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Boek t.e.m 08 september. Reis tot juni 2009.

Meer dan 
500 BESTEMMINGEN 
AAN STUNTPRIJZEN

Een greep uit ons aanbod:

* Vertrek vanuit treinstation Brussel/Antwerpen 

Vlucht H/T vanuit Brussel, voorafbetaalbare luchthaventaksen (dd.13/08/08) alle fueltoeslagen inbegrepen. Vanafprijs per persoon en onder voorbehoud van beschikbaarheid, exclusief 

€10 dossierkosten/pers.
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Montreal vanaf � 384

New York vanaf � 439

Tampa vanaf � 439

Miami / Orlando vanaf � 439

San Diego / Seattle vanaf � 469

L.A. / San Francisco vanaf � 469

Bangkok vanaf � 499

Peking vanaf � 499

Delhi vanaf � 499

Mexico City vanaf � 529

Dakar vanaf � 579

Havana vanaf � 649

Johannesburg vanaf � 697

Zanzibar vanaf � 712

Cape Town vanaf � 749

Jakarta vanaf � 754

Cancun* vanaf � 768

Sydney vanaf � 897
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DS/NB-Infokaart • hvm

Eerste twee weken van september:
Werken op buitenring vanaf het
viaduct tot Strombeek-Bever.

8 tot 12 september:
Werken op binnenring vanaf het
Strombeek-Bever tot viaduct.
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ssel

15 tot 26 september:
Werken van aan het
viaduct tot aan het
Vierarmen-kruispunt.

1
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DS/NB-Infokaart • hvm

15 tot 26 september:
Kleinere werken
op het stuk Vierarmen-
 punt  viaduct.

Vanaf maandagavond hebben er 
werkzaamheden plaats op de noordelijke 
grote Ring rond Brussel. Tussen het 
knooppunt in Strombeek-Bever en het 
Vierarmenkruispunt in Tervuren komt er in 
de beide rijrichtingen een nieuwe toplaag in 
asfalt. Dat is nodig om de veiligheid en het 
rijcomfort te garanderen, zegt de 
wegendienst van de Vlaamse overheid.
De werkzaamheden zullen vermoedelijk 
duren tot eind september. Er is wat marge 
genomen omdat de voortgang van de 
werkzaamheden erg afhangt van het weer.
De operatie verloopt in fasen. De eerste 
twee weken wordt de buitenring richting 
Groot-Bijgaarden onder handen genomen 
van het viaduct van Vilvoorde tot 
Strombeek-Bever. Van 8 tot 12 september is 
de binnenring richting Tervuren aan de 
beurt van Strombeek tot het viaduct. Tussen 
15 en 26 september volgt dan het deel 
tussen het viaduct en het Vierarmenkruis-
punt. In die periode hebben kleinere 
werkzaamheden plaats in tegengestelde 
richting op het stuk Vierarmen-viaduct.
Om de verkeershinder te beperken zal er 
alleen ’s avonds en ’s nachts gewerkt 
worden en dat telkens van maandag tot en 
met donderdag. Tijdens de ingreep zal het 
verkeer tussen 21 en 23 uur twee in plaats 
van drie rijstroken kunnen gebruiken. 

Nachtelijke
werkzaamheden
aan Brusselse Ring

Tussen 23 en 6 uur zal het verkeer maar één 
rijstrook ter beschikking hebben. Er geldt een 
snelheidsbeperking tot 70 km per uur ter 
hoogte van het werkterrein. Weggebruikers 

houden best rekening met een vertraging 
van zowat 15 minuten op dit traject.
De kostprijs van de werkzaamheden 
bedraagt 1,6 miljoen euro. (ty)

Strombeek-
Bever

delijk voor de nazorg bij uitvaart-
specialist Dela. 
‘Bij leven en welzijn staan de
meesten er niet bij stil, maar na
de begrafenis staat er de nabe-
staanden dikwijls een berg admi-
nistratie te wachten. Nutsbedrij-
ven moeten gecontacteerd wor-
den, de bank moet op de hoogte
worden gebracht, het zieken-
fonds, de verzekering moet gere-
geld worden, etc. En dat terwijl de
zwaarste klap dikwijls nog moet

komen en ze in een zwart gat drei-
gen te vallen. Op dat moment pro-
beren wij er voor hen te zijn en
het vele werk een beetje over te
nemen.’ 
‘Op nog geen jaar tijd hebben zo’n
700 mensen gebruik gemaakt van
onze nazorgservice’, weet Anton-
sen. ‘Op dit moment hebben we
elf consulenten, maar in feite
hebben we er nog twintig extra
nodig.’ 
(dhh)

DOEL (BELGA, DS) Het actie-
comité Doel 2020 spant opnieuw
een gerechtelijke procedure aan
tegen de sloop van woningen in
het polderdorp. Volgens advocaat
Igor Rogiers is er sprake van wets-
ontduiking. Doel is op het ge-
westplan nog steeds woongebied.
‘De afzonderlijke sloopvergun-
ningen lijken vormelijk in orde.
Maar om in een woongebied hele
straten tegen de vlakte te mogen
gooien, is een gewestplanwijzi-
ging noodzakelijk’, legt Rogiers
uit. Hij spant een procedure in bij
de rechtbank op grond van de
wetgeving inzake stedenbouw.
Er loopt nog een rechtzaak in be-
roep tegen de sloop, maar die
wordt pas in maart volgend jaar
behandeld.
Het comité heeft ook bedenkin-
gen bij de lopende afbraakopera-
tie. ‘De gewestelijke stedenbouw-
kundige ambtenaar neemt in de
vergunning de argumentatie in-
tegraal — tikfouten incluis — over
van de Intercommunale Maat-
schappij voor de Linker Schelde-
oever die de sloopaanvraag deed’,
zegt woordvoerder Jan Creve. De

bewonersvereniging dient klacht
in bij de Vlaamse ombudsman. 
De argumentatie raakt volgens de
vereniging kant noch wal. Zo wer-
den huizen onbewoonbaar ver-
klaard omdat er geen stopcontac-
ten aanwezig waren of omdat
badkamer en toilet niet geschei-
den waren. ‘Als deze normen in
heel Vlaanderen werden toege-
past, zou meer dan de helft afge-
broken moeten worden’, conclu-
deert Doel 2020. 
Het comité zegt over bewijzen te
beschikken dat de overheid hui-
zen doelbewust onbewoonbaar
heeft laten maken. Het zegt ook
dat er nooit iets tegen vandalen
en dieven ondernomen werd.
Er komt ook nog politieke actie.
Alle Vlaamse parlementsleden
krijgen een dossier met de vraag
een einde te maken aan wat Doel
2020 ‘zinloos overheidsgeweld’
noemt.
Maandag brak een aannemer
achttien huizen af. Deze ingreep
was eerder door actievoerders be-
let. De intercommunale heeft nog
een sloopvergunning voor 26
panden. (ty)

Doel spant procedure
aan tegen afbraak
Het actiecomité Doel 2020 ziet inbreuken op de
wetgeving inzake stedenbouw.

BRUSSEL 842 namen, van
’t Alfabet tot ’t Zonneke. Zoveel
oude en minder oude volkscafés
zijn er gesignaleerd aan de vzw
Volkskunde Vlaanderen.
De vzw had in januari een oproep
gedaan om de cafés in kaart te
brengen, meteen een poging om
hen van de verdwijning te red-
den. ‘Meer dan achthonderd lijkt
een niet onaardig aantal’, zegt
Laure Messiaen van Volkskunde,
‘maar als je bedenkt dat er vroe-
ger soms tien per dorp waren, is
dat niet zo veel.’ Messiaen is wel
blij met de grote respons van het
publiek. ‘De Vlaming is kennelijk
met het fenomeen begaan. Er zit-
ten wel wat dubbels in en moge-
lijk hebben enkele cafébazen
zichzelf op de lijst geplaatst.’ Niet
verrassend zijn Onder den Toren
en De Welkom de meest voorko-
mende namen.
Volkskunde gaat nu aan de slag
met de gegevens. ‘De lijst is nog
statisch maar binnenkort maken
we de website interactief zodat ie-
dereen die de cafés bezocht heeft
een reactie kwijt kan. We sturen
ook vrijwilligers op pad, zoge-

naamde caféspotters, die een fi-
che opmaken van de herbergen.’
Intussen wordt ook gewerkt aan
een fotoboek. Fotograaf Jimmy
Kets gaat op pad om kenmerken-
de volkscafés in beeld te brengen.
‘Het wordt geen top vijftig van de
beste cafés’, zegt Messiaen. ‘We
willen de diversiteit vatten: een
dorp, een stad, de haven. Criteria
zijn dat ze nog “leven” en dat ze
een authentiek interieur hebben.’
De Vlaamse minister van Ruimte-
lijke Ordening, Dirk Van Meche-
len (Open VLD), sluit niet uit dat
er authentieke cafeetjes be-
schermd worden. Tegen de herfst
zou de haalbaarheid daarvan on-
derzocht zijn. ‘Bescherming heeft
grote gevolgen’, waarschuwt Mes-
siaen. 
‘We mogen niet in een situatie
verzeilen dat er geen kadertje
meer mag verhangen worden. De
cafés moeten het zelf zien zitten.’
Alternatieven zijn een label of in-
tegratie in een toeristisch aan-
bod. (ty)

- ONLINE
www.volkscafes.be

Tussen Alfabet en Zonneke staan
meer dan achthonderd volkscafés
Volkskunde laat bezoekers van de website binnenkort hun ap-
preciatie van de cafés geven.


