
Verkeer in twee richtingen blijft mo
geliJk, maar het aantal rijstroken 
wordt in elke richting gehalveerd. 
De werken kosten 200 miljoen frank. 
Als u voortaan over het viaduct rijdt, 
bedenk dan dat dit niet zomaar een 
stukje Brusselse Ring is, maar ook één 
van de indruhvekkendste kunstwer
ken van het land. En , zeg nu zelf, is 
het op zich al geen prestatie dat de 
vernieuwing ervan in amper een 
maand kan worden geklaard ? Genoeg 
elementen om even bij stil te staan 
moest ti er toevallig in de file staan ... 

Chris Van Geyte 
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VAN ASSE TOT ZAVENTEM 

In het voorjaar van 1998 

kwam de Zwitser Dumeni 

Columberg evenlJes op be
zoek in de rand om er in 

opdracht van de Raad van 
Europa te peilen hoe het 

gesteld was met de mensen
rechten van de Franstalige 
inwoners in de faciliteiten
gemeenten. Columbergs 

Opnieuw bezoek uit Zwitserland 

rapport Colum berg; Slechts 
21 op 286 raadsleden stem
den uiteindelijk over het 

zwaar geamendeerde eind
rapport. Ondanks die af
gang - en allicht ook omdat 
er in Sint-Genesius-Rode 
nog altijd Nederlands wordt 

gesproken - deed de heer 
Clerfayt onlangs opnieuw 

::; zi jn beklag bij de 
6 	 Raad van Eu ro pa 

ove r schendingen 
van de rechten van 
de Franstaligen in 
de faciliteitenge 
meenten. Met als 
gevolg dat de Raad 
van Europa in juni 
opnieuw een waar
nem er naar de rand 
stuurde, deze keer in 
de persoon van de 
Zwitserse mevrouw 
Lili Nabholz-Haidegger 
die nauwelijks Frans 
spreekt en geen 

missie kwam er op aan
dringen van FDF-schepen 
Georges Clerfa}ft van Sint
Genesius-Rode, die al sinds 
zijn geboone betreur( dat er 
in België ook Nederlands 
wordt gesproken. Het rap 
port dat de heer Columberg 
na zijn bezoek aan de rand 
opstelde was in hoge mate 
lachwekkend en zijn aan
bevelingen navenant . Zo 
suggereerde hij om België 
in zijn geheel tweetalig te 
maken. Zeer tot ongenoegen 
van de heer Clerfayt en de 
zi jnen kwam het in Straats
burg niet tot een veroorde
ling van de Vlaamse overheid 
wegens schending van de 
mensenrechten van de Frans
talige inwoners op haar 
grondgebied. Het gros van 
de leden van de Raad van 
Europa vond het sop de 
kool klaarblijkelijk niet eens 
waard en nam niet deel 
aa n de bespreking van het 

woord Nederlands begrijpt. 
Op het moment dat dit 
geschreven wordt zi jn de 
bevindingen van mevrouw 
Nabholz-Haidegger nog niet 
bekend. Na haar bezoek aan 
de rand zal zij echter onge
twijfeld moeten concluderen 
dat de Franstalige inwoners 
daar niet worden behandeld 
als Roma-zigeuners en dat 
er van enige discriminatie, 
laat staan schending van de 
mensenrechten, geen sprake 
is. Hopelijk onderkent me
vrouw Nabholz-Haidegger, 
in tegenstelling tot haar 
voorganger Columberg, ook 
dat het enige probleem in 
de rand hierin bestaat dat 
lieden van het slag Clerfàyt 
wel graag in Vlaanderen ko
men wonen, maar het niet 
kunnen verteren dat hier 
Nederlands wordt gespro
ken en op basis daarvan 
onrechtmatige eisen gaan 
stellen die indruisen tegen 

een aantal grondwettelijke 

bepalingen. Het begrip taal
gebied maakt onder meer 
het voorwerp uit van zo'n 

grondwettelijke bepaling; 
Het artikel 4 van de Belgi

sche grondwet stelt kort en 
goed dat de zes faciliteiten
gemeen ten behoren tot het 
Nederlandse taalgebied en 
dat de bestuurstaa l daar het 
Nederlands is. Wat niet be
let dat mijnheer Clerfayt in 
het Frans op café mag gaan 
en zijn 'pistolets' in de taal 
van Molière kan bestellen . 
Want in België is het taal 
gebrUik volledig vri j en 
mag iedereen jn zijn privé 
relaties en daarbuiten de taal 
spreken die hij verkies t. 
Daarbovenop genieten de 
Franstalige inwoners van 
de Zes ook nog eens van 
facilitei ten, waardoor hun 

contacten met de overheid 

in het Frans kunnen verlo
pen. Jammeren over discri
minatie en schending van 
de mensenrechten is dus 
volledig onterecht. Hopelijk 
was het deze keer voor het 
laatst dat de Raad van Euro
pa met het sturen van een 
waarnemer is ingegaan op 
het gedram van de heer 
Clerfayt&co. Elders in Euro
pa worden er echt mensen
rechten geschonden en de 
aanpak daarvan mag niet 
in de verdrukking komen 
door het verspillen van tijd 
aan hetzes waar niemand 
beter van wordt. 

He 

Meer geld voor toerisme 

De provincie Vlaams-Brabant 
wil dit jaar 9 miljoen frank 
extra vrijmaken voor de pro
moti e en de verdere uitbouw 
van de dienst toerisme. 
Daarmee sti jgt het budget 
voor toerisme naar 20 m il 
joen frank. 'Met het extra 
geld willen we onder meer 
bijkomende krachten aan 
werven voor de marketing 
en de promotie' , legt ge 
deputeerde René Swinnen 
uit. 'Verder komen er drie 
regiowerkers die zullen in
staan voor de verdere ont
Wikkeling van toeristische 
activiteiten in het Hageland, 

het Pajottenland en de groe
ne rand rond Brussel.' Met 
de verhoging van het bud
get wil de provincie werk 
maken van het ontwikkelings
plan voor toerisme en re 
crealie in Vlaams-Brabant. 
'Het budget voor toerism e 
zal ook de volgende jaren 
worden verhoogd . In 2006 
moet er zo ongeveer 63 mil 
Joen beschikbaar zijn voo r 
de diemt Toerism e en voor 
de vzw Toerism e Vlaams
Brabant, die voor de con
crete uitvoering van de 
plannen zorgt', aldus René 
Swinnen . TD 



rant 


Armoede aanpakken 

De stad Vilvoorde heeft het meer renovaties in de oude 

manifest inzake armoedebe arbeiderswijken en een so

strijding van de overkoe ciaal verhuurkantoor om 

pelende organisatie ATD meer mensen voor een so

Vierde Wereld ondertekend, ciale prijs aan een woning 
Vilvoorde toont daarmee te helpen', legt Schepen van 
zijn engagement in de strijd Sociale Zaken Hans Bonte 

tegen armoede, De stad wil uit. Het gemeentebestuur 
een heel aantal initiatieven wil de komende jaren ook 

op touw zetten ten behoeve de sociale uitsluiting aan

van mensen die in armoede pakken, 'Heel wat mensen 
leven, 'We plannen onder in de sociale oude wijken 

A .T TE DAGEN VAN CHARLEPOING 
Een man die na meer dan 200 jaar nog steeds tot de verbeelding 
spr.eekt, is ongetwijfeld Charlepoing, of Cousin Charles de loupoigne, 
Zïn echt naam was Charles François Jacqmin, Hij was Brusselaar 
van geboorte (0 1761), doorzwom aanvankelijk heel wat dubieuze 
watertjes en verzeilde uiteindelijk in de laatste woelige jaren van 
dè'18de eeuw in het verzet tegen de Franse bezetter. In wat ookrd eens de Brabantse Boerenkrijg wordt genoemd, riep hij zich
zelCuit tot 'Commandant van het Belgisch leger, in naam van de 
Oostenrijkse keizer', Heel wat jonge boeren uit de wijde omgeving 
an Brussel oten zich al dan niet onder dwang bij hem aan, Hij 

opereerde ondergronds, hield zich schuil in de Brabantse bossen en 
in he Brusselse en werd in 1796 

ij verstek er dood veroordeeld, 
Nadat ChaFlepoing en de zi jnen in COUSIN CHARLES DE LOUPOIGNE 
juli 1799 heel wat overvallen en Brigand uit het oude Bl1Ibant 

N'ergelclingsacties hadden gepleegd 
onder meer in Waals-Brabant, in 
Sint"-Pieters-Woluwe, in Tervuren, 

aar een voormalig lid van de 
groep w.erd terechtgesteld , en in 
Vossem waar ze hadden gedreigdj 

heel het dorp in brand te steken, 
war en ze de dagen daarop letterlijk 
opgejaagd wild, Het was er hen 
ooral om ~ doen geweest nieuwe 

leden te ronselen en wapens te 
bemachtigen en daartoe opereerden ze voornamelijk vanuit een 
uitvalsbasis in Eizer-Overijse. In de namiddag van 30 juli hadden 
ze zich verscholen in het Margijsbos in loonbeek nabij Hulden
berg, maar door verraad werden ze daar omsingeld, Charlepoing 
en een aantal brigands (uit Neerijse, Huldenberg, Brussegem en 
ossem) weI7den door een kogelregen geveld. Omdat op het hoofd 

van de opstandelingenleider een prijs van 600 pond stond, werd 
hij ter plaatse onthoofd, Het hoofd werd als een trofee via Eizer, 
Tervuren, Ol dergem en Etterbeek naar Brussel gebracht, waar het 
te kijk werd gesteld op de Grote Markt. Dezelfde avond werd het 

abij de Hallepoort in de grond gestopt. Zo kwam er een roem 
oos einde aan de Brabantse episode van de Boerenkrijg, 
(Heel deze geschiedenis wordt treffend en gedetailleerd verwoord 
in het boek van Erik Martens, Cousin Charles de loupoigne, een 
15rigand (17 61-1799- I949), verschenen als bijdrage XIV tot de 
GeschiecLems van I]se-, lane- en Dijleland; leuven, 1992) 

Maurits Wynants 
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voelen zich uitgesloten om
dat ze noch de tijd noch de 
middelen hebben om zich 
te kunnen ontspannen, 
Daarom zullen we zorgen 

voor meer kinderopvang
mogelijkheden en infra
structuur voor verenigingen 
in de wijken zelf', verdui

-iihOQiih&'UJ'PJI 

deliJktHans Bonre . Des~d 

wil ook werk maken van 

een gedecentraliseerde 
dienstverlening, waarbij 

een aantal stads- en OCMW

diensten een stek krijgen 
in de verschillende sociale 
wijken, 

TD 

Nagelnieuw jeugdcentrum 
Deze maand ktll1 s onen de leeuwse 
jongeren hun 
intrek nemen in zhet nagelnieuwe 
jeugdhuis Twid
rio, De oude mhoeve la Granja 
langs de Lot Cstraat in Sint
Pielers-leeuw 
werd omgebouwd (Ot een 
volwaardig jeugdcentrum 
en trefpunt voor jongeren 
uit de hele regio, 
Het Vlaams trefpunt laeke
linde, zoals het jeugdcen
trum officieel heet, heeft 
meerdere functies, Er is het 
jeugdhuislokaal waar Twi
drio zijn vaste stek hee f. 
achteraan is er een polyva
lente ruimte die voor fuiven, 
optredens en voorstellingen 
kan worden gebrUikt. Op 
de eerste verdieping bevindt 
zic h de jeugddienst, een 
vergaderzaal en het )onge
renInformatiePunt OIP) . 
De realisatie van het Tref
punt heeft meer dan dertig 
miljoen frank gekost en het 
resultaat mag dan ook ge
zien worden, De polyvalente 
zaal heeft een oppervlakte 
van 9 op 20 m eter, geen 
megaruimte dus, maar wel 
groot genoeg om kleinscha
lige evenementen op touw te 
zetten, De ovale dansvloer 
is gelegd in parket, er is een 
brede langwerpige toog, 
een vestiaire, een aparte 
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koe lkamer en sanitair. 
Het nieuwe complex ligt 
afgezonderd langs de lot
straat, zonder directe buren 
zodat er geen klachten over 
lawaai hinder te vrezen zijn, 
De nabijheid van de Ber
gensesteenweg is een extra 
troef om de Jeugd uit de na
burige gemeenten aan te 
trekken en de werking re
gionaal uit te bouwen, 
Vanaf 6 juli a,s, opent jeugd
hui s Twidrio wekelijks zijn 
deuren op vrijdagavond van
af 20 uur, In de toekomst 
zullen er regelmatig allerlei 
activiteiten georganiseerd 
worden en wordt er op ver
schillende avonden instuif 
gehouden, 

GR 

Jeugdhuis Twidrio bevindt zich 

in het Vlaams Trefpunt Laeke

linde, Lotstraat 6 in Sint-Pieters

Leeuw. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij jeugdhuis

verantwoordelijke Evi Wouters 

(02-371 63 05) of bij voorzitter 

Gunther Ritsmans van Jeugd

huis Twidrio (02-356 68 97), 



INfoOPUNT foliROPA - PRO\'INCIE VLAAMS BRABANT 

De mensen vertrouwd 
maken met Europa 
Tot einde dit jaar is ons land voorzitter van 
de Europese Unie. De politiek en, minder 
zichtbaar, de diplomatie steken de komende 
maanden een tandje bij om de Europese 
integratie een stapje verder te helpen, zon
der evenwel te vergeten België zelf promi
nent op het Europese toneel te plaatsen. 
Het Belgische voorzitterschap straalt door 
tot in de Infopunten Europa die in de provin
cies actief zijn en die meehelpen het imago 
van Europa uit te dragen. 

Het idee van de Infopunten komt van de vorige minister 
van Buitenlandse Zaken Erik Derycke die daarin een middel 
zag om Europa 'dichter bij de burger' te brengen . Vlaams
Brabant ging, een beetje later dan de meeste provincies, op 
de suggestie in en goed twee jaar geleden gingen MarIeen 
Roosens en haar medewerkster Lize Boyen aan de slag.

8 
Beiden zijn ambtenaar bij de provincie. 

Breed publiek 
'De opdracht) Grosso modo hebben we drie basistaken: 
informeren, doorverwijzen en organiseren. De eerste twee 
spreken voor zich. Ofwel kunnen wij de geïnteresseerden 
zelf helpen door hun vraag te beantwoorden of hen een 
brochure te bezorgen, ofwel verwijzen we hen door naar 
een andere dienst. Daarnaast ontvangen we ook groepen 
om uitleg te geven over Europa. Het ligt voor de hand dat 
we al veel aandacht hebben besteed en nog zullen besteden 

aan de invoering van 
de euro', aldus Mar
leen Roosens. 
Het doelpubliek van 
de infopunten is heel 
breed. Marleen Roosens 
maakt er geen geheim 
van dat ze haar colle
ga's provincie-ambte
naren als een bevoor
recht doelpubliek 
ziet, maar in de prak
tijk lopen de meeste 
contacten met men
sen uit het onderwijs. 
'Leerlingen en stu
denten maar ook leraars en zelfs professoren vinden hun 
weg naar ons. Hier in Leuven werken we goed samen met 
de Kring voor Internationale Betrekkingen en sommige 
professoren kloppen aan voor brochures als ze voordrachten 
gaan geven, of gewoon voor hun seminaries. Onze actie
radius is echter veel groter en via mails worden we bevraagd 
vanuit de hele provincie of zelfs vanuit het buitenland. Er is 
niet alleen de gezamenlij ke websi te van de Belgische info
punten waar geïnteresseerden naar ons kunnen doorklikken, 
ook via de website van de provincie of van de federale over
heid of vanuit sommige Europese sites komt men bij ons 
terecht', zo licht Marleen Roosens de respons toe. De meeste 
vragen hebben te maken met algemene informatie over 
Europa, maar ook de invoering van de euro en de komende 
uitbreiding komen vaak aan bod. Rond specifieke programma 's 
(zoals Erasmus of regionale steun) komen weinig vragen. 

Goede bedoelingen 
Of het extra druk belooft te worden met het Belgische 
voorzitterschap) Marleen Roosens vermoedt van wel, maar 
heeft er voorlopig het raden naar. Ze stelt vast dat tal van 
initiatieven in het vooruitzicht worden (werden) ges teld, 
maar vaak in goede bedoelingen blijven steken of dat er 
onvoldoende coördinatie is. Van de politieke top van de 
provincie krijgt ze veel steun, maar elders loopt het regel
matig stroef Volgens haar stelt de Europese Commissie veel 
en goed materiaal ter beschikking, maar is er een 'eerder 
schrale input' van de kant van het Europees Parlement. 

Johan Cuppens 

U vindt het 'Infopunt Europa -Provincie Vlaams-Brabant' 

in het Paus Adriaan VI-college, Hogeschoolplein 3 in 3000 Leuven. 

Tel : 016/32.44.54 • Fax: 016/32.44.53 

E-mail: infopunteuropa@vl-brabant.be 

website: www.infopointeurope.be 

http:www.infopointeurope.be
mailto:infopunteuropa@vl-brabant.be
http:016/32.44.53
http:016/32.44.54


Schakelklassen in Zellikse lagere school I 
Uitkomst voor l{inderen met leerachterstand 

Directeur Dirk Mortier en 
de leerkrachten van de Zel
likse Gemeentelijke Lagere 
School dokteren al enkele 
jaren aan een systeem van 
schakelklassen voor leerlin
gen met leerachterstand en 
in het bijzonder met taal
problemen. De school staat 
model voor de opvang van 
anderstalige nieuwkomers. 

Tijdens ons gesprek met directeur 
Mortier kom en leerlingen aandraven 
met attributen en kostuums voor de 
musical 'Tranen over lachdorp'. De 
kinderen spelen, tot grote trots van 
bun ouders, drie voorstellingen voor 
een publiek van 800 m ensen. 'Ieder 
kind van de school krijgt de kans om 
op het podium te staan en een rol te 
spelen. Een meisj e uit Syrië dat pas 
sedert november J 999 les volgt, speelt 
al mee in de musical', vertelt Monier. 
Hij ziet daarin het bewij s dat de indi
viduele opvang van anderstalige nieuw
komers wel degelijk iets uithaalt. 'In 
groepjes van twee tot drie leren ze op 
korte tijd op een ni et schoolse manier 
een aantal elementaire dingen onder 
de begeleiding van twee leerkrachten . 
Ze moeten bijvoorbeeld in een kleine 
groep de bus nemen naar het centrum 
van Brussel. Daarbij moeten ze onder 
meer een busticket bestellen , een brood 
halen bij de bakker en zich tijdens de 

van taalbad om de WIe de taal le(ht of onvoldo ·nde 
leerachterstand weg te 

k nt, heeft uiteraard ook moeilijl hede werken gedurende de 

met andere \al~len' 
hele uitstap uit de slag trekken in het 
Nederlands. Zo brengen we de kinde
ren - buiten de lestijden - kennis bij 
over dagdagelijkse zaken.' 

Schouderklopje 
De Zellikse Gemeentelijke Lagere 
School telt in totaal 213 leerlingen 
met dertien verschillende nationali
teiten, waaronder Armeniërs, Afrika
nen , Russen, Syriërs, Irakezen en 
Nederlanders . 'De leerkrachten zien 

erop toe dat de leerlin
gen op de speelplaats 
Nederlands spreken. Bij 

de inschrijvingen en in 
de contacten met de 
ouders benadrukken we 
heel sterk het belang 
daarvan', aldus Dirk 
Mortier. 'Als leerkrach

ten de anderstalige leer
lingen Nederlands 
horen spreken op de 
speelplaats, krijgen ze 
'een punt'; Ze worden 

beloond en positief 
gestimuleerd. Ja, we 
verkiezen een schouder
klopje boven een straf, 
want dat geeft n iet 
alleen de leerling m aar 
ook de toezichthouden
de leerkracht een goed 
gevoel. Een positief 
neveneffect van onze 
aanpak van de andersta
li ge ni euwkom ers is dat 
almaar meer Franstalige 
en anderstalige o uders ook zelf cur
sussen Nederlands beginnen te volgen 
om zo hun kinderen te helpen .' 

Eigen tempo 
Het visitekaartje van de Zellikse Lagere 
School zijn de schakelklassen. De school 
heeft nu al vier Jaar kn owhow opge
bouwd met dat sys teem . Dirk Mor tier 

noemt het een soort 

eerste twee leerjaren 
van het basisonderwij s. 
'Voor leerlin gen met 

taalachterstand en m oeilijkheden in 
rekenen wordt de leerstof van de eer
ste twee par in feite gespreid over 
drie Jaar. In het eerste leerjaar brengen 
ze van de 28 lesuren er zestien door 
in de aparte schakelklas, waar ze voo r 
Nederlands en wiskunde individueel 
begeleid worden door een speciale 
leerkracht. Ze leren er in hun eigen 
tempo. Het voordeel is dat ze zo andere 
leerlingen in de klas niet afremmen . 
Aangezien ze de overige vakken ge

woon met de andere leerlingen van 
de klas volgen , ontstaat er geen getto. 
Tijdens de tweede schakelklas krijgen 
ze nog 12 uur apart les: zes uur Neder
lands en zes uur wiskunde. De resteren
de vakken volgen ze dan weer samen 
m et de andere leerlingen van de klas.' 
'In het onderwij s zi jn de eerste twee 
leerjaren heel cruciaal,' vervolgt Dirk 
Mortier. 'Wie de taal slecht of onvol
doende kent, heeft uiteraard ook moei
ujkheden met andere vakken. Wie niet 
begri jpt wat aftrekken of bijtellen be
tekent, kan zijn wiskundetaak moeilijk 
correct uitvoeren. Door snel de leer
achterstand weg te werken, verbeter 
je de toekom stverwachtingen van de 
kinderen. Op die manier vermijd je dat 
di e leerlingen na hun lagere school 
automatisch in het beroepsonder\l\rijs 
te rech tkomen.' De schakelklassen 
worden gefin ancierd met extra mid
delen in het kader van het onderwijs
voorran gsbeleid en de Zellikse lagere 
school wordt door het Vlaams mini s
terie van Onderwij s be~chouwd als 
evaluatieschool. 

Gerard Hautekeur 
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Een toneelstuk over wielren
nen laten opvoeren, wieler
koersen organiseren, een vzw 
oprichten om de wielersport 
te promoten, coach zijn bij 
de Belgische Wielerbond, een 
wielerschool oprichten, een 
wielerclub leiden, gedichten 
over wielrennen op muziek 
laten zetten, het waren en 
zijn de hobby's van Freddy 
Missotten, zoon van een wie
lerfanaat en vader van een 
veelbelovende profrenner 
uit Sint-Pieters-leeuw. Maar 
een voltijdse baan heeft hij 
ook: sinds vorig jaar is hij 
directeur van de Cel Sport 
afdeling Jeugd en Sport- van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

FM Een Cel Spon) Wat men zich 
daarbi j moet voorstellen) Tijdens de 
vorige legislatuur wilde men al een 
eigen, aparte, nieuwe administratie 
voor sport en met deze legislatuur is 
die er dan ook gekomen, Het is de 
eerste keer dat Sport onder de noemer 
sport valt en niet langer onder Cul
tuur en dat de middelen die vroeger 
verspreid waren over verschillende 
eenheden -buitenlands beleid voor de 
promotie van Vlaanderen in het bui
tenland, om maar één ding te noemen
nu bij één en dezelfde minister terecht
komen, In het begin deden we het 
vele werk met twee, inmiddels zijn 
we met z'n ti enen en doen we veel 
voorbereidend werk. Doel is het stra
tegi sch plan voor de sport in Vlaande
ren te reali seren, Binnen dat plan is 
één van de opdrachten om zoveel 
mogelijk mensen aan het sporten te 
krijgen . Hoe dat moet) We willen de 
gemeenten meer verantwoordeliJkhe
den geven en sponfunctionarissen 
aanmoedigen om dingen te doen. Een 
voorbeeld. Samen met de provincie en 
de gemeenten willen we het buurt
sporten in sportkansarme wijken sti-

Freddy Missotten 

'Je kunt geen ronde 
winnen met melk 
en muesli alléén' 

muleren. Hoe) Met promotiecampag
nes en met meer middelen. De minis
ter heeft in de begroting twee keer 
50 miljoen voorzien om onder meer 
kleinere sponinfrastructuren te subsi
diëren. We werken heel hard, maar 
dat ben ik best wel gewoon. 

Wielrenners-gen 
FM Ik ben een echte Ruisbroekenaar, 
uit wat men nu een kansarm gezin en 
een kansarme wijk noemt, maar heb 
dat toen nooit zo ervaren . We woonden 
in een fabriekshuisj e, zonder stromend 
water en zonder gas. Ik heb geen uni
versitaire studies gedaan, daar was ge
woon geen geld voor. Ja , er bestaat wel 
iets zoals studiebeurzen, maar daar 
denk ik het mijne van. Als je uit zo' n 
milieu komt, is het heel moeilijk om 
wat men zo mooi het 'sociaal stratum' 
noemt te doorbreken. Ik had gelukkig 
wel làntastische ouders. Mijn vader was 
vuilnisman én 'vvielerman, hij was heel 
veel met wielrennen bezig. Toen ik acht
tien werd kreeg ik mijn eerste -oude
fiets en reed ik mijn eerste koers in 
een voetbal uitrusting. We hadden geen 
wagen, maar wel een motor en daar 
trokken we mee van wedstrijd naar 
wedstrijd . Her zoete leven I Ik heb zo'n 
vijftien jaar gefietst, als amateur, ik 
was relatief goed . Waarom geen prof

renner) Zo goed was ik nu ook weer 
niet en ik had inmiddels ook een baan, 
een vrouw, een kind en een huis. De 
dag na de geboorte van mijn zoon deed 
ik promotie-examen voor bestuursse
cretaris. Dat is een examen van hoger 
niveau en het is behoorlijk moeilijk om 
van het lagere niveau (wervingsgraad 
secundair onderwijs) naar het hogere 
te gaan (wervingsgraad universitair 
onderwijs). Terwijl mijn vrouw in de 
verloskamer lag zat ik te studeren, maar 
ik slaagde wel voor het examen l Ik ben 
er best wel fier op dat zo'n straatloper 
als ik carrière heeft kunnen maken en 
nu vijf talen spreekt. En dan ook nog 
een zoon die een schitterende wieler
toekomst tegemoet ging. 

Eerst mens, dan coureur 
FM Nee, ik heb mijn zoon niet op 
de fiets geduwd ' Je mag je als ouder 
niet laten beïnvloeden door het suc
ces van het moment en je mag ook 
niet alles doen om van je zoon te 
maken wat je zelf niet was. Misschien 
had ik dat wel een beetje, zoals alle 
ouders , maar ik heb het afgeremd. Ik 
heb altijd tegen mijn zoon -Andy- ge
zegd dat hij eerst mens moest worden 
en dan pas coureur. Hij had ontzettend 
veel talent, maar ik zei: eerst studeren, 
je bent zoveel rijker als je veel weet, 
en natuurlijk geloof ik ook in 'een 
gezonde geest in een gezond lichaam'. 
Hij deed twee jaar economische hoge
school in Brussel waarvan één jaar 
tijdens zijn legerdienst. Dat was geen 
makkelijke combinatie, op wacht staan 
als je de dag daarna examens moet 
doen. Na zijn legerdienst is hij gaan 
werken terwijl hij verder studeerde 
voor een graduaat marketing en public 
relations en pas daarna is hij beroeps
renner geworden. Hij deed het erg 
goed, maar toen was er dat ongeval en 
stortte onze wereld in elkaar. Tijdens 
de Grote Prijs Jef 'Poeske' Scherens in 
Leuven in 1997 kreeg hij na een val 
hartproblemen en lag hij zowat voor 



Freddy Missotten: 

'Le cyclisme survivra à tout cela' 


Produire une pièce de théätre consacrée au cyclisme, organiser des 


courses de vélo, fonder une a.s.b.1. destinée à promouvoir Ie cyclisme: 

voilà quelques-uns des loisirs de Freddy Missotten, fils d'un adepte de la 


petite reine et père d'un coureur professionnel au talent prometteur. 

'Le cyclisme traverse actuellement une période difficile, mais je suis 


convaincu qu' il surmontera ces difficultés, je Ie crois vraiment', déclare 


Missotten, qui a derrière lui une carrière à plein temps de directeur 

de la cellule sport de la Communauté flamande. 


dood naast zi jn fi ets. Hij "vas in coma 
en in levensgevaar, en toen hij na een 
paar dagen bij bewustzijn kwam, bleek 
hi j verlamd te zijn vanaf zijn middel. 
Het is onnoemelij k pijnlij k als je je 
zoon , die je het liefste is in je leven, 
daar zo zier liggen. Maar we hebben 
geluk gehad, hij leeft nog. De revali
datie was een hele strijd voor hem en 
ook voor zi jn vrouwen de famili e. 
Of je op medeleven ui t het w ieIermi
lieu kum rekenen? Ja en da t was hart
verwarmend want je moet maar eens 
bedenken hoe je zelf ben t als er iets 
gebeurt in Je omgeving , je bent voor
al m et jezelf bezig Je vind t het erg, 
maar het leven gaat gewoon door. 
Grote coureurs zoals vader en zoon 

Merckx, Maria Declercq, Johan Mus
eeuw, Johan Bruyneel, Marc Sergeant 
hebben van zich laten horen, wat nogal 
verwonderlijk is want die mensen heb
ben het erg druk. Eddy Merckx drong 
er op aan om een benefiet-wielerwed
strijd te organiseren en die kwam er 
dan ook. Dit jaar zi jn we toe aan de 
vierde editie van wat inmiddels een 
heus volksfeest is geworden. 

Geen hardere sport 
dan wielersport 
FM Ik vind niet dat het wielrennen 
aan glorie heeft ingeboet. Ik denk wel 
dat de sport het ontzettend moeil ij k 
heeft, niet aan de top maar wel aan 
de basis. Het wordt almaar moeilijker 

om veilig te fietsen -er is niet veel no
dig voor een dodeli jk ongeva l-, om 
straten vrij te houden , om daarvoor 
de nodige vrij wi lligers te vinden en 
ook om jonge mannen te vinden die 
de harde wielersport aankunnen. Het 
is een harde sport en geloof me, Je 
hebt nergens anders tijd voor. Pinten 
pakken met je lief? Vergeet het. Voet
ballers die een WK-wedstr iJd spelen op 
zaterdag moeten zondag nodig naar 
een pretpark, om ' hun geest vrij te ma
ken' , om fees t te vieren. En tussen de 
wedstrijden door zie je ze in de zon 
liggen. Als een wielrenner dat zou doen 
kan hij gewoonweg de cols niet op of 
over. De wielersport is niet te verge
lijken met een andere sport . Of Je 
doping da n maar moet tolereren? 
Zeker n iet, maar ik ben wel voor een 
degeli jke en verantwoorde begeleiding 
en het toed ienen van voedingssupple

'Hotels binnenvallen in 

het holst van de nacht, 

dat doen en durven ze 

niet tijdens een WK 

voetbal of een belang

rijke tenniswedstrijd' 

menten of glucose bij voorbeeld; Je kunt 
geen ronde winnen met melk en muesli, 
dat is zo. Ik ben blij met de afwikkeling 
van de epo~affaire, maar niet m et de 
manier waarop ze aan het licht kvvam. 
Hotels binnenva ll en in het holst van 
de nacht, dat doen en durven ze niet 
tijdens een WK voetbal of een belang
rijke tenniswedstri jd. 
Maar het wielrennen zal het allem aal 
overleven , da t geloof ik echt. 

Geneviève Ostyn 

Zaterdag 18 augustus, Fietslus van vzw Cycli

Prom in Sint-Pie ters- Leeuw. Afstand: 50 km, 

vertrek: 13 .30 uur. inschrijve n (100 frank) 

tussen 12 en 13. 15 uur, star tplaats : Centrum 

'Zonnig Leven ', J. Vanderst raetenstraat 230 

in Sint-Pieters-Leeuw. Verde r ook de Duo

Gentlemen Classic, een ko ppelwedstrijd met 

ex-wielerkampioenen en bekende Vlamingen. 

Voor meer informatie: vzw Cycli Prom , 

Hoogstraat 230, I 600 Sint-Piete rs-Leeuw, 

tel. 02-532 35 32. 
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NIEUWE BURGEMEESTERS IN DE RAND I WEMMEL 

Een arbiter in het gemeentehuis 

In het huis van de gehangene spreekt men 
niet over het touw. Die indruk overheerst na 
een gesprek met Marcel Van Langenhove, 
de nieuwe burgemeester van Wemmel. 
O p geen enkele manier laat hij zich verleiden 
een onvertogen woord te zeggen over zijn 
voorganger, Jos Geurts, die 36 jaar lang de 
plak zwaaide in deze faciliteitengemeente, 
maar nu een stapje terug heeft gezet na een 
veroordeling voor belangenvermenging als 
burgemeester. 

'De oud-burgemeester heeft beroep aa ngetekend. Zo lang 
geen definitief vonnis is geveld, omhoud ik me va n elke 
commentaar', aldus Van Langenhove volgens wie de ge
meeme 'haast wettelijk verplicht was ' zich burgerlijke par
tij te stellen in de zaak-Geurts. Bij de jongste verkiezingen 
trok Geurts weliswaar nog de 'Lij st van de Burgemeester ' 
die 17 van de 23 zetels haalde, maar uiteindelijk werd ni et 
hij. maar Marcel Van langenhove de nieuwe burgemeester. 

12 	 Aan de top 
De nu 57 -jarige Marcel Van langenhove was al 12 jaar 
schepen van o.a. sport, maar hij verwierf vooral bekend
heid als Belgisch scheidsrechter die ook internationaal aan 
de top stond. Tijdens zijn carrière werd hij acht jaar na 
elkaar uitgeroepen tot beste arbiter van het land. Die onder
scheiding doet hem veel plezier omdat ze werd toegekend 
door de spelers zelf die hij week na week in toom moest 
zien te houden. Of er overeenkomsten zijn tussen een voet
balwedstrijd fluiten en burgemeester zijn? 'Je mag beide 
niet vergelijken , al geloof ik dat bepaalde eigenschappen 
als scheidsrechter me ook goed van pas komen in mijn 
nieuwe functie. In feite moet Je op een vriendelijke ma-

FOTO PASCAL VJC ..... ER();-..l 

nier autoritair zijn. Op het veld had ik niet de gewoonte 
veel gele of rode kaarten uit te delen. Ik probeerde door 
mijn uitstraling de wedstrijd in goede banen te leiden. 
Als burgemeester probeer ik even soepel te zijn en wi l ik 
evenmin snel slechte punten uitdelen of eigengereid han
delen. Ik sta open voor iedereen.' 

Totaal onafhankelijk 
Burgemeester Van langenhove maakt er een punt van dat 
hij aan geen enkele traditionele partij schatplichtig is. 'Dat 
geeft me ook een grote vrijheid van handelen omdat ik 
nooi t ofte nimmer moet luisteren naar richtlijnen uit een 
hoofdkwartier. Ik kan en w il me volledig richten op de 
belangen van de gemeente', aldus de burgemeester. En is 
het in het belang van de gemeente dat er een referendum 
komt over de l ambermontakkoorden) 'Zoals u weet heb
ben de gouverneur van 
Vlaams-Brabant en de 
Vlaamse minister van 'Bepaalde eigenschappenBinnenlandse Zaken het 
referendum verboden. als 	scheidsrechter komenIk ben een legali st en 
leg me bi j die uitspraak nu 	goed van pas in mijnneer. Toch mogen we niet 
blind zijn voor de vele nieuwe functie'duizenden inwoners van 
de zes faciliteitengemeen
ten die zich voor een referendum hebben uitgesproken. 
Over het referendum zelf wil ik niet verder uitweiden 
omdat er nog niets definitiefs is afgesproken tussen de 
burgemeesters van de Zes. Of ik me in dat gezelschap 
thuis voeP Laat het me zo formuleren: ik ben de enige 
Nederlandstalige in die groep en ben er de man niet naar 
me regels te laten opdringen. Zoa ls gezegd ben ik politiek 
totaal ona01allkelijk. AnderZijds geloof ik dat weinigen het 
lambermonrakkoord precies kennen . Als de provincie- en 
gemeentewet bij de deelstaten belandt , krijgen we straks 
misschien een andere manier om een burgemeester te kie
zen en zou ik de laatste burgemeester van Wemmel zijn 
die op de 'oude' manier verkozen en aangeduid werd.' 

Naar elkaar luisteren 
Er is Marcel Van l angenhove veel aan gelegen de commu
nautaire rust te bewaren. 'Er zi jn weinig klachten over het 
taalgebruik in Wemmel. Ik wil dat zo houden. Ik streef er
naar een pacificerend beleid te voeren en ben niet geneigd 
me door welk extremisme ook te laten opjagen . Naar elkaar 
luisteren en elkaars eigenheid respecteren lijken me essen
tieel. Hier in het gemeentehuis is het welli cht even wen 
nen aan een nieuwe burgemeester, maar ik maak er een 
punt van regelmatig, wekelijks zelfs, op alle diensten lan gs 
te lopen om naar de mensen te luisteren.' 

Johan Cuppens 
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Een andere blik op Brussel 

TOt einde september biedt 

Brukselbinnenstebuiten niet 

minder dan 18 wijkwande

lingen en 9 bustrips aan, 

telkens op vr ijdagavond, 

zaterdag of zondag. Bruksel

binnenstebuiten staat voor 

originele stadsverkeru1ingen, 

voor piepen achter de gevels 

en toont u de realiteit, of 

die nu charmerend of con 

fronteren d is, uitbundig 

of intiem. 

Voor meer informatie zie 
Agenda onder 'Varia' 

Van de 20e 
naar de 16e eeuw 

Van I I (Ot 19 augustus wordt het Merca schri jver, de chirurgi jn, de werktuigkun


tore iland in Rupelmonde opnieuw be  dige, de wapensmid ... En uiteraard is er 


woond door een garnizoen uit de zestiende ook aandacht voor drama, spektakel, spec 


eeuwen komt het Campo Viejo, de oude taculaire actie, omspanning en hapjes en 


legerplaats, weer tot leven. U kunt er niet drankjes' 


alleen kenn is maken met het soldatenle


ven maar ook met de activiteiten van de Info: 03-744 10 13 of 03-231 31 00 


De hele zomer kunt u in Grimbergen -in een 

uitzonderlijk mooi kader- genieten van beiaard

concerten door huisbeiaardier Rien Aarssen en 

door gastbeiaardiers. 

Voor meer informatie, zie Agenda onder 
Muziek - Klassiek 
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Boterhammen belegd met muziek 

De olijke mascotte Eek nodigt dagjesmensen, toeristen 

en ambtenaren tijdens de laatste week van augustus 

uit voor niet minder dan elf attractieve luistercon

certen op het Spanjeplein in Brussel. Op deze nu al 

twaalfde editie van 'Boterhammen in de stad ' wordt 

daar door tijdens de lunchpauze opnieuw het kruim 

van de Vlaamse actuele muziek geprogrammeerd. 

Dit festival, dat vroeger in het Warandepark werd 

gehouden maar vier jaar ge leden noodgedwongen 

naar het 'stenen centrum' verhuisde, heeft zijn naam 

nie t gestolen want er worden inderdaad rijkelijk be

legde boterhammen geserveerd. En om die nog beter 

te laten smaken is er ook gratis kriekbier. Op de con

certen van vo rige zomer daagden er dagelijks zowat 4000 toe

schouwers op. Omdat het programma dit jaar nog aanstekelijker 

en veelzijdiger is, wordt er nog meer publiek verwacht. 

Wawadadakwa bijt op maandag 27 augustus de spits af m et een 

chaotische show. De groep grossiert niet alleen in klanknaboots

ende woorden , ook de muzikanten swingen er duchtig op los. 

Daarna maakt De Mens zijn opwachting met songs om diep over 

na te denken. Op dinsdag 28 augustus is Bert De Coninck aan 

de beurt met in zijn kielzog Kris De Bruyne en Roland die hun 

heimwee en verlangens verwoorden in pittige bluesm elodieën. 

Flip Kowlier verzorgt op woensdag 29 augustus het voorpro

gramma van de meisjes van LaÏs. 

Het concert van don

derdag 30 augustus 

is compleet onvoor

spelbaar. Tijdens 

'Jukebox 2000' be

palen de toehoorders 

immers zelf welke 

liederen het acteurs

koor dan zal u i tvoe

ren. Lucas Van den 

Eynde, Tine Embrechts 

en Nele Bauwens 

vormen een oncon

ventioneel vocaal trio, 

dat wordt ondersteund 

door een heus bal
FOTO : LIEVE BLANQUA ERT 

orkest. Op hun reper

toi re staan de honderd mees t gespeelde Nederlandstalige mee

zingers uit de voorbije eeuw; Van 'Twee ogen zo blauw' tot 'Ik 

ben zo eenzaam zonder jou '. We zijn benieuwd naar de Brusselse 

selectie! Fluxus en Fay Lovsky sieren de affiche op vrijdagmiddag 

3 1 augustus. 's Avonds spelen Monza en Die Anarchistische Abend 

Unterhaltung (DAAU) de finale. Deze laatste groep, die te horen 

was op verschillende buitenlandse folkfestival s, heeft een erg 

originele bezetting. De accordeonist, de cellospeler, de violist en 

de klarine ttist combineren ook op hun jongste langspeler de 

m ees t diverse st ijlen. 

Info AB 02/548 24 24 
LD 

PODIUMKUNSTEN 

THEATER 

7 EN 8 JULI 

GALMAARDEN 

Provinciaal Tr"efcentrum Baljuwhuis 

Openlucht Theaterfestival, 
optredens van theutergezelschuppen uit 

hinnen- en buitenland tussen /4 cn 19 uur 

Info: 054-5895 I I 

MUZIEK 

KLASSIEK 

VRIJDAG 6 JULI 
GRIMBERGEN 

Belaardconcer·ten Basiliek Sint -Servaas 

Zomeravondconcert 
door Rien Aarssen 

~ Van 20 tot 21 uur 

ZONDAG 8 JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaar"dconcerten Basrlrek 

Sint-Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aorssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

WOENSDAG I I JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Srnt-Servaas 

Concert voor het Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap 
door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

VRIJDAG 13 JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaan::Jconcer"ten Bas rli ek 

Sint-Ser"vaas 

Zomeravondconcert 
door Rien Aarssen 

~ Van 20 tot 21 uur 

ZONDAG I S JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaar"dconcerten Basiliek 

Sint -Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aurssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

VRIJDAG 10 JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcer·ten Basil iek 

Sint-Servaas 

Zomeravondconcert 
door Rien Aarssen 

~ Van 20 tot 21 uur 

ZATERDAG 11 JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Bas il iek 

Sint-Servaas 

Concert voor de Nationale 
Feestdag door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

ZONDAG 11 JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaar'dconcel"ten Basiliek 

Sin t·Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

VRIJDAG 17 JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Sel'vaas 

Zomeravondconcert 
door Bob va nWely (Nederland) 

~ Van 20 tot 21 uur 

ZONDAG 19 JULI 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

VRIJDAG 3 AUG 

GRIMBERGEN 

Beraardconcerten Basiliek 

Sint·Servaas 

Zomeravondconcert 
door Rien Aa rssen 

~ Van 20 tot 21 uur 
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Goden en helden uit oude mythes 

ZONDAG S AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

VRIJDAG 10 AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zomeravondconcert 
door Thierry Bouiliet 

~ Van 20 tot 21 uur 

ZONDAG 12 AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 

WOENSDAG I S AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Servaas 

Concert n.a.v. OLV Hemel
vaart door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

VRIJDAG 17 AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcel-ten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zomeravondconcert 
door Rien Aarssen 

~ Van 20 tot 21 uur 

ZONDAG 19 AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aarssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

VRIJDAG 24 AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Sel-vaas 

Zomeravondconcert 
door Rien Aarssen 

~ Van 20 tot 21 uur 

ZONDAG 26 AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcerten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zondagsrecital door Rien Aorssen 

~ Van 16.30 tot 17.30 uur 

Hermes was niet alleen de belang

rijkste goddelijke boodschapper en 

de patroon van de handelaars. Ook 

dieven, rovers en reizigers riepen 

zijn bescherming in. Na hun dood 

begeleidde hij hen immers naar het 

hiernamaals. De tentoonstelling 'In de 

sporen van Hermes' brengt antieke 

vondsten en recente afgietsels samen 

die verwijzen naar oude mythes. 

Slechtzienden en blinden mogen alle 

voorwerpen betasten. Uiteraard is 

deze pedagogische tentoonstelling 

ook bedoeld voor mensen met een 

normaal gezichtsvermogen. 

Omdat alles kan worden aangeraakt, 

gaat de aandacht meer dan ooit uit 

naar de attributen. De listige Hermes, 

die later door de Romeinen werd 

herdoopt tot Mercurius, is dUidelijk 

herkenbaar aan zijn herautenstaf en 

de vleugels op zijn helm en schoe

nen. Met de oppergod Zeus ligt het 

allemaal veel moeilijker. Om zijn 

doel te bereiken verandert hij voort

durend van gedaante. Maar als heer 

en meester van de kosmos wordt 

hij vaak voorgesteld met een streng 

gezicht. Hij zwaait bovendien ver

vaarlijk met een bliksem

Aeneas' van de 17de eeuwse Londense compo

nist Henry Purcell te horen. Dido, de stichteres 

van Carthago, werd zo verliefd op Aeneas dat ze 

zelfmoord pleegde toen hij haar verliet. De Munt

schouwburg stelde ten behoeve van de expositie 

zowel aangrijpende klankopname als rekwisieten 

in drie dimensies ter beschikking. 

Van 22 tot 24/8 en van 28 tot 30/8 zijn er in 

de Apameazaal jongerenateliers met als thema 

'De oudheid op de planken'. Ook in het begin 

van de vakantie, van 3 tot 5 juli, worden er voor 

middelbare scholieren 'Upside Down' -museum

dagen georganiseerd. De deelnemers zoeken naar 

verbanden tussen de oude voorwerpen en de 

huidige jongerencultuur, die wordt gedomi

neerd door draagbare telefoons, heavy metal, 

fast food en computergames. 

Ludo Dosogne 

'In de sporen van Hermes: de wereld van de 
Griekse goden', Brussel, Musea voor Kunst 

en Geschiedenis, Blindenmuseum, }ubelpark. 
Nog tot 28/1 O.Dinsdag tot vrijdag van 9u30 
tot 17u. Weekend van 10 tot 17u. 

Maandag gesloten. Info 02/741 72 11 
Voor de vakantie-animaties en workshops 
inschrijven via 02-741 73 13. 

schicht. De pijlen op de 

boog van Apollo verwijzen 

hoogstwaarschijnlijk naar de 

zonnestralen want hij wordt 

de god van het licht genoemd. Bij de 

halfgoden en helden geldt Herakles als 

de kleurrijkste figuur. Op de amforen of 

roodzwarte vazen zie je hoe hij een leeuw 

wurgt, roofvogels verjaagt , een stier temt 

of een driekoppig monster doodt. Zijn 

heldendaden waren een dankbare inspi

ratiebron voor decoratieve kunstenaars. 

Voor de gelegenheid zijn er ook kopieën 

op zwel papier zodat blinden zich een juist 

idee van de afbeelding kunnen vormen. 

Grappige saters uit het gevolg van de 

wijngod Dionysos, bekoorlijke nimfen 

en gevaarlijke sirenen ontbreken even

min. Wie de geschriften van Homeros en 

Herodotos nooit heeft gelezen of sinds 

zijn schoolopleiding niet meer heeft ge

raadpleegd kan zijn kennis hier 'updaten' . 

De bezoekers van de tentoonstelling krij

gen ook operafragmenten uit 'Dido en 
Zoeken naar verbanden tussen de oudheid en de huidige jongerencultuur 

tijdens de 'Upside Down' Museurndagen. 
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VRIJDAG 3 I AUG 

GRIMBERGEN 

Beiaardconcer-ten Basiliek 

Sint-Servaas 

Zomeravondconcert 
door Stefano Colleli (Frankrilk) 

~ 20_00 uur 

FESTIVAL 

1,7 EN 8 JULI 
BRUSSEL, KOEKELBERG 

Elisabethpark 

Plazey. een gratis parkfestil'al van de 


Brusselse Gcmcenschopsecnrra De Platoa 


(Koekelberg). De Zeyp (Ganshoren) en 


Essegem (Jette) . 


Op zondag I juli vanaf 12 uur: Gipsy 


met Tamtam. De Jongens Dri est. Mee Yek. 


Familie De Co uter. Traktor. Tamf Borzo. 


Nomades. The Nits en The Dill Brothers. 


Op zaterdag 7 juli vonof ] 5 uur: Salsa 


met de Ketnetband. Emilio Meno en Leydis 


de Los Angeles (solsa-initiatie. 18.30 uur). 


Proyeeeion Lotina en Bol Exotique 


(Latijns feesl). 


Op zondag 8 juli vanaf J2 uur: Flower 


Power met Hel Pitboel Teater,Vera CoomOJls. 


Het Plazey reuzenkoor. Wawadadakwa. 


EI Fish en Roland en De Mens. 


Info: Ge De Plat aa. te l. 02-41 2 00 50, 


GC De Zeyp, tel. 02-422 00 10, 


GC Essegem, 02-427 80 39. 


JAZZ EN FOLK 

14 EN I S JULI 

BRUSSEL 

Gr-oentheater 

BroselIa Folk & Jazz 200 I 

Speelpleinen te kust en te keur 
ASSE 
Kinderen van 3 tot 14 jaar kunnen van 2/7 tot 31/8 

naar de speelpleinen in De Parkhoek en aan de chiro
lokalen in Zellik. behalve op I 1/7 en IS/8.Vervoer van
uit Zellik -met de bus- is gratis. Een speelpleindag duurt 
van 9 tot 16 uur. maar er is opvang voorzien tussen 7 
en 9 en tussen 16 en 18 uur. Het inschrijvingsgeld be
draagt 220 frank per dag voor het eerste kind. 350 frank 
voor twee kinderen uit hetzelfde gezin. 440 frank voor 
drie kinderen en 520 frank voor vier kinderen. 
Er is ook opvang mogelijk voor andersvalide kinderen. 
Info: 02-452 31 83. 

BEERSEL 
Kinderen van 4 tot 14 jaar die in Beersel wonen of er 
schoollopen kunnen tijdens de vakantie terecht in het 
sportcentrum Vogelenzang. Op 15/8 is er geen speel
plein. De activiteiten hebben plaats tussen 9 en 16 uur 
en er is 's morgens en 's avonds opvang voorzien. De 
kostprijs bedraagt 140 frank per dag voor het eerste 
kind. Vanaf het tweede kind zakt de prijs naar lOS frank. 
Een speelpleinbus brengt hen gratis naar Vogelenzang. 
Info: 02-382 08 27. 

DILBEEK 
Kinderen tussen 3 en 14 jaar kunnen van 3/7 tot 3 1/8 
terecht op het speelplein Begijnbarre. Er is opvang 
voorzien van 7 tot 18 uur. Eén dag speelplein kost 
100 frank voor het eerste kind en 60 frank voor elk 
extra kind. Kinderen die niet in Dilbeek wonen beta
len 250 frank. Elke week wordt er een uitstap ge
maakt. De gemeente Dilbeek legt een gratis bus in 
naar en van de speelpleinen. Dilbeek heeft ook een 
uitgebreid animatieaanbod met de Grabbel- en Swap
pas voor 8 tot 16-jarigen. 
Info: 02 582 46 20, e-mail: jeugd.dilbeek@semaforce.be 

DROGENBOS 
Wie tussen 2,5 en 12 jaar oud is en in Drogenbos 
woont of er school loopt, kan tijdens de zomervakan
tie terecht in het ontmoetingscentrum Het Paviljoen. 
De speelpleinwerking loopt van 2/7 tot 13/7 en van 
30/7 tot 31/8. De opvang is voorzien van 7u30 tot 
17u30. De kostprijs bedraagt 210 frank per dag voor 
het eerste kind en 180 frank vanaf het tweede kind, 
warme maaltijd inbegrepen. 
Info: 02-377 06 31. 

GRIMBERGEN 
Grimbergen organiseert de hele vakantie speelpleinen 
voor kinderen tussen 2.S en 12 jaar in de gemeente
school van Humbeek, behalve op officiële feestdagen. 
De kinderen kunnen er terecht van 7u30 tot 18 uur. 
De speelpleinen kosten I 10 frank per dag voor de eerste 
twee kinderen en 100 frank vanaf het derde. Er wor
den ook regelmatig uitstapjes gepland. Een gratis bus 
brengt de kinderen naar en van de speelpleinen. 
Inschrijven voor de maand juli kan tussen I I en 22 juni, 
voor de maand augustus van 16 tot 20 juli. Wie niet 
op voorhand inschrijft, betaalt 200 frank per dag. De 
Grimbergse speelpleinen hebben ook een werking 
voor andersvalide kinderen. 
Info: 02-260 12 69. 

HOEILAART 
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen terecht in het jeugd
centrum Koldam.Van 9/7 tot 13/7, op I S/8 en van 
27/7 tot 3 1/8 zijn er geen speelpleinen. De activiteiten 
worden georganiseerd tussen 9 en 16u30 en er is op
vang voorzien vanaf 7u30 en tot 18u. Deelnemen kost 
150 frank per dag voor de eerste twee kinderen en is 
gratis vanaf het derde kind. 
Info op 02-657 98 38. 

KRAAINEM 
Kinderen van 2.5 tot 12 jaar worden in de gemeente
lijke basisschool opgevangen. Tussen 20/8 en 24/8 is er 
enkel speelplein voor de kinderen tot 6 jaar. Eén dag 
opvang kost 250 frank voor een kind uit Kraainem en 
300 frank voor een kind van buiten de gemeente. 
Per week bedraagt de prijs respectievelijk 1000 en 
1200 frank. Elke week wordt er rond een bepaald 
thema gewerkt. 
Info: 02 720 32 50. 

LINKEBEEK 
Kinderen van 2.5 tot 12 jaar kunnen behalve op offi
ciële feestdagen de hele vakantie naar het vakantie
atelier in de Hoeve Holleken. De kostprijs bedraagt 
100 frank per dag. Per gezin betaalt u maximum 200 
frank. Kinderen van buiten de gemeente zijn welkom 
en betalen evenveel, maar moeten op voorhand een 
aanvraag indienen. 
Info: 02-380 62 15. 

mailto:jeugd.dilbeek@semaforce.be
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MACHELEN 
Kinderen van 2.5 tot 12 jaar kunnen van 2/7 tot 13/7 
en van 30/7 tot 30/8 naar de speelpleinen in de ge

meentelijke basisschool van Diegem. De activiteiten 

starten om 8 uur en eindigen om 17u. 's Morgens vanaf 
7 uur en 's avonds tot 18 uur is er opvang voorzien. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 frank per dag voor 
de eerste twee kinderen. Vanaf het derde kind betaalt 

u 100 frank. De speelplein bus is gratis. Inschrijven moet 
voor 29 juni. 'We leveren dit jaar veel inspanning om 
de kinderen meer bieden dan enkel opvang', zegt jeugd
consulent Wouter Vanvinckenroye. 'De activiteiten die 
we organiseren zijn daarom goed voorbereid en stimu
leren de creativiteit van de kinderen. Zo proberen we 
bijvoorbeeld aan de hand van een bosspel hen ook 
iets over de natuur bij te brengen.' 
Info: 02-254 12 07. 

ME ISE 

Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen de hele vakantie 

terecht op de speelpleinen De Spin aan De Biest. Er is 

opvang voorzien van 7u30 tot 17u45.Voor het eerste 

kind kost één dag 120 frank, voor het tweede 100 frank 

en voor de volgende 80 frank. Voor kinderen van bui

ten de gemeente bedraagt de prijs respectievelijk 180, 

150 en 120 frank. Elke week wordt er rond een thema 

gewerkt. 

Info: 02-272 00 34. 


OVERIJSE 

Van 2/7 tot 10/8 zijn er speelpleinen in de Gemeente

lijke basisschool. Kinderen van 3 tot 15 jaar worden er 

van 9 tot 18 uur opgevangen. Eén dag kost 180 frank 

voor het eerste kind, 150 frank voor het tweede en 

95 frank voor het derde. Kinderen van buiten de ge

meente betalen respectievelijk 250,200 en 150 frank. 

Voor de speelpleinbus betaalt u 20 frank per rit. 

Info: 02-288 26 62. 

SINT-G ENESIUS-RODE 

Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen van 9/7 tot 27/8 te

recht op de speelpleinen in de basisschool Wauterbos. 

Er is opvang voorzien van 7u30 tot 18 uur. Inwoners 

van de gemeente betalen ongeveer 350 frank per dag, 

kinderen van buiten de gemeente ongeveer 700 frank. 

Info: op 02-396 18 39 of 
e-mail: pantarhei@jeugdwerknet.be 

SINT-PIETERS-LEEUW 

Van 2/7 tot 24/8 organiseert Sint-Pieters-Leeuw speel

pleinen voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar in de ge

meenteschool 't Populiertje en in Zonnig Leven. De 

activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. 

's Morgens is er opvang vanaf 7 uur en 's avonds tot 

18 uur. Kinderen die in Sint-Pieters-Leeuw wonen 

of er schoollopen betalen 200 frank per dag. Een vijf

beurten kaart kost 800 frank. Voor kinderen van 

buiten de gemeente betaalt u respectievelijk 300 en 

1500 frank. 

Info: 02-371 63 04 of 

e-mail: jeugddienst@sint-pieters-Ieeuw.be 


TERVUREN 
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Tervuren wonen of 

er schoollopen kunnen naar de speelpleinen Katapult 

in De Nettenberg tijdens de hele vakantie, behalve van 
30/7 tot 8/8 en op 15/8. Er is opvang voorzien van 7u30 
tot 17u30. Eén dag kost 150 frank voor de eerste twee 

kinderen en 100 frank vanaf het derde. Inschrijven kan 
elke dag voor 9 uur. Het thema van de speelpleinen is 

reizen. De Katapultbus is gratis. 

Info op 02-769 20 83. 

VILVOORDE 
Van 2/7 tot 3 1/8 (behalve op 15/8) organiseert de stad 
speelpleinen aan het Domein Drie Fonteinen voor kin
deren van 3 tot 14 jaar die in Vilvoorde wonen of er 
schoollopen. Eén speelpleindag duurt van 9 tot 16 uur. 
's Morgens is er opvang vanaf 7 uur en 's avonds tot 
18 uur. Eén dag kost 125 frank. Voor een tienbeurten
kaart betaalt u 1000 frank. Er zijn onder meer uitstap

pen naar de zee en de kinderboerderij gepland. De 
speelpleinbus is gratis maar er moet vooraf ingeschre
ven worden. 'Vanaf dit jaar breiden we ons aanbod aan 
activiteiten uit', zegt jeugdconsulente IIse Van Moer. 
'Niet ieder kind doet alles even graag. Daarom kunnen 
ze elke dag kiezen uit verschillende activiteiten.' Kin
deren met een handicap zijn ook welkom. 
Info: 02-255 46 92. 

WEMMEL 
Een speelplein is er niet, maar er is wel gewone opvang 
voorzien in de Franstalige kleuterschool tijdens de 
vakantie van 7 tot 18 uur. Kinderen die aan basisschool 
van Wemmel schoollopen krijgen voorrang. Eén dag 
opvang kost 200 frank. 
Info op 02-462 06 31. 

WEZEMBEEK-OPPEM 

Kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen de hele vakantie 

terecht op de speelpleinen Pardoes. Er is opvang voor

zien van 7u30 tot 18 uur. De kostprijs bedraagt 250 frank 

per dag voor de eerste twee kinderen en 200 frank 

vanaf het derde kind. Kinderen van buiten de gemeen

te betalen 350 frank per dag. Elke week staat er een 

uitstap op het programma. 

Info: 02-784 20 40 of e-mail: sandrijn@walraet.org 


ZAVENTEM 

Kinderen van 3 tot 14 jaar kunnen terecht in de ge

meentelijke basisschool in Sterrebeek en het scouts

terrein. De activiteiten starten om 8u30 en eindigen om 

16 uur. Er is 's morgens opvang vanaf 7 uur en 's avonds 

tot 18 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 frank per 

dag voor het eerste kind en 50 frank vanaf het tweede. 

Per gezin betaalt u maximum 200 frank. Voor kinderen 

van buiten de gemeente kost het speelplein 200 frank 

per dag. Er is een gratis bus voorzien van de opvang naar 

de speelpleinen. 'We proberen de prijs zo laag mogelijk 

te houden', zegt jeugdconsulent Pieter Vereecken. 'Op 

die manier kunnen we kinderen opvangen uit gezinnen 

die het niet breed hebben. Onze speelpleinen hebben 

een belangrijke sociale dimensie. Plezier tijdens de 

vakantie moet er voor iedereen kunnen zijn.' 

Info: 02 758 87 90. 


Tina Deneyer 

Op 14 juli van J5 tol 23 .30 uur: 


Tractor, Waldemar Bastos, (BUB)& 


Cromagnan, Rawhide, Sumari, Creeateer 


Complot, GJalia rhorn, Troissaeur, Thc 


Duroll Adam, Tribute Big Band. 


Op 15 juli van 15 lal 23. 15: Jour de 


rétc, Bili )' Cobham & Ron Ca rter,Alice 


in Dixieland, Rêve d'Elêphant , Earl Oki n, 


Thc Keyhole Conspiration Big Band , 


Buster & The Swing, Trio Dor & Ben 


Sluys, Luvo tl a, Too ls Th ieleman5 & 


KennyWerner. 


Info: vV\Nw.brose ll a.be 


FILM 

DINSDAG 10 JULI 

DILBEEK 

Jeugdclub Jos 

Kotteekoer 

The Big Lebowski 
von Joel en Ethan Coen 

~ Het voorprogramma start 

om 21 uur, de hoofdfilm om 

21.30 uur. Inkom: 50 frank. 

DINSDAG 17 JULI 

DILBEEK 

Jeugdclub Zomaar 

Kotteekoer 

The Usual Suspects 
va n Brian Si nger 

~ Het voorprogramma start 

om 21 uur, de hoofdfilm om 

21,30 uur. Inkom: 50 frank. 

http:vV\Nw.brosella.be
mailto:sandrijn@walraet.org
mailto:jeugddienst@sint-pieters-Ieeuw.be
mailto:pantarhei@jeugdwerknet.be
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Klinkende Munt viert tiende verjaardag~ 
~ Na het opdoeken van het gratis stads

festival Mallemunt kwam er Klinken

de Munt als waardige opvolger. Die 

~ vernieuwde versie is deze zomer al 

aan de tiende editie toe. Wereldmu

U ziek en fanfares zijn gewoontegetrouw 

Z 
even sterk vertegenwoordigd als de 

hedendaagse 'street' trends. 

De grootschalige evenementen in de 

vooravond spelen zich natuurlijk af o op het Muntplein. In BSBis, dat de 

wegens renovatiewerken gesloten 

Beursschouwburg vervangt, worden 

U 's nachts luidruchtige toeters en beI

len bovengehaald. Opwindend wordt 

alvast het openingsconcert van Mahlathini en de 

Mahotella Queens uit het Zuid Afrikaanse Soweto 

op woensdag 4 juli . In hun traditionele kleren ver

tolken deze township-vocalisten 'kookpot-muziek' 

met aanstekelijke zulu-refreinen. Door de snelle 

beat en de elektronische ondersteuning onder

scheidt het ensem

bIe zich van de 

Staten. Aanstemeeste folkgroepen. 

Nadien palmen kelijke Napoli

Omar Pene en taanse vurigheid 

Super Diamono uit valt er op don

Dakar het podium derdag 12 juli 

in. Over zichzelf te beleven met 

zeggen deze zan de jongens van 

gers dat ze de pro Spaccanaiuli. 

letarische achter De Bollywood 

ban uit de kansar Brassband, die 

me buurten in op vrijdag 13 

Senegal vertegen

woordigen. Ze borduren alleszins voort op de 

reggae, maar dan in turbostijl. Toetsenman Adama 

Faye overgiet alles met jazzakkoorden. 

Donderdag 5 juli wordt het Muntplein ingepalmd 

door Rob Smith en Roy Mighty die furore maken 

met hun typische Bristol-sound. 'Bass is maternal' 

schreeuwen de twee Britse jongens van de daken. 

Dub, reggae, fusie , hiphop en soul zijn voor hen 

geen loze woorden. Ze ontwikkelden een aparte 

klankwereld, die ze omschri jven als' 3 Stripe-

DINSDAG 14 JULI 

DILBEEK 

Jeugdclub Roesj 
Kotteekoer 

Twelve Monkeys 
~ Het voorprogramma start 

om 21 uur, de hoofdfilm om 

21.30 uur. Inkom: 50 frank. 

DINSDAG 3 I JULI DINSDAG 7 AUG 

DILBEEK DI LBEEK 

Jeugdclub Oosthoek Jeugdclub Paddestoel 
Kotteekoer Kotteekoer 

Seven van David Fineher Shawshank Redemption 
~ Het voorprogramma start ~ Het voorprogramma start 

om 21 uur, de hoofdfilm om om 21 uur, de hoofdfilm om 

21.30 uur. Inkom: 50 frank. 21.30 uur. Inkom: 50 frank. 

sound-system'. De Amerikaanse Uvray experimen

teert vervolgens op de drums. Het Magik Ballet 

Ensemble zorgt voor de slotverrassing. Maai 

opgelet! Hun naam zou de muziekleken en de 

dansfi'eaks wel eens kunnen misleiden. 

Cubaanse 'son'en aanverwante ritmes voeren de 

boventoon op vrijdag 6 juli, als Eliades Ochoa y 

el parria cuarteto aantreedt. U-cef heeft niets te 

maken met Unicef, maar brengt voor deze orga

nisatie van de Verenigde Naties wel de nodige 

sympathie op. Het Magik Ballet Ensemble heeft 

een andere slotact dan de dag voordien in petto. 

Op het binnenplein van het Klein Kasteeltje, dat 

talrijke asielzoekers herbergt, brengt het Azeto 

Orkestra uit Benin op zondagnamiddag 8 juli 

zeker volop sfeer. Ook de Belgische multicultu

rele brassband FRIT is daar dan van de partij. De 

percussionisten, de blazers en de trekzakvirtuoos 

plannen als finale een vrolijke parade. 

Op woensdag 1 1 juli gaat de aandacht uit naar 

een pittig 'Cubanismo' festivalletje en Medelki 

Martin & Wood 

uit de Verenigde 

juli wordt ver

wacht, verwijst naar het Indische Hollywood, 

waar de aspirantacteurs, de talentenjagers en de 

fi lmproducers een hectisch bestaan leiden. De 

Gangbe Brassband sluit Klinkende Munt rond 

middernacht met veel tamtam af. 

Ludo Dosogne 

Info en nachtconcerten: BSBis, 
Kazernestraat 37, 1000 Brussel (02/513 82 90) 

DINSDAG 14 AUG 

DILBEEK 

CC Westrand 

Kotteekoel' 

Ne pleure pas, Germaine 
~ Het voorprogramma start 

om 21 uur, de hoofdfilm om 

21.30 uur. Inkom: 50 frank. 

DINSDAG 11 AUG 

DILBEEK 

CC Westl'and 

Kotteekoer 

Lost Highway 
~ Het voorprogramma start 

om 21 uur, de hoofdfilm om 

21.30 uur. Inkom: 50 frank. 

DINSDAG 18 AUG 

DILBEEK 

CC Westrand 

Kotteekoer 

Iedereen Beroemd 
van Dominique Deruddere 

~ Het voorprogramma start 

om 21 uur, de hoofdfilm om 

21.30 uur. Inkom: 50 frank. 

TENTOONSTELLINGEN 

VANAF 13 AUG 

OVERIJSE/J EZUS-EI K 

GC De Bosuil. Wltherendl'eef I 

Vieze Beesten, een leuke en 

didactische lenlOonslelJing die nog loopl 

tot 24 septem ber. 

Info en inschrijvingen: 053,72 94 20 

Vieze Beesten in de Gemeente 
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SPORT 

ZATERDAG 21 JULI 

VILVOORDE 

Triatlon 
Info: Sportdienst 0 16-2676 55 

~ Vanaf 12.00 uur 

ZONDAG S AUG 

OVERIJSE 

Mountainbike 
Info: Sportd ienst 0 I 6-26 76 55 

~ Vanaf 8.30 uur 

ZONDAG 12 AUG 

HElSE 

Triatlon 
Info: Sportdienst, 0 16-26 76 55 

~ Vanaf 13.30 uur 

VOOR UW AGENDA 

Vamlf september start Volleybulclub 
LEM Tervuren met een gemengde 

ploeg recreatief volleybal voor jong 
én voor minder jong in Diependal. 

Er wordt gespeeld op zondag van 
10 tot 12 uur. 

Voor meer inlichtingen: 

Thie'TY Vandenborre, 

tel. 02-657 59 96 

VOORDRACHTEN 
CURSUSSEN 

VAN 20 TOT lS AUG 

TERVUREN 

Pachtho f Stroykens, Merenst raat 19 

Zomercursus tekenen en 

aquarel & olieverfschilderen. 
Inschrijven kan van I tot 14 augustus 

in CC Papeblok t ijdens de kantooruren, 

te l 02-7680300. 

VRIJDAG 24 AUG 

BEERSEL 

ProvinCIedomein Huizingen 

De Europese Nacht 
van de Vleermuis 
Diareeks over vleermuizen en wandeling 

in hel provinciedomein mei vJeermuis

delCCIo r. 

Info: 02- 356 6 1 5 1 

VRIJDAG 24 AUG 

SINT-PIETERS-LEEUW 

Colomakast eel 

De Europese Nacht 
van de Vleermuis 
Een woordje uitleg over de vleermuis en 

een korre wandeling met vleermuisdetec 

tor. Een organisatie van de Leeuwse 

Natuurvrienden vzw. 

In fo 02-523 2 1 29. 

~ 20.00 

VARIA 

VRIJDAG 6 JULI 

BRUSSEL 

Entrée Libre, BrukseJbinnens tebuiten 

pokt uit met eigenzinnige wandelingen 

Tour & Taxi (Havenwijk) 
Afspraak aan de Sainctlette.square, kant 

Ha venlaan 

Deelname: 250 frank 

Info: Brukselbinnenstebuiten. 

02-2 18 38 78. e-ma.l: brukselbinnen

stebult en@skynet.be. website: 

brukselblnnenstebuiten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

ZATERDAG 9 JUNI 

BRUSSEL 

Entrée Libre, bustours van 

Brukselbi onenstebui ten 

Latrines & sifons, bUSlOcht over 
het Brusselse saniroir 

Afspraak om 13. 00 uur aan de hoek 

Doe mee aan 
het Free Podium 
van As'Best 

Tot 15 augustus kunnen jonge groepen uit alle muziekgenres 

inschrijven voor het Free Podium, dat het cultureel centrum 

Den Horinck in samenwerking met jeugdhuis Time Out en Zel

lik Aktief in het kader van As'Best organiseert. Folk, pop, jazz, 

kleinkunst, hiphop, rap, trance en jungle zijn allemaal toegelaten. 

Zowel in pure als in gecombineerde vorm. De winnaar wordt 

beloond met twee dagen professionele studiotijd, technici 

inbegrepen. Bovendien wordt ook een concertcontract afge

sloten. De winnaar van de tweede prijs krijgt één dag studio. 

Geïnteresseerden zenden zo snel mogelijk een cassette, cd of 

demo met twee nummers, die door een professionele jury 

zullen worden beoordeeld. De wedstrijd zelf is voorzien op 

24 november van dit jaar. Eerdere laureaten waren Venus in 

Flames,Walter en Sugarplum. De initiatiefnemers treden in het 

voetspoor van de Rock Rally en het Leuvense Marktrockcon

cours voor onbekend talent. 

Info 02/466 78 21 

LD 

Muxlaan I Bru idstraat 

Info: Brukselb.nnenstebuiten, 

02-2 18 38 78. e-mail: brukselb.nnen

stebu.ten@skynet.be, webs.te: 

b'·ukselblnnenstebu.ten.vgc.be 

VRIJDAG 13 JULI 

BRUSSEL 

Entrée Libre, Brukselbinnenstebuilen 

pakt uit met eigenzinnige wandelingen 

Manhattan tot stadsver
nieuwing (Noordwijk) 
Afspraak aan Boudewijn / Helihaven 

Deelname: 250 frank 

Info: Brukselbinnenstebuiten. 

02-2 18 38 78. e-mail: brukselb.nnen

stebulten@skynet.be, website: 

br·ukselblnnenstebulten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

ZATERDAG 16 JUNI 

BRUSSEL 

Entrée Libre, een bustour van 

BrukseJ bi nnenstebu iten 


Paling in 't groen (busspe ur

tocht naar de Woluwebeek) 

Afspraak om 14 uur aan het Schumanplein . 


Deelname: 450 frank 


Info: Brukselbinnenstebu.ten. 

02-218 38 78. e-marl: brukselbinnen

stebuiten@skynet.be, websit e: 

brukselbinnenstebuiten.vgc.be 

VRIJDAG 20 JULI 

BRUSSEL 

Entrée Libre, Brukselbinnens tebuiten 

pakt uit met eigenzinnige wandelingen 

Martelaren in een Broek 
(Broekwijk) 
Afspraak : Muntplein , trappen Munt 

Deelname: 250 frank 

Inb Brukselbinnenstebulten, 

02-218 38 78, e-marl : brukselbinnen

stebuiten@skynet.be. webSite 

b.-ukselbinnenstebulten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

Overijse anders 
VviIt u deze zomervakantie iets origineels doen ' Houdt u van de natuur 
en van wandelen?WiIt u Overijse op een andere manier leren kennen' 

Doe dan mee aan de ecologische zoektocht van 30 juni tot 3 1 augustus, 
een initiatief van VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze) 
en NGZ (Natuurgroepering Zoniënwoud) . Aan de hand van een wegbe
schrijving legt u een mooi parcours af (ongeveer 2.30 uur) op op het 

tempo van uw keuze. Wegbeschrijvingen en vragen kunt u voor 100 frank 
kopen op de volgende adressen: Taverne De Focus, CC Den Blank, Toeristi 

sche Diens! van Overijse (Den Bonten Os) en Kadans Natuurwinkel. 

http:b.-ukselbinnenstebulten.vgc.be
mailto:stebuiten@skynet.be
http:brukselbinnenstebuiten.vgc.be
mailto:stebuiten@skynet.be
http:br�ukselblnnenstebulten.vgc.be
mailto:stebulten@skynet.be
http:b'�ukselblnnenstebu.ten.vgc.be
mailto:stebu.ten@skynet.be
http:brukselblnnenstebuiten.vgc.be
mailto:stebulten@skynet.be
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Vlaamse Feestdag 
Van 30 juni tot 7 juli 
WEZEMBEEK - OPPEM 

De Culturele Raad van Wezembeek-Oppem organiseert ook dit jaar in samen
werking met GC De Kam en de jeugdraad de inmiddels traditionele Vlaamse 
Week. Die begint op 30 juni met de jogging 2000 waarbij u kunt kiezen uit drie 
afstanden. Daarnaast zijn er nog twee recreatieve straatlopen. Start om 15.00 
met aankomst in GC De Kam waar ook de nodige animatie voorzien wordt. 
Op dinsdag 3 juli is er de gespreksavond van het Davidsfonds met dit jaar gast
spreker Luc Versteylen. Op donderdag 5 juli is er een academische zitting en 
na het officiële gedeelte is er een receptie voor alle inwoners van Wezembeek. 
Op vrijdag 6 juli is het feest voor de jeugd met een optreden van The Mac
kenzie ft. jessy. De Vlaamse Week wordt afgesloten op zaterdag 7 juli met een 
volksfeest, barbecue en de uitreiking van de Gulden Sporen. De feestweek 
wordt afgesloten om 23 uur met een al even traditioneel vuurwerk. 
Info: 02-731 43 31 

Donde rdag 5 juli 
VILVOORD E 

Om 20.00 uur op de Grote Markt: Brassband Vlaanderen met ZjefVanuytsel 
en Kris de Bruyne: op 6 juli , zelfde plaats, zelfde tijd: Mama's jasje, Café 
Clichée en Rowwen Heze. 

Vrijdag 6 juli 
ZAVENT E M 

Het gemeentebestuur nodigt de bevolking uit op de viering van de Vlaamse 
feestdag -in het kader van de I I-daagse Vlaanderen-Europa-. Vanaf 20.00 uur 
kunt u genieten van een concert van kleinkunstartiest Hans De Booy. 
Toegang is gratis. 
Gemeentelijk Auditorium Zaventem, Hoogstraat 50 

Zaterdag 7 juli 
KRAAINEM 

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap gaat in Kraainem door op 7 juli. 
Vanaf 18.30 kan iedereen terecht in Gemeenschapscentrum De Lijsterbes 
waar de Kraainemse fanfare 'Kunst en Vrijheid ' voor een feestelijke opening 
zorgt. Daarna wordt een persoon of een vereniging voor zijn of haar inzet in 
de gemeente in de bloemetjes gezet. Gastspreker is johan Laeremans. Na dit 
'officiële' gedeelte is er een optreden van de 'Tildonk Country Dancers' en 
een afsluitend concert van 'Rawhide', een Belgische bluegrass band die ook 
in de Verenigde Staten respect afdwingt. 
Wie wil kan daarna nog afzakken naar jeudclub De Villa voor het rockfestival 
'Villa's Garden Live'. De activiteiten in De Lijsterbes zijn gratis, voor Villa's 
Garden Live betaalt u 200 frank. 
Ge De Lijsterbes, Lijsterbessenbomen/aan 6, tel. 02-72 / 28 06. 

Zate rdag 7 juli 
SIN T - GEN E S I U S - R 0 D E 

De I I-juli-viering van de zuidelijk gelegen faciliteitengemeenten gaat door 
op zaterdag 7 juli en het -uitgebreide- programma wordt dit jaar verzorgd 
door de gemeente Sint-Genesius-Rode, de opbrengst gaat naar 'Kom op 
tegen Kanker'. 
Om 14 uur is er een politiek debat over het woonbeleid met onder meer 
provinciaal gedeputeerde Toine De Coninck. Moderator is VRT-journalist 
Bruno Huygebaert. Om 16 uur treedt de populaire meidengroep K3 op, om 
17 uur is er een Bruegelmaaltijd die opgeluisterd wordt met Boliviaanse 
volksmuziek en als afsluiter is er om 21 uur een Studio Brussel-fuif. 
Info: 02-380 45 69, 02-380 49 39 of 02-38 / /4 5/. 

Zondag 8 juli 
WEMMEL 

De I I -juli viering in Gemeenschapscentrum De Zandloper heeft heel wat te 
bieden. Zo is er om 14 uur een natuurwandeling, om 16 uur een optreden 
van twee dansgroepen (KSG en Country Club), om 17 uur een barbecue 
(Wemmelse kookclub) , om 18 uur een optreden van Torck en Zonen. Verder 
is er ook doorlopend kinderanimatie. 
Info: 02-460 73 24. 

ZATERDAG 13 JUNI 

BRUSSEL 

Entrée Libre , een bustoer von 

Bru kselb innenstcbu i tcn 

Brusselse intimiteiten 
(interieurs in de stad) 
Afsproak om 9 uur aan ca fé Le Paan 

Royol , Oude Gmonmarkt 8 

Deelname: 450 fronk 


Info: S'èlkselbinnenstebuiten. 


02-2 18 38 78. e-mail: brukselbinnen 


stebuiten@skynet.be. website: 


brukselbinnenstebu,ten.vgc.be 


VRIJDAG 27 JULI 

BRUSSEL 

Entrée Libre, Brukselbinnenstebuilcn 

pakt uit met eigenzinni ge wande lingen 

"ot Sacré, "ot Sucré 
(Grote Markt) 
Afspraak :Grole Markt, leeuwentrap stadhuis 

Deel name: 250 frank 

Info: Brukselbinnenstebuiten. 

02-218 38 78. e-mail: brukselbinnen

stebuiten@Skynet.be , website: 

brukselbinnenstebu,ten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

VRIJDAG 3 AUG 

BRUSSEL 

Entrée Libre, Brukselbinnenstebui ten 

pakt uit met eigenz il1J1ige wandelingen 

Vrijheid op de Sionsberg 
(Vrijheidswijk) 
Afspraak Ba rricodenplein ,sl<Indbeeid 

Deel name: 250 fmnk 

Info: Brukselbinnenstebuiten, 

02-2 18 38 78, e-mail: brukselbinnen 

stebuiten@Skynet.be, website: 

b,'ukselbinnenstebuiten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

ZONDAG S AUG 

DILBEEK 

Vertrek: parking van CC \Nestrand 

Daguitstap naar 
Zeeuws-Vlaanderen 
Organisati e: S<lcha, een nier-commerciële 

vereniging voor holebi '5. 

Info 02,520 77 30 

~ 9.30 uur 

VRIJDAG 10 AUG 

BRUSSEL 

Entrée Libre, Brukselbil1J1e1lstebuiten 

pakl ui t met eigenzinnige wa ndelingen 

Is er leven na Cudell? (St Joost) 
Afsproak: Lcul'ensepoort , kant Madoutoren 

Deelname: 250 frank 

Info: B,'ukselbinnenstebuiten, 

02-218 38 78. e.mail: brukselbinnen, 

stebuiten@skynet.be, website: 

b,'ukse lbinnenstebuiten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uu r 

ZATERDAG I I AUG 

DILBEEK 

CC Westrand 

Kookavond voor lesbiennes, homo '5 en bi 's 

Organisatie: Sacha 

Info en "eservatie: 02-520 77 30 

~ 18.00 uur 

VRIJDAG 17 AUG 

BRUSSEL 

Entrée Libre, BrukselbifUlenstebui tcn 

pa kt uit met eigenzinni ge wande li ngen 

Park tussen machten 
(Warande) 
Afspraak: Koningsplein , tToppen kerk 

Deelname: 250 fran k 

Info: Brukselbinnenstebuiten. 

02-21 8 38 78, e.mail: brukselbinnen

stebuiten@Skynet.be , website: 

brukselbinnenstebuiten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

VRIJDAG 24 AUG 

BRUSSEL 

Entrée Libre, BrukselbifUlemtebuiten 

pak t uit met eigenz innige wandelingen 

Eurotaurus (Leopoldplein) 
Afspraak: Sc humonplein . midden 

Deelname: 250 frank 

Info: Brukselbinnenstebuiten, 

02-218 38 78. e-mail: brukselbinnen, 

stebuiten@Skynet.be, website: 

b,'ukselbinnenstebulten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

ZONDAG 26 AUG 

DILBEEK 

Vertrek: parking CC Westrand 

Wandeling omgeving Edingen 
Organisati e: 50cho, een niet-commerciële 

vereniging voo r ho/ebi '5. 

Info 02-52077 30 

~ 13.00 uu r 

VRIJDAG 3 I AUG 

BRUSSEL 

Entrée Libre, Bru kse lbin.nenstebuiten 

pokt uit met eigenzinni ge wandelingen 

Van paard tot antiek (Zavel) 
Afspraak: Klei ne Zavel, fonte in 

Deel no me: 25 0 fran k 
Info Brukselb,nnenstebuiten, 

02,218 3878. e-mail brukselbinnen

stebuiten@skynet.be. website: 

brukselbinnenstebuiten.vgc.be 

~ Van 19.00 tot 21.30 uur 

http:brukselbinnenstebuiten.vgc.be
mailto:stebuiten@skynet.be
http:b,'ukselbinnenstebulten.vgc.be
mailto:stebuiten@Skynet.be
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mailto:stebuiten@Skynet.be
http:b,'ukselbinnenstebuiten.vgc.be
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VAN 5/7 TOT 4/9 	 21 RANDUIT 

GULDEN ONTSPORING 

Vlaamse Brusselaars vieren feestdag met klinkend volksfeest 

Elke gemeenschap die haar gevoel van eigenwaarde koestert én 
zich tegelijk blijft ontwikkelen in de eigentijdse context, heeft een 
jaarlijks feest. Dat is ook zo voor Vlamingen die in Brussel wonen 
en die daar geconfronteerd worden met een heel heterogene be
volking, een mengelmoes van talen en culturen waarin geen enkele 
groep de bovenhand voert. 
De Vlaamse Gemeenschap organiseert op I I juli een eigen feestdag 
voor iedereen met het beste wat de culturele catalogus te bieden 
heeft: de Gulden Ontsporing. Het wordt een heus volksfeest waar
bij de modale Vlaamse Brusselaar wil laten weten dat zijn gemeen
schap levend en wel is, drempelloos, de loopgraventijd voorbij . 
Daarom nodigen zij eentaligen, tweetaligen, Franstaligen, nieuwer
wetse twee- en anderstaligen uit om ken
nis te maken met wat deze gemeenschap 
te bieden heeft. 

Bericht aan Vlaanderen 
Professor Els Witte, Geert Van Istendael 
en Johan Van den Driessche maken een 
kritische analyse: waar halen Vlaanderen 
en Brussel het op punten? Wat zijn de 
pijnpunten? Hoe kunnen ze verholpen 
worden? En nog meer vragen, kortom 
een visie op Brussel en Vlaanderen vanuit 
een brede invalshoek. Mark Deweerdt 
modereert het debat in de Hoofdstedelijke 
Bibliotheek van 12.30 tot 14.00 uur. 

Nederlands in Brussel: een wetenschappelijke analyse 
Onlangs publiceerde het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie 
van Brussel een eerste deel van een studie waarin de positie van 
het Nederlands in Brussel aan bod komt. De auteur van de studie 
schetst de belangrijkste resultaten en verschillende gastsprekers 
leveren commentaar in de AB Club van 16 tot 17 uur. 

De Vlaamse schaamte voorbij 
Kan Vlaanderen in het reine komen met haar eigen geschiedenis? 

Zit het minderwaardigheidscomplex in de Vlaamse genen? Moet 

een debat hierover eindigen met modder gooien? Jos Bouveroux 

(VRT) en Marc Reynebeau (Knack) pakken met kennis van zaken 

deze cruciale vragen aan in de AB Club van 17 tot 18 uur. 


Brussel Vloms en Brusseleir 

Talen, streektalen en dialecten in Brussel. Tom America maakte de 

muziek voor een schitterende Brusselse videoproductie. Een totaal

programma met verschillende gasten doorspekt met een interna

tionaal 'Iiekes-repertoire' van 't Kreatief Komplot in Le Gourmand 

van I 2 tot I9 u u r. 


De Ultieme Quiz 

De 'Choux de Bruxelles' maken de stand van zaken op in het Brus

sels. Twee politieke panels nemen het op tegen twee BB-teams 

(Bekende Brusselaars) in de Ultieme Brussel-Quiz in Le Gourmand 

van 17.30 tot 19 uur. 


Verhalen uit de stad, elke dag ... 
Brusselaars bekijken hun stad vanuit kikkerperspectief en vertellen 
hun verhaal over 'Wonen in Brussel,Anders Bekeken' in twee leuke, 
ietwat verscholen Brusselse etablissementen: L' Imaige Nostre
Dame' en 'Planète Chocolat' op verschillende uren. 

e: 
~ 

~ 
~ 

ö... 
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Het Groot Muziek 
Elf blazerformaties geven het beste van zichzelf, zowel binnenskamers 
als in openlucht.Accordeonduo 'Smeulders en Smeulders' is te be
wonderen in L'lmaige Nostre-Dame tussen 14 en 16.30 uur. The 
Demagogue Reacts!, wereldmuziek in Café de Bruxelles op de Grote 
Markt van 14 tot 15.30 uur. In dat Café kunt u van 16 tot 17.30 
genieten van Cool Jazz. The Talking Saxes, een uniek saxofoonkwar
tet met vier vrouwelijke muzikanten kunt u aan het werk zien in 
Café EI Metteko van 16 tot 17.15 uur. Quintessens, een houtblaas
kwintet geeft een optreden in Le Falstaff Gourmand van 15 tot 
16.30 uur. La Capriola, een blokfluitensemble kunt u aan het werk 
zien in Planète 	Chocolat van 13.30 tot 15.45. Profundo brengt ver

rassende hedendaagse composities 
in datzelfe Café maar dan van 16.15 
tot 18 uur. Guido & Leent je Orgel
man kunt u op de Grote Markt zien 
en horen van 15 tot 17 uur. Het Telos 
Ensemble, een origineel saxofoonen
semble brengt ambiance op het Agora
plein van 13.30 tot 15 uur. Muziek
maatschappij Excelsior, 'klankrepor
ters' in mystieke kostuums, zijn te gast 
in de Boterstraat aan de St. Niklaas
kerk van 15 tot 17 uur. 
Cramique brengt jazzmuziek op het 
Agoraplein en in de Koninginne
galerij van 15.30 tot 17 uur. 

Straattheater 
Jongleurs, acrobaten, straatgekken en wandelende muzikanten be
volken de Grote Markt: een mozaïek van populaire kunst op de 
plaats waar ze is ontstaan, namelijk de straat. Marc Bober regiseert 
de chaos met vaste hand van 17 tot 20 en van 21.30 tot 22.30 uur. 

Zin om te Zingen 
Voor de slotviering op de Grote Markt werd een beroep gedaàn 

op Het Gabriëli Ensemble met zeventien koperblazers en tien zan

gers, een jarige Johan Verminnen en een honderdkoppig gelegen

heidskoor van mensen die 'Zin hebben om te Zingen'. 

Asluiter is Admiral Freebee in de AB-Club om 23 uur. 


Info: 02-233 77 03, e-mail: info@OPBrussel.be 

COLOFON 

Organisaties en verenigingen die hun activiteiten opgenomen willen zien in de volgende agenda 
die de periode van 4 september tot 4 oktober 2001 bestrijkt, moeten ons de nodige informatie 

bezorgen voor 11 augustus a.S. 
U kunt uw gegevens faxen naar RandUit Agenda 02/767 57 86. U kunt uw informatie ook per brief 
s{Uren naar ons redactieadres: Paardenmarktsrraat 48, 3080 Tervuren, met de vermelding RondUit Agenda. 
Gezien het beperkte aantal beschikbare pagina's wordt bij de aankondigingen prioriteit verleend aan 
de activiteiten in de Gemeenschapscentra en de culturele centra in de rand. 

Om voor plaatsing in aanmerking te komen worden de andere activiteiten vooral beoordeeld 
op hun uitstraling naar alle inwoners van de rand. 

REDACTt E Geneviève Ostyn. 
De pictogrammen die de verschillende rubri eken aanduiden zijn 

van de hand van Chris Vandendriessche. 
VO RM GEV ING Mega.L.Ulla , Brussel 

DRUK A. De Cllyper-Robberecht , Zele. 
VERANT WOO RDE LIJKE UITGEVER 

Henry Coenjaarts, Paardenmarkrsuaat 48. 3080 Tervuren. 

RandUit Agenda wordt gerealiseerd met de financiële steun van de prOl'incie Vlaams-Brabant en 
deVlaamse rninist.er van Jeugd, Cultuur, Brusselse aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking. 

http:rninist.er
mailto:info@OPBrussel.be


EDUCATIEF BOSBOUWCENTRUM GROENENDAAL KRIJGT MEER ARMSLAG 

Een uitgelezen plek 

om te dromen over het bos 


Het Educatief Bosbouwcen
trum Groenendaal (EBG), 
dat gevestigd is in de voor
malige pachthoeve van de 
Priorij van Groenendaal waar 
ook het Bosmuseum Jan van 
Ruusbroec een onderkomen 
heeft gevonden, vierde in april 
zijn 9-jarig bestaan met een 
academische zitting. Door de 
recente omvorming tot een 
autonome vzw en het voor
uitzicht op een beter finan
cieringssysteem is de toekomst 
van het EBG verzekerd. 

Het Educatief Bosbouwcentrum Groenen
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daal (EBG) werd in maart 1992 op
gericht als een samenwerkingsverband 
tussen de Dienst Waters en Bossen (nu 
Afdeling Bos & Groen) van de Vlaamse 
Gemeenschap en twee privé-bosver
enigingen, de Vlaamse Bosbouwver
eniging (nu de Vereniging voor Bos 
in Vlaanderen) en het Centrum voor 
Privé-Bosbouw. De Dienst Waters en 
Bossen kreeg in het begin van de 
Jaren '90 met het Bosdecreet steeds 
meer taken toebedeeld. Maar omwille 
van de personeelsstop in de adminis
tratie spitste de Dienst zich noodge
dwongen toe op zijn kerntaken - het 

beheer van de eigen bossen - waardoor 
andere taken (zoals sensibilisering, 
adviesverlening aan privé-eigenaars 
en vorming van bosbeheerders) steeds 
meer onder druk kwamen te staan. 
Om de personeelsstop te omzeilen en 
om een soepeler personeelsbeleid te 
kunnen voeren, werd beslist om in 
samenwerking met de Vereniging voor 
Bos in Vlaanderen en het Centrum 
voor Privé-Bosbouw een autonome 
structuur op te zetten die die taken 
kon overnemen. 

Bosbeheer 
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen 
zet zich al meer dan een kwarteeuw 
in voor meer en beter bos en een bos 
voor iedereen. De VBV werkt mee aan 
bosplantacties en bosuitbreidingspro
Jecten in heel Vlaanderen en organiseert 
regelmatig cursussen en studiedagen 
over actuele thema's in verband met 
het bos. 
Het Centrum voor Privé-Bosbouw werd 
opgericht in de schoot van de Konink
liJke Belgische Bosbouwmaatschappij . 
Deze vereniging organiseert voordrach
ten en excursies voor de aangesloten 
leden en verdedigt de belangen van de 
privé-bosbouvveigenaars in Vlaanderen 
bij de Vlaamse en Europese overheden. 

~\ .\t;..i'''"ric '",,,,. 
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Bosmuseum 
JU;! (I(/~.~U(.!liOW' 

EDI c\m.F ROSBOl \\ Cl\TRI\1 
GROF\F\D\\L 

Iets meer dan de helft van de Belgische 

bossen behoort toe aan privé eigenaars. 
Bij de oprichting kreeg het EBG vol
gende taken mee: vorming en bijscho
ling van het bosbouwpersoneel in 
Vlaanderen, voorlichting en begelei
ding van de privé-boseigenaars, alge
mene bosbouwkundige informatie en 
educatie voor het brede publiek alsmede 
de logistieke ondersteuning van het 
overleg tussen de privé-bosbouw, de 
boomkwekerijen en de overheid. 
Later kwamen daar nog de uitbouw 
van een bosmuseum bij en de bevor
dering van het gegroepeerd bosbeheer 
bij privé-eigenaars. Bovendien fungeert 
het EBG als een documentatie- en in
formatiecentrum omtrent bos en bos
beheer in de brede zin van het woord. 
Pas in september van vorig jaar werd 
het omgevormd tot een vzw en kreeg 
het eindelijk een autonome juridische 
structuur. De Vlaamse regering legt 
momenteel de laatste hand aan een 
nieuwe financieringsregeling. Bedoe
ling is om het EBG een Jaarlijkse do
tatie toe te kennen om het centrum 
een nieuwe impuls te geven en ver
der uit te bouwen. 

Bos vraagt vakmensen 
Zoals RoeI Vanhaeren van de Afdeling 
Bos & Groen op de academische zit
ting benadrukte, is het EBG in de loop 
der jaren uitgegroeid tot dé autoriteit 
in Vlaanderen op het vlak van de bos
bouwopleidingen. Elk jaar volgen 
zo'n 8 à 900 mensen een cursus van 
het EBG. Het gaat in hoofdzaak om 
professionelen uit de bossector (amb
tenaren van het Vlaams Gewest en van 
lokale besturen, bosbeheerders en 
boseigenaars), maar ook om geïnte
resseerde leken. 
Er zijn gespecialiseerde cursussen bos
bouwbekwaamheid die recht geven 
op een getuigschrift dat nodig is om 
te kunnen deelnemen aan het wer
vingsexamen voor bos- of natuur
wachter. Er worden praktijkcursussen 
georganiseerd om te leren omgaan met 
kettingzaag en bosmaaier, over het 



snoeien van bosbomen, het verwerken 
van stormhout, het onderhoud van 
kleine landschapselementen (hout
kanten en -wallen, knotbomen), enz. 
Er zijn theoretische cursussen over 
inheemse bomen en struiken, over 

vegetatiekunde, visuele beoordeling 
van bomen, roofvogels en bosbeheer, 
boomziekten en plagen, enz. 
Speciale praktijkopleidingen zijn be
doeld voor mensen die te werk zijn 
gesteld in een sociaal tewerkstellings

statuut waar naast het opdoen van 
werkervaring ook het volgen van een 
opleiding op de werkvloer belangrijk 
is. Het EBG is dan ook uitgegroeid tot 
een sectoraal steunpunt arbeid en mi
lieu. Deze steunpunten, die werden 
opgezet onder impuls van de koning 
Boudewijnstichting, hebben als op
dracht de tewerkstelling van risicogroe
pen te koppelen aan de zorg voor en 
het beheer van de natuur. In dit kader 
organiseerde het EBG workshops en 
studiedagen voor de sector en specia-

Ten behoeve van het 
jeugdwerk is er een 
cursus waarin wordt 
aangetoond op welke 
wijze 'bosvriendelijk' 
gespeeld kan worden 

Ie opleidingen voor bosarbeiders. 
Naast deze cursussen kunnen zowel 
openbare diensten als particulieren 
ook cursussen op maat aanvragen 
over onder meer gebruik van ketting
zaag en bosrnaaier, trekkertechniek, 
snoeien, planten, vogelkersbestrijding, 
bestandsbeheer, boomsoortenkennis, 
ecologie, faunabeheer, natuurtechni
sche milieu bouw, natuurbeheer, vege
tatiekunde en houtherkenning. Ook 
iedereen die vragen heeft over bos en 
bosbeheer kan bij het EBG terecht. 

Bos en jeugd 
Naast deze vormingsactiviteiten is het 
EBG ook belast met het informeren en 
sensibiliseren van het grote publiek 
inzake het duurzaam beheer van bos
sen en natuurgebieden. 
Een bekende sensibiliseringscampagne 
is de jaarlijkse Week van het Bos waar

aan het EBG actief meewerkt, onder 

meer door het organiseren van bij
scholingsnamiddagen voor leerkrach
ten over bosecologie en door de 
organisatie van een heus kampioen

schap houthakken en een wedstrijd 
boomklimmen. 
Ten behoeve van het Vlaamse jeugd
werk werd een cursus samengesteld 
waarin wordt aangetoond op welke 
wijze 'bosvriendelijk' gespeeld kan 

worden, maar waarin tegelijk ook een 
stuk vorming over het bos verwerkt zit. 
Om schade aan het bos te vermijden 
is het belangrijk om te weten welke 
plaatsen in een bos al dan niet kwets
baar zijn, welk spelmateriaal zich leent 
om in een bos te gebruiken, hoe men 
een bosvriendelijk kamp kan bouwen, 
enz. Momenteel wordt gewerkt aan 
een nieuw boek rond bosvriendelijk 
spelen dat zich specifiek richt naar 
het jeugdwerk. 
Er bestaan ook speciale lespakketten 
voor scholen waardoor kinderen ge
stimuleerd worden in het zelf ont
dekken van en het leren over het bos. 

Bosmuseum 
ontsluiert geheimen 
Het EBG staat ook in voor de uitbouw, 
de programmering en de werking van 
het Bosmuseum Jan van Ruusbroec 
dat eveneens is ondergebracht in de 
historische vierkantshoeve van de oude 
priorij van Groenendaal. Het is een van 
de weinige gebouwen die zijn over
gebleven van het eertijds zo machtige 
kloostercomplex. 
Dit museum kwam tot stand op initia
tief van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en het is één van de 
negen Vlaams Centra voor Natuur- en 
Milieueducatie. Iedereen die dat wil 
kan zich hier laten rondleiden door de 
leefwereld van het bos en zijn bewo
ners en kennis maken met de princi
pes van duurzaam bosbeheer. Alles wat 
in het Zoniënwoud leeft komt hier aan 
bod: de bomen, de heesters, de krui
den, de paddestoelen en de dieren. 
In het museum worden een aantal prach
tige kaarten van het Zoniënwoud ge
toond, waaronder een bestanden kaart 
en een luchtfoto van het bos. Het bos
beheer zelf wordt uitgelegd aan de 
hand van schaalmodellen waarop te 
zien is hoe het bos geleidelijk aan 
wordt verjongd. Van de verschillende 
boomsoorten die in het Zoniënwoud 
groeien, worden de kenmerken, het 

hout en het gebruik getoond. Dieren
en plantensoorten zijn te zien op 
schaalmodel. foto of schilderij. Ook 
wordt aangegeven welke hun plaats is 
in de voedselketen. 
Op de bovenverdieping werden collec
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ties vlinders, kegels van naaldbomen 
en oude boswerktuigen ondergebracht. 
Er hangen ook vogelkastjes voor de 
verschillende vogelsoorten uit het bos. 
Het sluitstuk van de tentoonstelling. is 
de prachtig gerestaureerde Spaanse 
zaal waar de rijke geschiedenis van 
Zoniën uit de doeken wordt gedaan 
aan de hand van historisch materiaal 
en maquettes. 
Door zijn unieke ligging is het bos
museum ook een ideale uitvalsbasis 
voor wandelingen en fietstochten 
door het Zoniënwoud. 

Paul Geerts 

PRAKTISCH 

Voor informatie over het Educatief 

Bosbouwcentrum Groenendaal kan 

u elke dag tijdens de werkuren terecht 

op volgend adres: 

Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart 

Tel 02/657 93 64 

E-mail: boseducatie@vlaanderen.be 

website: www.ebg.be 

Het Bosmuseum is open van woensdag tot 

zondag tussen 13 en 17u. Groepsbezoeken 

zijn op afspraak ook op andere dagen mogelijk. 

Bosmuseum Jan van Ruusbroec 

Duboislaan 6, 1560 Hoeilaart 

Tel 02/657 59 25 

E-mail: boseducatie@vlaanderen.be 

mailto:boseducatie@vlaanderen.be
http:www.ebg.be
mailto:boseducatie@vlaanderen.be
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Nieuwe woestijnl<as 

•In Plantentuin van Meise 


Voor de bezoeker die langs smalle 
paadjes tussen de soms metershoge 
planten loopt oogt het allemaal wel 
spectaculair, maar daarmee is onge
veer alles gezegd. Het blijft een soort 
rariteitenkabinet. 
In de nieuwe woestijnkas werd ge
probeerd om een soort ecosysteem te 
reconstrueren waardoor de bezoeker 
niet alleen een verzameling soms 
vreemdsoortige planten te zien krijgt, 
maar waardoor hij ook informatie 
krijgt over hoe en waarom planten 
zich aanpassen aan hun omgeving. 
Bovendien biedt de nieuwe woestijn
kas veel meer ruimte en comfort voor 
het publiek, met verharde en vlakke 
wegen, verhoogde bedden, informa
tieborden, enz., waardoor het ook 
aangenamer is om er te wandelen . 
Eerder al werd dit concept consequ ent 
toegepast in de nieuwe Nati onal Botanie 
Garden of Wales die vorig jaar openging 
en die zowat model staat voor een 
nieuwe generatie bo tani sche tuinen. 
Ook in het Actieplan voor de Europese 
Plantentuinen dat eerder dit jaar werd 
bekendgemaakt en waaraan door de 
Plantentuin van Meise werd meege
werkt, worden deze principes uitge
werkt. De botanische tuin niet langer 
als een verzameling van economisch 
interessante planten of als een soort 
uithangbord van de koloniale rijkdo m, 
maar als een plaats waar de biodi ver
siteit in al zijn facetten wordt getoond 
en gekoesterd. 
In de komende jaren zullen alle kassen 
van Meise een gelijkaardige verjongings
kuur ondergaan. Zo komt er binnenkort 
een kas met all emaal wi11lerbloeiers 

Traditioneel worden in 
Plantentuinen zoals die 
van Meise grote verza

melingen vooral tropische 
en subtropische planten 

vaak afkomstig uit de 
voormalige koloniën 
getoond volgens hun 

geografische herkomst. 
Zo vindt men in Meise 

kassen met de flora van 
het Amerikaanse, Azia

tische en Afrikaanse 
regenwoud, naast planten 

uit Zuid-Afrika en 
Australië. 

en een kas waarin alleen economische 
gewassen worden getoond. Er bestaan 
concrete plannen voor een evolUliekas 
waarin men de evolutie van de laagste 
planten naar de hogere soorten willen 
laten zien. In de vroegere orangerie komt 
opnieuw een permanente collectie medi
terrane en exotische orangerieplanten. 

Aanpassingsvermogen 
In de nieuwe Woestijnkas staan onge
veer 700 planten afkomstig uit de ver
schillende droge gebieden van de hele 
wereld . Ze zijn thematisch en geogra
fi sch gegroepeerd. De planten zijn 
afkomstig uit Zuid-Amerika (Chaco) , 
Noord-Amerika (Sonora-, Mojave- en 
Chihuahua-woestijn) , Mexico , Mada
gascar, Zuid-Afrika (Namaqualand en 
Karoo) , Sahara, Oost-Afrika en Arabië. 
De kas toont het uni eke en soms fa s
cinerende aanpassingsvermogen van 
planten aan de extreme klimaatsom
standigheden: grote droog te, hoge 

temperaturen overdag en grote koude 
's nachts. Sommige planten slaan water 
op waardoor ze droogteperiodes kun
nen overleven. Andere kunnen overle
ven met hele kleine hoeveelheden 
water terwijl nog andere soorten de 
droogte ontwijken en alleen groeien 
in de vochtige periodes . 
De woestijnkas toont ook hoe inheemse 
volkeren de woestijnplanten voor zo 
goed als alles gebruiken : voedsel, kle
ding, bouwmaterialen, geneesmiddelen 
en drugs. Verschillende cactussen pro 
duceren bijvoorbeeld eetbare vruchten. 
Van de doornen van verschillende 
Mamillaria-soorten worden vishaken 
gemaakt. De vezels van agaven en 
yllccas worden gebruikt om manden 
en ma tten te weven. Van de vruchten 
van de Sagllaro ma ken de Apache in
dianen een al coholische drank. Van het 
gegist sap van de agavebladeren wordt 
in Mexico een soort bier gebrouwen, 
de pulque. Het gegiste sap van de Agave 
tequilana werd al door de Azteken ge
bruikt voor de bereiding van Tequila 
De peyote cactus (Lophophora wil
li amsii) en de Trichocereus pachanoi 
bevatten hoge gehaltes mescaline, een 
ballucinerende stof die in de jaren' 60 
nog fu rore maakte in de hippiecultuur. 
De zaden van de jojoba bevatten een 
oli e di e zeer gegeerd is in de cosme
tica -industrie. Ook het sap van de Aloe 
vera wordt in tal van cosmetische pro
ducten gebrui kt 

Paul Geerts 

Info : Nationale Plantentuin, Domein van 

Bouchout, 1860 Meise, 02/260 09 20 

website: www.BRJgov.be 

http:www.BRJgov.be


Wandelclubs erg in trek 

Het plezier staat voorop, niet de l{ilometers 

Wandelen in clubverband is bijzonder popu broodjes voorhanden en drankjes voor heel democratische 


lair; De talrijke wandelclubs in de rand zijn prijzen . Wie zin heeft , blijft nog wat napraten, terwijl ande


daarvan een sprekend bewijs. Ook weekend- en ren meteen naar huis gaan . Vrijheid is ons sleutelwoord', 


avondwandelingen blijken heel wat mensen benadrukt Evarist Carels fijntjes. 

te bekoren. De deelnemers zoeken vooral 

ontspanning in de natuur, gepaard met de 

gezelligheid van een groep gelijkgestemden. 

De 'Cracks' uit Wolvertem, de 'Ijsetrippers' 

uit Overijse en de 'Singelwandelaars' uit 

Strombeek-Bever staan bekend als zeer 

actieve wandelclubs in de regio. 


'De club is in 1974 ontstaan bij het gemeentepersoneel van 
Strombeek en telt nu 300 leden ', zegt voorzitter Evarist 
Carels van de Singelwandelaars. 'Andere clubs komen naar 
hier en wij gaan naar hen , wij gaan dus wandelen over 
heel België. We zijn ook aangesloten bij de Vlaamse Wan
del- en Joggingliga (VWJL) die 30.000 leden telt. In de 
wandelkalender van de VWJL ziJl1 zo'n 2.000 wandelingen 
opgenomen, verspreid over heel het jaar, waaraan vorig 
jaar meer dan 900.000 wandelaars hebben deelgenomen.' 

Midweekwandeling 
De Marching wandelkalender van de VWJL is een boek van 
ruim 350 pagina 's en elke dag wordt er wel ergens een wan
deling georganiseerd. 'De leeftijd van de deelnemers schom
melt tussen de 45 en de 85 jaar', zegt voorzitter Jan Van 
Campenhout van de 'Cracks'. 'Ik ben begonnen toen ik 50 
was en ben nu al 24 jaar voorzitter.' Het succes van de wan
delsport houdt ongetvvijfeld verband met de groeiende be
langstelling voor de natuur en het milieu. Landelijke wegen 
betekenen dan ook een pluspunt voor een streek. 'Bij ons 
kun je nog wandelingen maken van 40 kilometer langs 
rustige en verkeersveilige wegen met slechts hier en daar 
een stukje asfalt ', verzekert ons voorzitter Wilfried Rogier 
van de 'Ijsemppers'. 'De druivenstreek is waarschijnlijk de 
mooiste wandelstreek van 
Vlaanderen. Zoals andere melijke conditie staan voorop. Het streven daar
clubs organiseren wij ook 'Elke dag een half uur naar houdt wel een gevaar in voor overdrijven. 
midweekwandelingen. Een Specialisten geven als tip mee niet te overhaasten 
groeiende groep jong-ge  stappen verbetert je met fit willen worden na een lang zittend leven. 
pensioneerden en andere 'Als Je je moe voelt, moet je stoppen en als je 
mensen zijn immers vrij tij conditie aanmerkelijk' moeite hebt met praten tijdens het wandelen loop 
dens de week en trekken er je te snel', waarschuwt voorzitter Rogier. Hij onder
dan graag eens op uit.' streept dat de wandelduur en de frequentie belangrijker 
De drie voorzitters onderstrepen dat de wandelaars volko zijn dan de afstand. 'Spieren en botten die jaren niet meer 
men vrij zijn in het kiezen van de afstand. 'Wandelen is of verkeerd gebruikt werden, worden niet meer soepel van 
weliswaar een spon' , zegt Evarist CareIs, 'maar geen atle de ene dag op de andere. Elke dag een half uur stappen ver
tiek. Prestati es zijn bij ons volkomen onbelangrijk. Of je betert je conditie aanmerkelijk want wandelen is de meest 
nu 6 km of j 6 of 40 km kiest, dat maak je zelf uit, zoals natuurlijke Iichaamsbewegll1g' , voegt Jan Van Campenhout 
iedereen ook vrij zijn vertrekuur bepaalt. Voor een dagtocht daaraan toe. 'AI vlug voel Je een toename van je ademvolume 
kun je vertrekken tussen 8 en 15 uur, voor een avondtocht en komt je gewicht onder controle. Bovendien is het een 
vertrek je tussen 15 en 20 uur. Je schrijft je in en je volgt bijzonder goedkope sport die je overal kunt beoefenen.' 
de pijlen waarop de afstand staat die je gekozen hebt. Auto
matisch kom je zo terug op je vertrekplaats. Daar zijn dan Flor Stein 

Lichamelijke conditie 
De morivatie om te wandelen is zeer verscheiden. Liefde 
voor de natuur is één reden , anderen doen het voor het so
ciaal comact, maar het merendeel van de mensen wandelt 

voor de gezondheid. Fitheid en een goede licha
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ZONDER OMWEGEN 


VAN UITSTEL 

KOMT GEEN AFSTEL 


De inrichting van een asielcentrum in 
Ik ben vies van de burge Overijse gelijkt op de installatie van het en zijn medewerkers wach
meesterswissel in Overijse nieuwe gemeentebestuur daar - beide ten af Pas als het nieuwe ge
en volg de gebeurtenissen kwesties slepen langer dan voorzien aan. meentebestuur op de rails 
op voldoende afstand. Op De vorige burgemeester belet de volgende staat, zullen ze het asielcen
den duur raakt de kwestie aan te treden. Het voormalig sanatorium trum in de steigers zetten. 
wel uitgewoed, als de laatste raakt maar niet omgebouwd tot toekom
juridische spitsvondigheid stig verblijfstehuis. In beide gevallen zijn De vorige burgemeester 
is uitgeput. Ten laatste dit eerst ingewikkelde procedures en delicate mopperde erover dat Over
najaar heet de burgemeester onderhandelingen aan de orde. ijse geen inspraak had ge
van Overijse Dirk Brankaer. kregen toen het tot asieloord 
Hij krijgt meteen het dossier 
van het asielcentrum voor zich, een 
goede gelegenheid om zijn bestuurs
capaciteiten te bewijzen. Toen hij eind 
vorig jaar over het centrum werd ge
polst, gaf hij omfloerste clichés ten 
beste die van weinig visie getuigden. 
Hopelijk heeft hij zich in de lange 
wachttijd op zi jn ambt in het dossier 
verdiept en praat hij er nu zinniger over. 

Het asielcentrum in Overijse was op 
6 december laatstleden een sinterklaas
geschenk, althans een bon daarvoor. 
Goed voor 1 asielcentrum met 600 
bedden, geldig vanaf 1 juli 2001. 
Die datum is verstreken en het cen
trum is niet operationeel. Dat heeft 
zo zijn redenen. 

Dat het sanatorium niet een-twee
drie en ook niet in zes maanden kon 
worden omgetoverd tot een asielcen
trum, was onmiddellijk evident. Het 
mooie, geklasseerde gebouw is door 
leegstand vervallen tot een slooppand. 
In mijn verbeelding staat op Tombeek 
Heide het beste en bruikbaarste asiel
centrum van het land, in werkelijklleid 
staat er een compleet kapotgeslagen 
complex - het soort puin dat we op 
de televisie zien in reportages over de 
landen van herkomst van sommige 
asielzoekers. 

Daar kwam in het voorjaar bij dat 
de renovatiewerken niet meer dringend 
waren. Het nieuwe asielbeleid van de 
regering (geen geld , wel kost en in
woon voor asielaanvragers) leidt ertoe 
dat het aantal asielzoekers vermindert. 
België is niet langer het land van 

allerlei fantastische mogelijkheden, 
maar wel van bepaalde reële kansen. 
De bestaande centra draaien, de bijko
mende worden rustig aan in gereed
heid gebracht. Dat daarbij voorrang 
wordt gegeven aan de gebouwen die 
het minste werk en geld vragen, is 
begrijpelijk. 

De onderhandelingen over het asiel
centrum van Overijse liepen toch al ver
traging op. De materiële kant van de 
zaak ressorteert onder de Regie van de 
Gebouwen die samenwerkt met een 
eigenaar-immobiliënmakelaar. Daar 
komt veel bezigheid bij kijken, omdat 
het om een geklasseerd gebouw gaat, 
omdat het net zo goed een groen do
mein is als een groot complex, omdat 
er bouwpremies kunnen bekomen 
worden, omdat over één overheidsge
bouw vele overheidsdiensten gaan. De 
menselijke kant van de zaak ressorteert 
onder asielminister Vande Lanotte. Hij 

'Nerd verkozen. Ook hij gaf 
enkele clichés ten beste die van weinig 
visie en veel vooroordeel getuigden. 
Een gemeente die een asielcentrum 
toegewezen krijgt, is een betrokken 
partij, maar hangt nu eenmaal de ge
troffen partij uit - voelt zich blijkbaar 
een slachtoffer in de plaats van een 
participant. Als ik de asielminister was, 
gaf ik het ook op de gemeenten op 
voorhand in te lichten, om hun mening 
te vragen of inspraak te gunnen, laat 
staan hen medebeslissingsrecht te geven. 

Maar als de echte asielminister ergens 
een centrum opent, kan hij er niet 
onderuit op de plaatselijke bestuur
ders, (orde)diensten, scholen, winkels 
en bevolking te rekenen. Een gemeen
te en een asielcentrum mogen elkaar 
dan al afstoten, ze moeten toch een 
modus vivendi vinden. Er zit dus niets 
anders op dan dat de volgende burge
meester van Overijse eraan meewerkt 
dat Tombeek Heide dat beste en bruik
baarste asielcentrum van het land wordt. 
(Eerst ondervinden , dan bijdraaien, 
bleek in Lint, Kapellen en andere 
asieloorden. ) 

Betekent al dat uitstel dan geen afstel 
voor Overijse? 

'Nee: verzekert een medewerker van 
de minister me, ' in januari 2002 is 
het zo ver.' 

Brigitte Raskin 

(Deze tekst werd voorafgegaan door 

'Monument op de top van de heuvel' in RK 

februari 200 I en wordt vervolgd.) 



Vrede in de Balkan ... 

met de groeten van Brusselse Vlamingen 


VOS Brussel pakt uit met 

een programma voor een 

vreedzame en verdraagzame 

samenleving in Brussel en de 

wereld rondom ons. Een eer

ste stap is de campagne voor 

'Vrede in de Balkan ... met 

de groeten van Brusselse 

Vlamingen.' VOS Brussel in

spireert zich op de grote 

idealen van de VOSsen -de 

Vlaamse Oud Strijders uit de 

Eerste Wereldoorlog-, maar 

de vereniging heeft de blad

zijde van de oudstrijderswer

king onherroepelijk omge

draaid.VOS Brussel staat nu 

voor het Vlaams pacifistisch 

Overleg en Samenwerl<ing, 

aldus voorzitter Hugo Van 

Hemelryck. 


'In maart van dit jaar zijn we gestart 

met onze driejarige campagne voor 

Vrede in de Balkan. We willen de Zuid

worden van de campagne met 
een muzikaal-culinaire verbroe'De Vlaamse emancipatiestrijd 
dering: we doen dan enkele 

bewijst dat je je doelstellingen kunt typische Balkanrestaurantjes 

tegen alle oorlogsgeweld en tegen de 
waanzin van de recente oorlogen in de 
Balkan in het bijzonder. Eind septem
ber bezoeken we het Iepers Vredes
museum 'In Flanders Fields'. Zaterdag 
20 oktober moet een eerste orgelpunt 

verwezenlijken zonder geweId' 

Slavische gemeenschappen in Brussel 
zoals de Serviërs, Bosniërs en de Kro
aten wijzen op de grote betekenis en 
de positieve resultaten van de geweld
loze emancipatie van Vlaanderen. Er 
staan verschillende activiteiten op het 
programma om de samenwerking en 
de goede verstandhouding tussen de 
Zuid-Slavische gemeenschappen in 
Brussel te bevorderen,' aldus Hugo 
Van Hemelryck. 'Een blikvanger wordt 
het feest van 11 juli met onze speakers' 
corner over de relatie tussen de wapen
industrie en de schending van de 
mensenrechten. Vertegenwoordigers 
van de drie Zuid-Slavische gemeen
schappen worden uitgenodigd om 
daaraan deel te nemen. Vanaf 2 1 sep
tember tot 20 oktober stelt kunstenaar 
RufiJn De Decker uit Ninove in ons 
VOS-lokaal GOE WIJTE zijn schilderijen 
tentoon die een scherpe aanklacht zijn 

aan in Brussel waarbij ook 
gezorgd wordt voor muzikale 
ammatJe. 

Pacifisme exportproduct 
Het Balkanproject dient ook als uithang
bord voor de Vlaamse Gemeenschap 
in Brussel en wordt daarom financieel 
gesteund door Vlaams Minister Bert 
Anciaux die onder meer bevoegd is 
voor Brusselse Aangelegenheden. 'In 
een eerste fase spitsen we onze cam
pagne roe op persoonlijke contacten 
met de Bosnische, de Kroatische en de 
Servische gemeenschap in Brussel', 

verdUidelijkt Van Hemelryck. In een 
volgende fase gaan we meer de poli 
tieke roer op. We maken daarbij o.a. 
gebrUik van meertalige publicaties in 
het Nederlands, het Frans en het Servo

Kroatisch die we zullen verspreiden 
in Brussel om het Vlaams pacifistische 
ideeëngoed bekender te maken. Het 
Vlaams pacifisme wordt gepresenteerd 
als een bindmiddel en een interessant 
exportproduct.' 

Op pantoffels 
'De Vlaamse emancipatiestrijd bewijst 
dat je Je doelstellingen kunt verwezen
lijken zonder geweld. Je hebt dus geen 
verzetsbewegingen als ETA of PKK nodig 
om institutionele hervormingen door 
te voeren en een eigen parlement op te 
richten. Het Vlaamse emancipatiepro
ces verliep op een geweldloze manier. 
Noem het een institutionele revolutie, 
gerealiseerd via het Parlement en het 
Staatsblad. Wie even dacht hij het eman
cipatieproces van de Vlamingen met de 
militaire laarzen of 'Stiefel' kon bespoe
digen, beseft nu maar al te goed dat hij 
de Vlaamse zaak niet alleen heeft be
smeurd maar de klok enkele decennia 
heeft teruggedraaid. Wij doen het lie
ver op onze pantoffels of op klompen', 
besluit Hugo Van Hemelryck ironisch. 
'Als VOSsen zijn wij pacifistisch én 
antimilitaristich. Het militarisme be
schouwen wij als een kanker van het 
kapitalisme. Alleen de leveranciers van 
wapens naar conflictgebieden hebben 
baat bij de escalatie van het geweld 
en doen gouden zaken.' 

Gerard Hautekeur 

Meer informatie over het Balkanproject: 

VOS Brussel, GOE WIJTE,Jacqmainlaan 124, 

1000 Brussel. 

Frieden auf dem Balkan, eine Kampagne 
D er VOS Brüssel (Vlaamse Oud Strijders =Verband flämischer Kriegsveteranen 
aus dem ersten Weltkrieg) wartet mit einem Programm für das friedliche und 
verträgliche Zusammenleben in Brüssel und in der Welt auf. Der Verband hat 
nämlich ei ne neue Seite in der Veteranenarbeit aufgeschlagen und steht nun für 
'Vlaams pacifistisch Overleg en Samenwerking' (etwa: Flämischer Pazifismus

gedanke und friedliche Zusammenarbeit). Ein erster Schritt des Programms ist 
die Kampagne 'Frieden auf dem Balkan, mit den GrüBen der Flamen aus Brüssel'. 
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I(asteel van Huizingen ook oase voor fijnproevers 
Luc Blommaert nam het die aansluiten bij de stijl van de 'wereld Blommaert verwacht dat het zwembad 
voormalige Chäteau Beau keuken' die hier wordt aangeboden en in het domein een grote aantrekkings
lieu over en alleen al het feit die zich onderscheidt door elementen kracht zal gaan uitoefenen. Dat IS nu 
dat hij de naam in Kasteel uit alle windstreken, naast het meer een paar jaar gesloten geweest omdat 
van Huizingen veranderde, vertrouwde en klassieke uit onze eigen het niet meer aan de normen beant
wijst op de nieuwe koers die keuken. Zo zien we op de kaan een woordde, maar het werd inmiddels 
hij wil varen. Een gesprek. 'Marokkaanse couscous met rozijntjes grondig gerenoveerd en zal begin juli 

uit Korinth ië , met verse Noordzeevis opnieuw geopend worden. BJommaert 
'We willen dat de mensen weer de weg en Canadese zeekreeft en een thee van staat ook in voor de uitbating van het 
hierheen vinden: zegt Luc Blommaen. bisque', maar bij de nagerechten bij cafetaria bij het zwembad. 
Hij geeft toe dat het kasteel een min voorbeeld ook 'geflambeerde flensjes Maar de hoofdlipl van de koerswiJzi
dere periode achter zich heeft:. Het be zoals in FrankriJk'. Alles "vordt bereid ging die hem voor ogen staat, is een 
zoekersaantalliep enorm terug, het in een totaal vernieuwde keuken die vervlaamsing van het domein. Hij heeft 
interieur was verkommerd... Hij wil voor zowel de brasserie als het kJasse het gevoel dat het allemaal te Frans was 
daar nu verandering in brengen en restaurant dient. geworden, zoals de naam 'Chateau 
heeft in het eerste jaar van zijn 'lei Beaulieu ' voor het kasteel ook al aan
derschap' al veel kunnen verbeteren. 'Fideliteitsticket' gaf. 'Dat hield de mensen van hier 
Op de eerste verdieping van het voor Is het niet bezwaarlijk dat de gasten misschien toch weg.' Hij voert momen
name gebouw uit de j ge eeuw zijn eerst entreegeld voor het domein moe teel druk overleg om binnenkort een 
seminarie- en feestruimten ingericht ten betalen om toegang te krijgen tot Vlaams evenementen programma van 
en beneden kan men kiezen uit twee het restaurant) Blommaert zit daar de grond te krijgen, en zo het Kasteel 
eetgelegenheden. Om te beginnen is inderdaad over in en probeert met de van Huizingen meer naambekendheid 
er een prettig modern aangeklede gemeente en de provincie terzake tot te geven en een groter publiek aan te 
brasserie die aansluit op het werkelijk betere afspraken te kom en. Stel dat de trekken. Blommaert, zelf afkomstig 
riante terras, vanwaar je uitkijkt over ingang van het domein voorbij de van Halle en al jaren woonachtig in 
de grote vijver en veel groen. 'Is het Huizingen, lijkt de man die het voor 
niet net of je aan het Gardameer bent)' elkaar zal krijgel1. Het geloof en de'We willen dat de mensen
vraagt Blommaert geestdriftig. goede wil zi jn er in ieder geval, als

uit de streek weer de weg ook de ervaring, want Blommaert 
Klasserestaurant heeft er al een kwart eeuw op zitten 
Hij houdt van zijn kasteel en wil dat naar hier vinden' in de horeca van deze streek. 
het weer de aandacht krijgt die het 
zijns inziens verdient. Daarom heeft horecagelegenheden zou liggen in plaats GVS 
hij het ook aangedurfd tevens een van ervoor, dus net als in Bokrijk - dat 
klasseres taurant te openen dat de rest zou een oplossing zijn. Er wordt ook Het Kasteel van Huizingen, Torleylaan 100. 

van de benedenverdieping in beslag overwogen om de bewoners van de 1654 Huizingen, tel. 02/380 07 43. Het wereld

neemt. Mooie ruimten met elegant gemeente Huizingen vrije toegang tot restaurant is voorlopig nog alleen open op 

gedekte tafels, een open haard en het domein te geven. In ieder geval vrijdag, zaterdag en zondag. In de brasserie 

natuurlijk weer uitzicht op het om krijgen alle gasten van Blommaert een en op het terras kan men terecht tijdens 

ringende groen. Langs de wanden 'fideliteitsticket' : gratis toegang bij de openingsuren van het Provinciaal 

exotische beelden en kruidenpouen het volgende bezoek. Domein: dagelijks vanaf I I uur 's ochtends . 



D eg e m-Zaventem 

VèrI{eersknoop dreigt bedrijven te wurgen 

De bedrijvenzones in Diegem en aan de Kei
berg in Zaventem hebben door hun centrale 
ligging een enorme aantrekkingskracht op 
bedrijven die op zoek zijn naar een vestiging. 
Keerzijde van de medaille is de onontwarbare 
verkeersknoop die sinds twee jaar vooral 
tijdens de spitsuren onrustwekkende propor
ties aanneemt. 

De bedrijvenzones op het grondgebied van Machelen en 
het bedrijvenpark aan de Keiberg in Zaventem tellen intus
sen meer dan 500 bedrij ven die goed zijn voor zowat 
20 .000 jobs. Het gebied is daarmee één van de belangrijk 
ste tewerkstellingspolen in de regio. Maar dat succes brengt 
de laatste jaren een enorm m obilireitsprobleem m et zich 
mee. De almaar toenemende verkeersstroom, vooral ti jdens 
de piekuren, zorgt voor een complete verkeerschaos. Dat 
blijkt ook uit een onderzoek dat de Machelse politie in 
maart uitvoerde. Eén etmaal lang telde de politie het aantal 
wagens van de Hermeslaan naar de Grensstraa t en gedu
rende die tijd passeerden er maar liefst 5 164 wagens. 

Gedemotiveerde werknemers 
Situa ties waarbij een werknemer ongeveer een uur nodig 
heeft om van de parking in de bedrij venzone naar de 
Brusselse ring te geraken zijn schering en inslag. De be
drijven klagen erover dat hun werknemers h ierdoor gede
motiveerd raken. De bevoegde overheidsinstanties zijn zich 
bewust van het probleem, m aa r een grote herstructurering 
van de verkeersinfrastructuur is pas gepland voor 200 3. 
De busmaatschappij De Lij n wil alleen een bus inleggen op 
een aparte busbaan als die niet meer dan 5 tot j O m inuten 
vertraging oploopt tijdens het tra ject. En 
dat is voorlopig zeker niet haalbaar. Vol
gens de Machelse burgemeester Jean -Pierre 
De Groef is de situalie zo ni jpend dat er 
in tussen naar andere oplossingen moet 
worden gezoch t. Hij wil daarom zo snel 
mogelijk een mo bili teitsm anager aanstel
len voor de bedrijvenzones op zij n grond
gebied. 'Zo'n m obiliteitsmanager kan de 
lokale situatie onderzoeken, precies vast
stellen waar de problem en liggen en 
samen met de betrokkenen naar oplos
singen zoeken . Niet alleen een samen
werking met de bedrijven is noodzake
liJk, maar ook met de gemeente Zaven 
tem en het Brussels Gewest. Zowat 60% 
van de wagens die de poli tie on langs 
telde, kwamen namelij k uit Brussel', zegt 
Jean -Pierre De Groef De burgemeester 
wil naar een privé-publieke samenwer
kin g waarbij elke par tij een duit in bet 
zakje doet. 'De betrokken parti jen wer-

FO TO: PASC ,\\ VI G Nf RON 

ken voorlopig nog steeds naast elkaar. We moe ten naar een 
globale oplossing zoeken waarin iedereen zich kan vinden . 

De gemeente vvil wel financieel haar steentje bijdragen, 
maar de bedri jven zullen het grootste deel van de kosten 

zelf moeten dragen' , aldus De Groef 

Afhakende sollicitanten 
De samenwerking met de bedrijven die in de zone geves
tigd zi jn is intussen op gan g gekom en . De Kamer voor 
Handel en Nijverheid van Halle-Vilvoorde heeft een werk
groep 'Keiberg-Diegem' samengesteld waarin de betrokken 
bedrijven vertegenwoordigd zijn. De werkgroep onder
zoekt mom enteel het voorstel van burgemeester De Groef. 
'Een mobiliteitsmanager aanstellen is een goed idee, maar 
er m oeten nog een resem andere m aatregelen worden ge
nomen', meent Patrick De Vos, directeur van de Kamer voor 
Handel en Nijverheid van Halle-Vilvoorde. Ook bij de be
drij ven leeft de overtui ging dat alleen een gezamenli jke 
actie kan helpen . Maar over de fi nanciering van m ogelijke 
maatregelen zitten het gem eentebestuur en de bedrijven 
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ni et helemaal op dezelfde golfl engte. 'De bedrijven doen al 
heel wat inspanningen die een smak geld kosten . Carpool
projec ten en bedrijfsshurtles zijn voor hen serieuze inves
teringen. Men kan niet verwachten dat ze ook nog eens een 
deel van de noodzakelijke infrastructuurwerken gaan betalen .' 
De bedrijven w illen alleen nog meer geld inves teren in een 
betere mobiliteit, op voorwaarde dat er snel dUideli jke resul
taten komen . 'Sollicitanten haken nu al massaa l af om wille 
van de verkeersproblematiek. Op die manier kunnen de be
drijven in ernsti ge problemen geraken. Zo kan het gewoon 
niet verder ', aldus Patrick De Vos. 

Tina Deneyer 
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G A s T E N B o E K 

World International School 
zoekt leraar Nederlands 

'De internationale scholen 
bewijzen België een dienst 
door het verzorgen van 
Engelstalig onderwijs voor 
'Expatriate'-kinderen. Enige 
soepelheid bij het verlenen 
van arbeidsvergunningen 
voor ons lerarenkorps zou 
daarom niet misstaan.' 
De visie van de in Overijse 
wonende Amerikaan Charles 
Gellar staat haaks op de gang
bare zienswijze dat integratie 
vlotter zou verlopen als de 
kinderen van buitenlanders 
op de lokale schoolbanken 
zouden zitten. 

Gellar is een doorwinterde onderwijs
man en staat aan het hoofd van de 
drie vestigingen van Brussels English 
Primary School (Beps) en van de 
gloednieuwe World International 
School in Sint-Genesius-Rode. 
'België aanziet de internationale scho
len als een bedrijf. Subsidies krijgen 
wij niet. Dat zou alleen kunnen als de 
school het Belgisch lessen pakket aan
biedt. Maar dat zien 'Expats' niet echt 
zitten. Ze verhuizen te vaak en vinden 
dat hun kinderen probleemloos moeten 
kunnen aansluiten op buitenlandse 
schoolsystemen. 
Toch bewijzen de internationale scho
len dit land een enorme dienst, want 

zonder ons zou België zelf moeten 
instaan voor het onderWijs aan 'Expat' 
kinderen. Jammer dat daar geen weder
dienst tegenover staat. Het is telkens op
nieuw vechten tegen de bierkaai om de 
arbeidsvergunningen voor onze leraars 
geregeld te krijgen. Dientengevolge 
moeten we heel veel tijd investeren in 
onze zoektocht naar onderwijzers. 
Toch kon dat mij er niet van weerhou
den om vorig jaar september te starten 
met een nieuwe internationale school , 
de World International School (WIS). 
In deze school bieden we het interna
tionaal lessen pakket aan. We streven 
naar een erkenning door de ItHerna
tional Baccalaureate Organisation, waar 
ik zelf al 33 jaar bij betrokken ben. 
Die erkenning houdt in dat een leer
ling die slaagt in het secundair onder

'Buitenlanders die naar 
België verhuizen vinden 
een geschikte school voor 
hun kinderen veel belang
rijker dan het salaris' 

wijs automatisch aan eender welke Euro
pese universiteit kan gaan studeren. 
WIS is gevestigd aan de Waterloose
steenweg in Sint-Genesius-Rode, in 
de gebouwen van de vroegere Scandi
navian School. Wij zijn hier begonnen 
met een Middle School (tot 16 jaar), 
omdat we in het al bestaande Beps 
alleen lager onderwijs doceren en de 
leemte voor iets oudere leerlingen 
wilden invullen. 

School is doorslaggevend 
De instroom van buitenlanders blijft 
verder toenemen. Dat zorgt automa
tisch voor een enorme vraag naar 
Engelstalig onderwijs. Voor ouders die 
een verhuizing van het buitenland naar 
België plannen, blijft de number one
question steeds: is er een geschikte 
school voor onze kinderen 7 

Geloof me vrij, dat vinden ze veel be

langrijker dan vlot transport, een goede 
woning of zelfs het salaris dat ze zul
len verdienen. Die mensen zoeken een 
school voor een periode van hooguit 
twee tot drie jaar. De lokale, Belgische 
scholen zijn uitstekend, begrijp mij niet 
verkeerd, maar thuisvoelen zullen 'Expat' 
kinderen er zich niet zo makkelijk. Ze 
kennen de taal meestal niet en weten 
niet wat de ongeschreven regels zijn. 
Bij ons daarentegen passen ze binnen 
de drie dagen in de groep.' 

Geen Nederlands 
In WIS zitten minstens 15 nationalitei
ten bijeen. De lessen worden gegeven 
in het Engels omdat dat nu eenmaal 
een wereldtaal is. Er wordt ook Frans 
onderwezen, maar geen Nederlands. 
Vele leerlingen kennen al wat Frans 
en willen daarmee doorgaan . Boven
dien haalt het doceren van een extra 
taal een grote hap uit het schoolbud
get omdat je moet voorzien in ver
schillende kennisniveaus. Alleen scho
len die goed bij kas zitten kunnen 
zich dat permitteren. Als de Vlaamse 
overheid bij ons een halftijdse leraar 
Nederlands wil subsidiëren, zeggen 
we natuurlijk niet neen' 

Charles Gellar 

Beps en World International School in 

Sint-Genesius-Rode zijn te bereiken op 

het nummer: 02/358 56 06. 

Internationale Schulen 
imRand 
Die internationalen Schulen im Rand machen 
verstärkt auf sich aufmerksam. Die Rand
krant hat im letzten Monat damit begonnen, 
diese Schulen zu besuchen, und dieses Mal 
ist die World International School in Sint
Genesius-Rode an der Reihe. 'Ausländer. 
die ihren Wohnsitz nach Belgien verlegen. 

finden eine geeignete Schule für ihre Kin
der viel wichtiger als schnelle Nahver
kehrsmittel, eine gute Wohnung oder das 

Gehalt. das sie verdienen werden'. sagt 
Direktor Charles Gellar. 


