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Meer Vlamingen ontvangen leefloon
BRUSSEL Vorig jaar ontvingen ruim 41.000 Vlamingen
een leefloon. Dat is een lichte stijging in vergelijking
met 2018, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.
De toename situeert zich vooral bij de jongeren, waar er
een groei was van 42% sinds 2006. De 25- tot 44-jarigen

blijven wel de grootste groep. Ook alleenstaanden ontvangen nog altijd vaker een leefloon dan wie een gezin
heeft of samenwoont. Het aandeel van de bevolking met
een sociale bijstandsuitkering ligt in Vlaanderen een
p. 9
stuk lager dan in de rest van het land.
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Zet het glaasje
aan je lippen...
MÜNCHEN Een immense tent zit afgeladen vol met uitbundige Duitsers. Het is een typisch tafereel tijdens Oktoberfest, dat morgen weer van start gaat. Nog tot 6 oktober
staat alles in de Duitse stad München in het teken van lederhosen, bier en veel plezier.
■

TRUDEAU
door het stof
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Rectoren VUB
en ULB zijn
hoofdredacteur
Metro voor een dag
Foto VUB 2019 – Saskia Vanderstichele
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Geëngageerde universiteiten voor
een humane stad en samenleving
Vandaag nemen wij, Caroline Pauwels en
Yvon Englert, rectoren van VUB en ULB, het
roer over bij Metro. Waarom? Om een bijzondere reden. De Brusselse universiteiten
vieren vandaag hun gezamenlijke verjaardag: ULB wordt 185, VUB 50. Voor het eerst
sinds de splitsing in 1969 houden we een gezamenlijke academische openingszitting. De
zitting vindt deze namiddag plaats onder de
triomf boog van het Jubelpark en in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip.
De voorvader van Koning Filip, Koning Leopold I, kreeg van de stichter van de ULB en
de VUB, Théodore Verhaegen, heel duidelijk
te horen wat onze universiteiten zich tot doel
stelden: «De grote vragen die betrekking
hebben op de mens en de maatschappij los
van politiek en religieus gezag kunnen onderzoeken, vrij peilen naar de bronnen van
het ware en het goede, ziedaar Sire, de rol
van onze universiteit.» Nog steeds geldt dit
credo.

VRIJ DENKEN SANS
FRONTIERES
Beide universiteiten delen met elkaar niet
alleen een geschiedenis, maar ook en vooral
een toekomstdroom. Het is een droom van
samenwerking over grenzen heen. Beide universiteiten willen hiermee benadrukken dat
het denken zich nooit mag opsluiten, niet in
een ivoren toren of op een campus, niet in
een regio, niet in een continent, niet in een
dogma.
Een universiteit doet wat ze moet doen: zorgen voor uitstekend academisch onderwijs,
dat vooruit gestuwd wordt door vernieuwend onderzoek. Als universiteit moet je je
dus soms wel eens kunnen afsluiten van de
waan van de dag. Een zekere grens tussen
universiteit en samenleving is dus onvermijdelijk, ja zelfs verantwoord. Maar die grens
mag vooral geen kloof worden. Universiteiten mogen nooit elitair en wereldvreemd
worden.
Grenzen zijn er om ze permanent af te tasten, en desgevallend te overstijgen. Heel concreet: de grenzen tussen de universiteitscampussen, tussen de stad, de samenleving. Omdat beide universiteiten meer dan ooit verbonden zijn met Brussel, willen ze laten zien
hoe je als universiteit in, met, door en voor
de stad, en haar inwoners, kan werken. In
dit nummer van Metro zal je daarom onderzoek van VUB en ULB vinden over verkeer,
onderwijs, gezondheid, cultuur. Ja, zelfs hoe
je Brussel tot een ware goudmijn kan ma-

Foto VUB 2019 – Saskia Vanderstichele

ken.
Ons hyperdivers en meertalig stadsgewest is
een gedroomd living lab waar we onze studenten en onze onderzoekers maximaal gebruik van laten maken. En omgekeerd kan
Brussel maximaal gebruik maken van onze
wetenschappelijke expertise. Samenleving,

stad en universiteiten zijn voor en door elkaar gemaakt.
Metro verbindt dagelijks de taalgemeenschappen door gratis nieuws in het Nederlands en in het Frans aan te bieden. VUB en
ULB willen ook de grenzen tussen de taalgemeenschappen in ons land overschrijden.

We staan voor verbondenheid en samenwerking. De toekomst zal hyperdivers, veeltalig
en tegelijk verbonden zijn. Als universiteiten
willen wij hieraan meebouwen.
Caroline Pauwels en Yvon Englert
Rectoren VUB & ULB

Monacovrouwen
VANAVOND 20.35

Het leven van vier ambitieuze Vlaamse vrouwen in Monaco

Kennis.
Kunde.
Kunst.
De Erasmushogeschool Brussel stoomt jaarlijks
meer dan 5500 talenten klaar voor een loopbaan
op maat van de nieuwste evoluties in onze
samenleving. Onze tientallen graduaten en professionele bachelors geven onze studenten het
zelfvertrouwen om meteen aan de slag te gaan in
diverse beroepssectoren. Onze Schools of Arts, het
RITCS en het Koninklijk Conservatorium Brussel,
zijn internationaal gerenommeerde opleidingshuizen
van kunst en creativiteit. Ontdek ruim 40 hoger
onderwijsopleidingen in het hart van Brussel en
sinds kort ook in Diest en Leuven.

ehb.be | kcb.be | ritcs.be

De Erasmushogeschool Brussel
is trotse associatiepartner van de
Vrije Universiteit Brussel.

Wij wensen VUB en ULB
een gelukkige verjaardag toe!
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Brusselse universiteiten gaan
op goldrush in afvalwater
BRUSSEL De Brusselse universiteiten VUB en ULB onderzoeken
met een nieuw project of ze goud
en zilver kunnen halen uit het
slib dat achterblijft in waterzuiveringsinstallaties. Het opzet
is om een goedkope manier te
vinden om het toxische restproduct te ontgiften en waardevolle
metalen te oogsten.
Sinds juni werken vier wetenschappers van de VUB en ULB samen met
het onderzoekscentrum Meurice R&D
aan SUBLIMUS (Innoviris Bridge-2019).
Dat is een project dat als doel heeft
om op een goedkope en groene manier goud- en zilverresten uit het afvalwater te halen. De edele metalen
komen daarin terecht door erosie van
juwelen, gebruik in medicijnen (goud)
en ontsmettingsmiddelen (zilver), afstoot uit dieselmotoren, enzovoort. Na
de filtering van het water in Brusselse
rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZIs) blijven ze achter in het slib
dat momenteel wordt verbrand en opgeslagen in stortplaatsen.

WASSEN MET BACTERIËN
Om erachter te komen hoeveel goud
en zilver het slib bevat, voeren onderzoekers van de VUB metingen uit in
stalen van de twee Brusselse RWZIs.
Meurice R&D gaat na of het mogelijk

is om de zware en edele metalen te
oogsten met behulp van bio-lixiviatie.
Daarbij maken ze gebruik van speciale
bacteriën waarmee ze de metalen uit
het slib kunnen ‘wassen’.
De laatste stap is het goud en zilver op
een milieuvriendelijke manier uit het
metaalmengsel zuiveren. Hiervoor
gaan VUB en ULB samen op zoek naar
nieuwe materialen die binden met de
edele metalen. Dat zouden bijvoorbeeld goudbindende nanomaterialen
met magneeteigenschappen kunnen
zijn, zodat ze na de binding makkelijk
gescheiden kunnen worden.

VAN GIFTIG AFVAL
NAAR GRONDSTOFBRON
Met SUBLIMUS proberen de universiteiten om een circulaire, nieuwe bron
van goud en zilver te vinden, want de
voorraad uit traditionele mijnbouw is
bijna uitgeput. «In een wereld waar
primaire grondstoffen alsmaar schaarser worden, is het van cruciaal belang
om het recyclagepotentieel van bestaande onbenutte afvalstromen, zoals
slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties, te evalueren», zegt dr. Natacha
Brion.
Een bijkomend positief gevolg zou de
ontgifting van de grote hoeveelheden
slib zijn. Door de hoge concentraties
metaal in het restproduct, wordt het
momenteel als een toxisch afvalpro-

Stev

Foto Unsplash

duct beschouwd. «Tot nog toe bestaat
er bijna geen andere uitweg dan dit na
verbranding te storten, met de kosten
en de milieurisico’s die hieraan verbonden zijn», aldus Brion. Maar als

het lukt om de metalen op een groene
manier uit het slib te recycleren, dan
kan dit afvalproduct waardevol worden als een bron van kostbare grondstoffen.
■
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LINAL, 46 Brogniezstraat, 1070 Brussel - Het personage Tiny is gecreëerd door Gilbert Delahaye en Marcel Marlier / Léaucour Création © Casterman, 2019

Ontdek

De speciale editie van
over de ziekte van Alzheimer

Heb je net als Tiny vragen
over de ziekte van Alzheimer?

0800 15 225
Ligue Nationale Alzheimer Liga

ASBL / vzw / VoG
Bestel het boek op
www.alzheimer.be/tiny
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VUB laat nieuw licht schijnen op
mobiliteitsproblemen Brussel
kunnen een derde meer Brusselaars
zich beter plaatsen zonder een groter
aanbod te moeten voorzien. Tenslotte wordt ervoor gepleit om de tarieven beter op elkaar af te stemmen.
«Het doel van het onderzoek is om
het metropolitane mobiliteitsbeleid
vooruit te helpen door de kansen,
maar ook de tegenstrijdige belangen
van de verschillende belanghebbenden in kaart te brengen», aldus te Boveldt. «Hiermee willen we een nieuw
perspectief bieden op de huidige en
Hoe is het gesteld met de Brusselse de toekomstige mobiliteit in het Brusmobiliteit, wat zijn de oorzaken van selse metropoolgebied.»
de problemen en welke impact heeft
gewestelijke besluitvorming daarop DE BUS RIJDT
gehad? Dat zijn de vragen die Geert te ZONDER CHAUFFEUR
Boveldt van de VUB-onderzoeksgroep Naast onderzoek wil de VUB ook een
MOBI zich stelde. Dankzij MOBRU, de living lab zijn voor duurzame mobilinieuwe evaluatiemethode die hij ont- teitsoplossingen, zoals een zelfrijdenwikkelde, kunnen die aspecten voor- de bus. Zo hebben studenten Geneestaan in beeld gebracht worden en kunde en Farmacie die niet van de
worden mogelijke oplossingen duide- studentenverblijven op de Brussels
Health Campus naar het hoofdgelijk.
Zo blijkt uit de analyse dat de mobili- bouw van de faculteit willen wandeteit in Brussel met een aantal ‘makke- len, voortaan een alternatief. Ze kunlijke’ ingrepen op korte termijn op- nen een ritje meepikken op een zelfmerkelijker vlotter kan verlopen. Het rijdende shuttle die hen aan een geopenbaar vervoersaanbod heeft on- middelde snelheid van 10 à 15
der meer nood aan lokale verbeterin- kilometer per uur na enkele minuten
gen, zoals de uitbreiding van sommi- op hun bestemming afzet.
ge lijnen of de aanleg van fietspaden. De bus, een EZ10 van de Franse conAls de exploitanten hun diensten ook structeur Easy Mile, is een gezamenbeter met elkaar zouden integreren, lijk project van de Brusselse universi-

BRUSSEL Het Brusselse verkeer
kan met een aantal aanpassingen
op korte termijn merkelijk vlotter
verlopen. Dat blijkt uit een nieuwe evaluatiemethode van de
stedelijke mobiliteit die door de
VUB ontwikkeld werd. Het project kadert in de opbouw van
expertise aan de universiteit over
duurzame mobiliteit. Zo lopen er
ook tests met een zelfrijdende
bus.

Foto VUB-ULB

teiten VUB en ULB. Ze onderzoeken
nieuwe vormen van duurzame mobiliteit en hoe mensen daarmee omgaan. Vanaf november maakt de
shuttle de verbinding tussen de be-

langrijkste parkings, bushaltes rond
de campus en de hoofdingang van
het ziekenhuis. Dan zal het voertuig
zich ook op de openbare weg bege■
ven.

Nog geen Vlaamse regering dus «komt er
maandag geen Septemberverklaring»
BRUSSEL «Een state of the union
kan je enkel doen als je een regering
hebt. Vraagt u aan mijn collega van
het Vlaams Parlement of er nu maandag een Septemberverklaring zal zijn
van de nieuwe regering: neen.» Dat
zei Kamervoorzitter Patrick Dewael
(Open Vld) bij Villa Politica op Eén.
«Maar als het van mij af hangt: liefst
zo snel mogelijk.» Federaal minister
en Open Vld-collega Maggie De Block
voegde er haar eigen voorspelling aan
toe: «Mijn prognose is vóór het volgende weekend. Nog een tiental dagen zullen ze wel nodig hebben.» Wat
de federale regering betreft, vindt Dewael (foto) dat N-VA en PS de kern
moeten uitmaken van die nieuwe regering. «Ik denk dat de geesten nu

Find
d it. Drive
e it. Drop itt.
310 BMW/MINI vlakbij beschikbaar op gelijk welk moment
Op gelijk welke plek oppikken en achterlaten
Betaal per minuut: auto, brandstof, verzekering en
belastingen zijn inbegrepen in de prijs
Belga / B. Doppagne

toch wat gerijpt zijn. Ik hoop dat,
eens de Vlaamse regering van start
gaat, dat je ook volop volwaardige onderhandelingen krijgt op het federale
niveau.»
■

In het kader van World Cleanup
Day vindt morgen op een honderdtal
plaatsen in ons land een vrijwillige opruimactie van zwerfvuil plaats. Ook
langs onze rivieren zullen duizenden
vrijwilligers het zwerfvuil opruimen.
Volgens Test Aankoop zijn alle Belgische kinderen blootgesteld aan insecticiden. De consumentenorganisa-

Registreer nu gratis en vind meer info op www.drive-now.com

REGISTREER

KORT NIEUWS
Conner Rousseau stelt zich kandidaat om sp.a-voorzitter te worden. Dat
zegt het 26-jarige Kamerlid in enkele
interviews. Voorlopig lijkt de voorzittersverkiezing uit te draaien op een
strijd tussen twee Oost-Vlaamse jongeren. De enige andere kandidaat is Gentenaar Hannes De Reu.

Geen maandelijkse / jaarlijkse kosten

tie zegt dat op basis van onderzoek bij
84 kinderen uit alle delen van het
land. Test Aankoop roept België en Europa op maatregelen te nemen om het
gebruik van pesticiden aan banden te
leggen.
Meer en meer uitvaarten in Vlaanderen (60%) vinden plaats bij uitvaartverzorgers, in een aula, en steeds minder in een kerk. Dat blijkt uit cijfers
van de uitvaartunie Vlaanderen en uitvaartspecialist Dela.
In het Antwerpse district Ekeren is
een granaat aangetroffen in wat bosjes
in de buurt van een leegstaand gebouw
in de Renaat Veremansstraat. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse.

GRATIS
met de code

METRO19

metro

Nacht van de Verbeelding
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Aantal Vlamingen met
leefloon licht gestegen
BRUSSEL Ruim 41.000
Vlamingen ontvangen een
leefloon of een equivalent
daarvan, een lichte stijging in vergelijking met
vorig jaar. Dat blijkt uit
cijfers van Statistiek
Vlaanderen. De stijging
komt door een sterke
toename bij jongeren.

Gent Festival van Vlaanderen komt met een nieuw
cultuurconcept.
In
het
kunstenhart van Gent gaat
dit najaar de Nacht van de
Verbeelding door. Op de nacht
van 4 op 5 oktober 2019 wordt
het gebied rond de Citadelsite,
met toonaangevende musea
als MSK, S.M.A.K., maar ook
de trotse Plantentuin, Floraliënhal en Leopoldskazerne,
omgetoverd tot een vrijplaats
voor artiesten uit diverse
kunstdomeinen. De baseline
van het event ‘Wat zie jij dat ik
niet zie’ wil onze rechterhersenhelft prikkelen, de kant
die we vooral gebruiken om
creativiteit, fantasie, ritme en
gevoel uit te drukken. Tijdens

de Nacht van de Verbeelding
ontstaat de ‘ideale wereld’
waarin alle kunstvormen
elkaar omarmen en de grens
tussen realiteit en verbeelding
voor één avond vervaagt.
Praktisch
www.nachtvandeverbeelding.gent
4 oktober 2019 - van 19h17 tot 1h30
Citadelsite
MSK - S.M.A.K. - Plantentuin - Floraliënhal - Leopoldskazerne
Tickets via nachtvandeverbeelding.gent
33 euro - 16,50 euro (-26 jaar). Met je
ticket bewonder je hele Nacht lang ook
de lopende tentoonstellingen in het MSK
en het S.M.A.K.

Begin 2019 ontvingen in totaal
38.179 Vlamingen en leef loon. In 2018 was dat nog
voor 37.744 Vlamingen het geval. Bijna 3.300 anderen krijgen een equivalent leef loon:
een minimuminkomen voor
wie niet in aanmerking komt
voor een leef loon maar zich
wel in een vergelijkbare noodsituatie bevindt, in de praktijk
vooral voor asielzoekers en
mensen die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. De stijging zit vooral bij

Belga / S. Grimmelprez

de jongeren met een toename
van 42%. De 25 tot 44-jarigen
blijven wel de grootste groep.
Ook alleenstaanden hebben
nog altijd vaker een leef loon
dan wie een gezin heeft of samenwoont, al is het aantal
alleenstaanden met een leefloon of equivalent daarvan de

afgelopen dertien jaar wel met
10% gedaald. Bij gezinnen en
samenwonenden ging het aantal leef loners net omhoog,
met respectievelijk 35 en 23%.
Wat geografische spreiding betreft zijn een aantal WestVlaamse gemeentes oververtegenwoordigd.
■

Belgische piloten ongedeerd na crash F-16 in Frankrijk
PLUVIGNER In de buurt van
Pluvigner, in het westen van
Frankrijk, is een Belgische F-16
neergestort. Het ging om een
tweezitter van het type F-16B.
De twee piloten, ervaren gevechtspiloten, zijn ongedeerd.
Ze gebruikten hun schietstoel

op ongeveer 500 meter hoogte.
De ene piloot kwam op de grond
terecht, de tweede moest gered
worden uit een hoogspanningslijn. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle,
maar stellen het goed. «Ze hebben wellicht wat spierpijn en

misschien een schram, maar ze
voelen zich goed», aldus Defensie. Er was wel materiële schade
aan een huis. Het toestel, een gevechtsvliegtuig uit 1983, was
volgens Defensie in goede staat.
De Belgische luchtmacht is onder meer actief in Litouwen. ■
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Brusselse universiteiten starten uitgebreid
onderzoek naar moslimjongeren

Benny Gantz wil
premier van
Israël worden

BRUSSEL De VUB en ULB
onderzoeken de komende
twee jaar de identiteitsvorming bij Brusselse
moslimjongeren. «Er
wordt veel over hen gezegd, veel in hun naam
beslist, maar er is weinig
over hen geweten.»
Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is het ‘jongste’ gewest
van het land. Jongeren tussen
12 en 25 jaar maken ongeveer
17% uit van de Brusselse bevolking en een groot deel van
deze jongeren heeft een islamitische levensbeschouwing.
Om een beter beeld te krijgen
van de identiteit van deze jongeren slaan VUB en ULB de
handen in elkaar voor het project ‘Tussen secularisatie en
breuk bij Brusselse moslimjongeren: praktijken, identiteiten
en geloof ’.
«Over deze jonge en groeiende
groep moslimjongeren bestaan maar weinig betrouwbare gegevens, maar ze worden
wel (vaak negatief) overbelicht
in de media. Ze maken ook
vaak het onderwerp uit van
beleidsmaatregelen op het
vlak van arbeid, onderwijs, sociale cohesie, veiligheid (en radicalisering) maar komen zelf
zelden aan het woord», vertelt
projectmedewerker Jean-Luc
Rwogera. «We willen samenwerken om de zichtbaarheid
te bevorderen van de zeer diverse groep moslimjongeren.

AFP / M. Kahana

Foto Unsplash

Maar bovenal willen we hun vragingen van een kleinere
betrokkenheid ten aanzien groep. Daarnaast zal het provan Brussel verhogen.»
ject, dat twee jaar loopt, de
jongeren ook betrekken in een
participatief traject waarbij ze
REMEDIES TEGEN
zelf het heft in handen zullen
MARGINALISATIE
Het doel is om de diversiteit nemen. Het is de bedoeling om
van Brusselse moslimjongeren ze niet enkel als ‘onderwerp’
op basis van een gedegen we- te beschouwen, maar om satenschappelijk onderzoek in men met hen een schets te makaart te brengen. Daarbij zal ken.
gebruik gemaakt worden van Inhoudelijk focust het onderzowel een survey van meer zoek zich op de vraag hoe de
dan 1.300 moslimjongeren, als jongeren onder andere omdiepgaande kwalitatieve be- gaan met religiositeit, seculari-

satie en meervoudige identiteiten. Ook de vraag hoe ze kijken naar onderwijsneutraliteit
en denken door te stromen
naar de arbeidsmarkt en de
bredere Brusselse samenleving
komt aan bod. De onderzoekers informeren daarnaast
naar welke factoren volgens
hen marginalisatie kunnen tegengaan. De jongeren mogen
ook hun zeg doen over de
Brusselse stedelijke openbare
ruimte.
■

JERUZALEM De leider
van de Israëlische partij
Blauw-Wit, Benny Gantz (foto), wil premier worden als
er een regering van nationale eenheid komt. Gantz
is huidig premier Benjamin
Netanyahu’s belangrijkste
tegenstander in de Israëlische parlementsverkiezingen. «Ik ben van plan om
een brede liberale eenheidsregering te vormen», zegt
Gantz in een verklaring aan
de pers, «met mij aan het
hoofd». Twee dagen na de
parlementsverkiezingen tonen de voorlopige resultaten dat 31 van de 120 zetels
in de Knesset voor Likoed,
de partij van Netanyahu,
zijn en 33 zetels naar de
partij van Benny Gantz
gaan. Likoed en de andere
rechtse en religieuze partijen die Netanyahu steunen,
hebben een overeenkomst
ondertekend dat ze niet
zonder elkaar een coalitie
zullen vormen.
■

KORT NIEUWS

BACK TO
VAKANTIE!

Een nieuwe studie toont
aan dat antibiotica steeds
minder effectief worden
bij de behandeling van salmonella. Dergelijke infecties komen in Afrika bij
meer dan drie miljoen
mensen per jaar voor.

VANAF

€

In Afghanistan zijn
minstens negen boeren
omgekomen na drone-aanvallen die waren bestemd
om IS-strijders aan te vallen. Volgens officiële bronnen in Afghanistan gaat
het om een «vergissing».
De Amerikaanse webwinkelreus Amazon heeft
een order geplaatst voor
100.000 elektrische busjes
bij maker van elektrische
auto’s Rivian. Amazon-topman Jeff Bezos wil in 2040
volledig CO2-neutraal zijn.
Huawei heeft zijn nieuwe smartphones Mate 30
en Mate 30 Pro voorgesteld.
Wegens de Amerikaanse
sancties moeten de nieuwe
telefoons het zonder Google-apps zoals Maps stellen.
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*

ENKELE REIS

Boek nu op
brusselsairlines.com

*Voorwaarden: zie website.

In Iran mogen vrouwen
voortaan in stadions om de
nationale mannenvoetbalploeg te zien spelen. Dat
heeft de Iraanse minister
van Sport, Masoud Soltanifar, bekendgemaakt.

12

NEWS

Vrijdag 20 september 2019

Brusselse studenten geven
ondersteuning aan scholieren
BRUSSEL Met BRUTUS (Brusselse Tutoren voor Scholieren) loopt
er bij de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) een project waarbij universiteitsstudenten ondersteuning
geven aan Brusselse scholieren.
De tutoringsessies krijgen deze
scholieren gratis. Doorheen de
sessies kunnen die laatste hun
kennis en vaardigheden voor een
vak aanscherpen en doen de
studenten waardevolle ervaring
als ondersteuner op.
Bianca Ginis is een studente communicatiewetenschappen aan de VUB, maar
het afgelopen schooljaar stond ze ook 2
uur per week oog in oog met 8 leerlingen
uit het derde middelbaar van een Brusselse school. Als tutor bij het BRUTUSproject hielp ze de jongeren hun Nederlands bij te schaven, maar tegelijk stak
Bianca zelf ook heel wat op. «Ik heb geleerd hoe ik een groep pubers kan laten
luisteren», vertelt ze fier. «Nu begrijp ik
beter hoe ik jongeren het best aanpak.»
Die wisselwerking is een van de stokpaardjes van BRUTUS. De kern van het
initiatief is de inzet van studenten van
de VUB om ondersteuning te geven aan
scholieren van Brusselse scholen. De tutoringsessies gaan net na de schooluren
door in de gebouwen van de middelbare
school. Vorig jaar kregen 640 scholieren
ondersteuning van 135 tutoren in 12
partnerscholen. Twee keer per jaar kunnen de studenten zich kandidaat stellen
en als tutor zelf een gratis opleiding vol-

metro

Premier Canada
verontschuldigt zich
voor ‘blackface’

Belga / S. Gremmelprez

AFP / D. Chan

gen. Ze maken daarin onder andere kennis met kansarmoede in het Brusselse
onderwijs. Per tutoringsessie ontvangen
ze een vrijwilligersvergoeding.

«HET OPENT JE OGEN»
Dankzij het project kan Bianca haar universiteitsopleiding aanvullen met de ervaring als lesgever. «Door mijn jonge
leeftijd was de afstand met de studenten
kleiner, waardoor ik met hen een goede
band kon opbouwen. De leerlingen zagen sommige leerkrachten niet graag komen, maar mij zagen ze gewoon als een
iets ouder persoon die hen wou helpen.»
Over de werking van het project is ze
heel tevreden. «De bijlesmomenten duren maar 2 uur en gaan elke week door
op hetzelfde moment. Daardoor staan ze
niet in de weg van je eigen studies of je
sociaal leven. Bovendien leer je door het
sociale aspect van het project ook veel bij

over Brussel. Ik kwam in contact met
jongeren die het soms thuis niet makkelijk hadden en dat opent je ogen.»
Voor het project is VUB altijd op zoek
naar meer sociaal geëngageerde studenten. Alle richtingen zijn welkom, maar
de geïnteresseerden moeten wel geslaagd zijn voor hun eerste bachelor. De
organisatie krijgt de meeste aanvragen
binnen voor de vakken wiskunde, wetenschappen, Frans, Engels en Nederlands. Ook bij Duits, economie, boekhouden en cultuur- en gedragswetenschappen hebben sommige scholieren
wat extra hulp nodig. De tutoringsessies
lopen van oktober tot december en van
februari tot mei.
Inschrijven als kandidaat-tutor kan via
avslijck@vub.be, het project financieel steunen kan via
www.vub.be/foundation/projects/brutus.

OTTAWA De Canadese premier Justin Trudeau (foto) heeft zich verontschuldigd nadat een foto was opgedoken uit 2001, waarop hij verkleed is
als Aladdin, inclusief donkere
schmink. De foto werd gepubliceerd
door Time Magazine. Hij werd genomen tijdens een galafeest met het thema ‘Arabische nachten’ en werd gepubliceerd in het jaarboek van de
school waar Trudeau destijds les gaf.
Op de foto is een 29-jarige Trudeau te
zien met een tulband, een gewaad en
donkerbruine schmink op zijn gezicht, handen en nek. «Ik had me verkleed als Aladdin en had make-up
aan», aldus Trudeau aan de Canadese
televisiezender CBC. «Ik had dat niet
mogen doen. Ik had beter moeten weten, maar dat was niet het geval. Ik
heb heel veel spijt.» De controverse
komt voor Trudeau op een zeer ongelegen moment, nu hij volop bezig is
met zijn campagne voor de federale
verkiezingen op 21 oktober. Hij was
al in opspraak gekomen door zijn
aanpak in een corruptieonderzoek. ■
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Wereldwijde
staking trapt
klimaatweek af

Belga / N. Maeterlinck

BRUSSEL In Brussel vindt
vandaag een derde Wereldwijde klimaatbetoging of
«Global strike for future»
plaats. In het kader van de
nakende klimaattop van de
Verenigde Naties in New
York, die maandag begint,
trappen de organisatoren zo
een week van klimaatacties
af. Daarbij roepen ze op om
de klimaaturgentie te erkennen. Rise for Climate, de Klimaatcoalitie, Youth for Climate, Teachers for Climate,
Workers for Climate en verschillende wetenschappers
hebben aangegeven deel te
nemen. Ook de vakbonden
ACV en ACLVB steunen de
klimaatstaking. De socialistische vakbond ABVV heeft
een stakingsaanzegging ingediend. Voor Youth For Climate is de betoging de aftrap
voor het «tweede seizoen»
van klimaatacties.
■
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VUB en ULB verbeteren diagnose
en behandeling diabetes
BRUSSEL De twee Brusselse universiteiten, VUB
en ULB, werken mee aan
een project om de oorzaken van diabetes beter in
kaart te brengen. Tegelijk
is het de bedoeling om de
behandeling van de ziekte
beter daarop af te stemmen. In het consortium
DiaType werd daarom een
hele rist wetenschappers
uit verschillende vakgebieden samengebracht.
Diabetes treft wereldwijd zo'n
425 miljoen mensen. Achter
dit cijfer en een ogenschijnlijk
uniforme ziekte - de slechte regulering van de bloedsuikerspiegel - schuilt een verscheidenheid aan soorten, oorzaken
en zeker ook behandelingen.
Om daar beter vat op te krijgen,
nemen VUB en ULB deel aan
het consortium DiaType. Daarin worden onder meer klinisch
onderzoekers, inspanningsfysiologen, bètacelbeeldvormers
en alvleesklier- en stamcelbiologen samengebracht.
Naast de bekendste type 1-diabetes (veroorzaakt door het eigen immuunsysteem) en type
2-diabetes (gekoppeld aan
overgewicht en lichamelijke
inactiviteit), zijn er nog tientallen andere vormen van zoge-

Foto Unsplash

naamde monogene diabetes,
het resultaat van een mutatie
in een specifiek gen. Daarom
wil het team van DiaType nieuwe genetische factoren en omgevingsfactoren identificeren
die de ontwikkeling van deze
ziekte verklaren.

diabetes type 1 wordt gevraagd
om deel te nemen. Zij kunnen
een bloedtest laten afnemen
om hun risico op het ontwikkelen ervan in te schatten. Het
onderzoek gaat ook de impact
na van 3 maanden fysieke training op de lichaamssamenstelling (spier en vet), de cardiorespiratoire functie en de bloedDRIE MAANDEN
suikercontrole (suikergehalte)
FYSIEKE TRAINING
Het onderzoek focust zich niet bij mensen met type 1, type 2
enkel op patiënten. Ook de fa- en monogene diabetes.
milieleden van mensen met «We rekruteren hiervoor diabe-

tespatiënten en gezonde mensen om deel te nemen aan een
studie over de gunstige effecten van lichaamsbeweging»,
legt projectcoördinator Miriam
Cnop uit. «Na iets meer dan een
jaar onderzoek zijn de eerste
resultaten van het DiaTypeproject veelbelovend. Wij nodigen diabetespatiënten uit om
contact met ons op te nemen
als ze meer informatie willen
over hoe ze kunnen deelnemen.»
■

,
g
a
d
r
a
a
j
r
e
v
Gelukkige
!
B
L
U
n
e
B
U
V

Wat schaft de

Ha a l m e t o n d

e

jouw gratis
rstaande bon

zak Croky B

1 gratis
Croky
Bicky-chips
200 g

Geldig van 20/9 t.e.m. 31/10/2019 in alle OKay Compact-winkels.
Zolang de voorraad strekt.

Vind een OKay Compact-winkel bij
jou in de buurt op okaycompact.be!

V.U.: N.V. OKay Compact, Victor Demesmaekerstraat 167, B-1500 Halle,
tel.: 02 361 67 74, BTW-BE-0464 994 145, RPR Brussel

OKay

!
e
e
m
t
r
e
e
t
k
a
r
t
t
c
a
p
m
o
C
icky.

Brussel als kennisstad
. Brussel telt
meer dan 50 hogeronderwijsinstellingen
. Daarnaast telt Brussel 3 universitaire
ziekenhuizen en 3 ziekenhuizen met
universitair karakter met 4.200 bedden
voor 60% van de patiënten in Brussel
goed voor 12.000 werknemers

Brussel is de grootste
studentenstad van het land

. In de gesubsidieerde
hogeronderwijsinstellingen zijn 34%
van de studenten Nederlandstalig en
66% Franstalig
. Van alle studenten in Brussel gaat 50%
naar een universiteit en 50% naar een
hogeschool of het hoger kunstonderwijs

100.000
studenten, een kwart
van alle studenten
in België

25%
van de universiteitsstudenten
zit op kot

Een derde
van de universiteitsstudenten
werkt tijdens zijn of haar studie

57%
van de studenten
zijn vrouwen

Een kwart

van de studenten heeft niet
de Belgische nationaliteit

Bron: Brussels Studies en IBSA, ULB en VUB

Als Brussel een dorp zou zijn met 100 inwoners... dan telde Brussel

12

51
geslacht
. 51 mannen
. 49 vrouwen

49

65
12

20

23

. 65 belgen
. 23 mensen afkomstig EU
. 12 mensen afkomstig niet-EU

. 64 mensen tussen 18-64
. 23 mensen jonger dan18 jaar
. 13 mensen ouder dan 65

6

activiteit

nationaliteit

leeftijd

39
14

9

13

23

. 39 werkende mensen
. 14 inactieve mensen
. 6 werklozen
. 9 studenten
. 12 gepensioneerden
. 20 mensen jonger dan 15

64

aantal studenten

30.000
internationale
studenten

32%
nationaliteiten

140
werknemers (ULB + Erasmus)

9000
*ERC-beurzen

31
actieve spin-offs

40

aantal studenten

16.500
internationale
studenten

25%
nationaliteiten

140
werknemers (VUB + UZ)

7000
*ERC-beurzen

20
actieve spin-offs

*Onderzoekers gesteund door de Europese onderzoeksraad
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VUB laat Brusselaars zelf
onderzoeksvragen bepalen
BRUSSEL Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) loopt sinds juni het project ‘Bordering Brussels’, waarin het aan de Brusselaars zelf is om het
doel van het onderzoek te bepalen. Het project vertrekt bij de vraag wat
de inwoners ervaren bij ‘grenzen’. Hoe de studie dat concreet onderzoekt, is volledig afhankelijk van de aanpak van de Brusselaars.
Aan de VUB loopt met Bordering Brussels
momenteel een project dat een compleet
tegenovergestelde opbouw kent als de
meeste studies. Het onderzoek vertrekt
van gegevens en moet resulteren in onderzoeksvragen, terwijl het vaak andersom is. Bovendien maakt Bordering Brussels van bij de start gebruik van de input
van burgers. Zij analyseren de gegevens
en moeten finaal zelf op de proppen komen met nieuwe onderzoeksvragen.
Concreet zoekt het project naar wat ‘grenzen’ betekenen voor bewoners van Brussel. Daarbij wordt gewerkt met een open
begrip van grenzen, dat mee door Brusselaars vorm wordt gegeven, vertelt projectleider en historica Machteld Venken. «Het
gaat dus inderdaad niet enkel om fysieke
grenzen, maar ook over politieke, culturele, economische of sociale grenzen.» De
burgers wordt gevraagd om niet enkel
naar het heden te kijken, maar ook stil te
staan bij hoe ze die vroeger ervoeren.

de onderzoeksagenda.» Venken hoopt dat
het onderzoek, dat eindigt in mei 2022,
leidt tot follow-up-financiering, zodat ze
onderzoek kan voeren naar de nieuwe
vragen.
De studie maakt gebruik van een publiek
toegankelijke database waarin burgers ge-

durende de afgelopen 15 jaar verhalen
verzamelden. Deze gegevensbank bevat
2.856 verwijzingen naar Brussel. Eerst zal
Machteld Venken hierin een structuur opmaken, waarna de burgerwetenschappers via een online software programma
kunnen beginnen met de analyse. «Het
doel is om te weten te komen hoe Brusselaars in het recente verleden en vandaag
grenzen benoemen en benoemden en
welke betekenis zij aan deze grenzen gaven.» Het geheel wordt finaal door een
kunstenaar mee vorm gegeven.
■

BURGERWETENSCHAPPERS
ANALYSEREN
«Het unieke aan dit project is dat de burgers in dit onderzoek verder gaan dan enkel het verzamelen van gegevens», aldus
Venken. «Zij nemen ook deel aan de analyse ervan. En uiteindelijk bepalen zij
hierdoor op het einde van de rit ook mee

Belga / E. Lalmand
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Huiszoeking bij
Proximus-CEO
Dominique Leroy

BRUSSEL Proximus heeft
bevestigd dat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden
in het bureau van vertrekkend topvrouw Dominique
Leroy (foto) in het hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens
gerechtelijke bronnen gaat
het om een onderzoek naar
handel met voorkennis. Nadat Leroy haar vertrek had
aangekondigd, raakte bekend dat ze een maand eerder een pakket Proximusaandelen had verkocht ter
waarde van ruim 285.000
euro. Beurswaakhond FSMA
startte daarom een onderzoek naar de aandelentransactie. Leroy kondigde twee
weken geleden haar vertrek
aan bij de telecomoperator.
Leroy, die aan de slag gaat
bij sectorgenoot KPN in Nederland, zal vandaag officieel de deur achter zich
dichttrekken.
■

Studeren in Brussel? Voel je er thuis in 3 stappen
Studenten over het hele land beleven binnenkort
hun eerste dag van het academiejaar. Als je in een
nieuwe stad gaat studeren, gaat dat vaak gepaard
met heel wat zenuwen. Gelukkig staat Brik, de
servicedesk voor Brusselse studenten, je met raad
en daad bij.
1. ZOEK EEN EIGEN STEK
Wie op kot wil gaan, weet vaak
niet waar te beginnen. Wel,
eigenlijk is het simpel: op het
internet! Met de kotzoeker brik.
mykot.be kan je meer dan 4.000
studentenkamers in Brussel bekijken, die goedgekeurd zijn
door Brik. Je vindt er kamers en
studio’s die verhuurd worden
door hogeronderwijsinstellingen, door Brik zelf, of door privé-eigenaars.
2. VIND DE WEG
NAAR JE CAMPUS
Of je nu naar de les moet, snel
een hapje gaat eten of na een
lange avond uit terug kotwaarts
trekt, de ﬁets is steeds een goed
idee. Fietsen in Brussel lijkt misschien een uitdaging, maar met
de veilige routes van Brik kan je

50 warme
verjaardagswensen van
Brik aan de VUB, onze
trouwe partnerinstelling.

toch je eigen ﬁets huren voor
een paar maanden? Dan kan je
terecht bij Swapﬁets. Voor 15
euro per maand heb je altijd
een werkende ﬁets, mét blauhet verkeer heus wel de baas. we voorband.
Heb je geen eigen stalen ros,
dan is Villo! misschien wel iets 3. MAAK VRIENDEN OP
voor jou. Dit deelsysteem zorgt BRUSSEL BROST
ervoor dat je overal in Brussel Je studententijd draait om meer
een ﬁets ter beschikking hebt. dan op je kot zitten en naar de
Een jaarabonnement kost 34,70 les gaan. Nu je in onze leveneuro, maar via Brik betaal je het dige en bruisende hoofdstad
eerste jaar maar de helft. Wil je vertoeft, kan je maar beter een

stapje in de wereld zetten. Het
stadsspel ‘Brusseleir’ van Brik
voor leerlingen uit de middelbare school laat je kennismaken met een paar Brusselse
klassiekers, maar brengt je ook
verder dan de Grote markt of
de Nieuwstraat.
Het academiejaar trap je uiteraard af op Brussel Brost. Op 26
september skip je voor één keer
de lessen en rep je je naar Tour
& Taxis. Daar geniet je van een
gratis festival met optredens

van onder andere Stikstof en
Lefto en maak je vrienden voor
het leven!
Zit je met een vraag over het
Brusselse studentenleven? Ga
eens langs bij Brik, of neem
een kijkje op brik.be.

Brik – Student in Brussel vzw
werkt samen met de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in
Brussel (Vrije Universiteit Brussel,
Erasmushogeschool Brussel, Odisee,
LUCA - School of Arts en de KU Leuven campussen Brussel) en met de
steun van de Vlaamse Overheid aan
de promotie van Brussel als aantrekkelijke leef- en studentenstad.

Student
in Brussel
à Bruxelles
in Brussels

Onze missie?
Jouw toekomst
ﬁnancieren!

Als gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie verbindt,
stimuleert en financiert Innoviris burgers, bedrijven, onderzoeksinstellingen
en non-profitorganisaties om vooruitgang te maken.
We spelen een voortrekkersrol en leveren de financiële brandstof om de
Brusselse innovatiemotor op gang te trekken. Want innovatie is de groeimotor
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ontdek hoe we jou kunnen helpen op onze
nieuwe website! innoviris.brussels
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Dit is trending op metrotime.be
#MOSTLOVED door onze online volgers
Citroenen zijn niet veganistisch
Ben je vegan en hou je van een schijfje citroen in je
drankje? Helaas is de kans dan groot dat je dierlijke
producten hebt binnengekregen. De vruchten worden
vaak omhuld met een laagje was om ze te laten glimmen en de houdbaarheid te verbeteren. Die was is afkomstig van bijen of luizen. Gelukkig kan je in de supermarkt ook onbehandelde citroenen kopen.

Zin in meer nieuws
& entertainment?
Volg Metro op social media

Foto Unsplash

Foto Unsplash

Metro België
@ metrobelgië

Metro België

Metro België (NL)

www.metrotime.be

Een op de vijf shoppers
doet aan 'wardrobing'
Het was nog nooit zo makkelijk om kleding terug te sturen en
daar maken mensen misbruik van. ‘Wardrobing’ betekent dat
je een item koopt en het vervolgens draagt met het kaartje er
nog aan, met als uiteindelijke doel om het gedragen kledingstuk gewoon te retourneren. Klinkt onschuldig, maar dat is
het niet. In het Verenigd Koninkrijk alleen al kost de praktijk
winkels 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro) per jaar. Dat blijkt
uit een onderzoek van Checkpoint Systems waarbij 1.542
shoppers werden ondervraagd. ‘Wardrobing’ is niet alleen
slecht voor de kassa van de winkeliers, maar doet ook het milieu geen deugd. Maak jij je weleens schuldig aan de praktijk? De kans is groot dat je niet wil investeren in een kledingstuk omdat het te trendgevoelig is. Kies liever voor minder
kleding en meer tijdloze modellen die je keer op keer aan kan.

Pursuing a career in diplomacy or international business?
Come to the Brussels Diplomatic Academy

“sophisticated
programmes”

“highly recommended”

x

Postgraduate Programmes

x

Executive Training

x

Lecture Series

bda@vub.be

www.brusselsdiplomaticacademy.eu

“outstanding teaching”

Brussel gezond en wel?
Brussel is een bruisende stad van verscheidenheid en
tegenstellingen, een stad die permanent in beweging is, die
uitdaagt en prikkelt, maar ook een stad waarin kwetsbare
bewoners steeds onzichtbaarder dreigen te worden. Bovendien
zal het aantal mensen dat omwille van ouderdom, ziekte,
psychische problemen, armoede of handicap in Brussel
nood heeft aan zorg of ondersteuning, nog verder toenemen.
Daarom ijvert het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg voor
toegankelijke zorg voor alle Brusselaars.
Soms loopt het leven niet zoals je
zou willen. Iedereen kampt wel eens
met tegenslagen en problemen: een
relatie die moeilijk loopt, oplopende
schulden, conﬂicten binnen het gezin,
paperassen die niet in orde geraken,
geen werk of woning vinden, het allemaal niet meer zien zitten…
In zo’n situaties is het belangrijk om
te kunnen rekenen op hulp en steun.
Mensen richten zich daarvoor vaak
naar hun directe omgeving, familie of
vrienden, maar evengoed kan er hulp
nodig zijn van een professional.

VOOR WAT, HOORT WAT
Hulp krijgen van familie of vrienden
is trouwens minder vanzelfsprekend
dan het lijkt. Recent onderzoek van
het Kenniscentrum WWZ naar het
steunnetwerk van Brusselaars toont
aan dat de meeste Brusselaars maar

een klein groepje vrienden hebben
waar ze bovendien zelden een beroep
op doen voor emotionele of materiële
hulp. Familie wordt wel vaker aangesproken, maar meer dan de helft heeft
geen familie wonen in Brussel. Als
men op iemand een beroep doet, is
dit in eerste instantie het eigen gezin,
iets waarop de vele alleenstaanden in
Brussel niet kunnen rekenen. De sociaaleconomische positie blijkt bovendien bepalend of iemand hulp durft te
vragen. Iemand zal pas hulp inschakelen als hij of zij zelf al iets heeft
kunnen bieden. Mensen in armoede,
bijvoorbeeld, hebben het gevoel dat ze
niets kunnen bieden, wat betekent dat
ze zelf ook weinig hulp zullen vragen
of krijgen.
Wanneer het eigen netwerk niet
volstaat, kunnen beroepskrachten
het verschil maken. Professionele

Foto T. Bruelemans

Foto J. Van Bostraeten

hulpverleners kunnen de informele banden trouwens versterken. Een
mooi voorbeeld hiervan is het project
Het BuurtPensioen van Kenniscentrum
WWZ. Dit is een netwerk van buren
die elkaar steunen door samen ergens
naar toe te gaan, tijd te maken voor
een praatje, boodschappen doen... Een

lokale antenne brengt de buren bij elkaar. Iedereen kan hulp vragen en zelf
zijn steentje bijdragen op zijn of haar
manier. Door de krachten te bundelen
ontstaat meer verbondenheid in de
wijk en krijgen ook kwetsbare bewoners een rol van betekenis.
www.kennniscentrumwwz.be

REISINFO NMBS

nmbs

Mobility Ticket
€ 6 H/T naar overal in België op 22/09
ter gelegenheid van Autovrije Zondag.
Info en verkoop op nmbs.be

FOTO UNSPLASH
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Brussel, een bruisende stad
Manneken Pis, het Atomium en Comme Chez Soi kent iedereen, maar
onze hoofdstad heeft heel wat meer te bieden dan de toeristische trekpleisters. Met deze vier tips van locals leer je Brussel op een andere
manier kennen! JANNE VANDEVELDE EN CAMILLE GORET

ETEN
Aan restaurants geen gebrek in
Brussel, maar soms zie je door
het bos de bomen niet meer. Bij
&ů&Ŝ1$WZHH,WDOLDDQVUHVWDXrants in een modern jasje, eet
je lekker voor een goede prijs
HQZRUGMHZDUPRQWYDQJHQ,Q
&ů&Ŝ1$)ODJH\NDQMHWHUHFKW
YRRU,WDOLDDQVHDSHULWLYRHQ
FRFNWDLOVHHQRULJLQHOH3RSFRUQ
)UDSSXFFLQRRISL]]D¶VGLHYRRU
MHQHXVZRUGHQJHEDNNHQLQHHQ
KRXWRYHQ&ů&Ŝ1$.DVWHOLMQ
VFKRWHOWMHGDQZHHUGHOHNNHUVWH
SDVWD¶VYRRU2PGHXLWEXQGLJH
VIHHUHULQWHKRXGHQ]ZLHUHQGH
barmannen regelmatig met het
GHFRUItalian style.
CǑCĪNA Flagey
Lesbroussartstraat 16
1050 Elsene
CǑCĪNA Kastelijn
Washingtonstraat 149
1050 Elsene

DRINKEN
Als je maag eenmaal vol zit, gaat
HUQLHWVERYHQHHQJRHGHNRI¿H
om te voorkomen dat je in slaap
VXNNHOW9RRUHHQNRI¿HRS]¶Q,WDliaans trek je naar het Voorplein
van Sint-Gillis. Daar vind je de bar
&L3LDFH+HWLQWHULHXUVFKUHHXZW

'ROFH9LWDZDDUGRRUMHMHRSHHQ
DQGHUHSOHNZDDQW(QPRFKWMH
GDDUQRJDDQWZLMIHOHQKXQ6SULW]
is niet te versmaden.
Ci Piace
Sint-Gillisvoorplein 49
1060 Sint-Gillis

OHQLQ%LM0DGHPRLVHOOHO¶$QFLHQ
NRRSMHWZHHGHKDQGVNOHGLMYDQ
ZHOMDDURXG'HQNDDQ9LFWRriaans getinte jurken, een kanten
EORXVHRIHHQZROOHQPDQWHOYRRU
PHQHHU'HWZHHV\PSDWKLHNH
XLWEDDWVWHUV%UHQG\HQ/DXUDKHUstellen alle kledij met de hand.
Mademoiselle l’Ancien
+RRJVWUDDW
1000 Brussel
FOTO MADEMOISELLE L’ANCIEN
FOTO CǑCĪNA

WANDELEN
Brussel is één van de meest
JURHQHKRRIGVWHGHQYDQ(XURSD
Een bezoek aan één van de parken
mag je dus zeker niet overslaan.
+HW7HU.DPHUHQERVLQKHW]XLGHQ
YDQGHVWDGLVKHHUOLMNKHXYHODFKWLJHQKHHIWppQELM]RQGHUHWURHI
GHJLJDQWLVFKHYLMYHUPpWHLODQGMH
2S]RQQLJHGDJHQQHHPMHGH
YHHUERRWQDDUKHWHLODQGZDDU
KRQJHULJHQ]LFKNXQQHQWHJRHG
doen op het terras van Chalet
5RELQVRQ5RPDQWLVFKH]LHOHQ
KXUHQGDQZHHUHHQURHLERRWMHRI
een pedalo om rond het eiland te
varen. Wie zegt dat een stad geen
ZDWHUSUHWWHELHGHQKHHIW"

FOTO CI PIACE

Chalet Robinson
6WHLJHUZHJ
1000 Brussel

WINKELEN
Ben je op zoek naar een unieke
RXW¿WGDQYHUODDWMHPDDUEHWHUGH
1LHXZVWUDDWHQGXLNMHGH0DURO-

FOTO FACEBOOK LE CHALET ROBINSON
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Elke vrijdag deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips
met jou. Deze week vertelt Kwinten, alumnus van de VUB, over zijn Brussel.
Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck

Welke bezienswaardigheid moeten
mensen zeker bezoeken in Brussel?

Brussel in één woord?
Dubieus.

Het probleem met Brussel is dat je de
stad onmogelijk kan deﬁniëren aan de
hand van één attractie of wijk, zoals
dat in andere steden naar mijn mening
vaak wel het geval is. Onze hoofdstad is
gewoon zo gevarieerd. Maar als je echt
weinig tijd hebt, zou ik aanraden om te
vertrekken aan Brussel-Centraal. Via de
Zavel en het Egmontpark kom je terecht
aan het Justitiepaleis, waar het uitzicht
fenomenaal is. Vervolgens moet je
langs het Vossenplein wandelen en een
‘pistolet mixte’ eten bij La Clef d’Or.
Van daaruit is het aangenaam wandelen richting het centrum. Ga zeker even
langs de Zenne aan de Sint-Gorikshallen en eindig bij Noordzee met verse vis
en een glas koele witte wijn.

Beste Instagrampagina’s
over Brussel:
We Love Brussels
Bruxelles par Eric Ostermann
Brussels Museums

Wat is de beste plek in Brussel om je
even op vakantie te wanen?
Ik ga zelf op vakantie altijd op zoek
naar hippe plekjes die aan een revival
bezig zijn. Het park van Tour & Taxis is
daarvan een ideaal voorbeeld. Sowieso
zijn parken de plaats bij uitstek om
even te ontsnappen aan de stad. Het
Josaphatpark in Schaarbeek doet me
dromen van Madrid en op dagen dat
het Ter Kamerenbos is afgesloten voor
het verkeer verandert het in een soort
magische wereld op zich.

Wie is volgens jou de meest typerende
Brusselaar?
Je kan natuurlijk de geschiedenis
induiken en spreken over een man als
Raymond Goethals, maar vandaag de
dag denk ik dat Zwangere Guy toepasselijker is. Hij is een echte ‘rauwe’
Brusselaar en spreekt een ruime
doelgroep aan. Je kan hem zomaar
tegenkomen in een chic restaurant,
maar hij drinkt evengoed een pintje
op straat. Hij neemt zichzelf niet te
serieus en vergeet nooit van waar hij
komt, maar tegelijk heeft hij wel de
‘Brussels dream’ verwezenlijkt. In de
rest van België hebben mensen al snel
zoiets van ‘doe maar normaal’, terwijl
je in Brussel net respect verdient door
uniek te zijn en wat durf te tonen –
bijvoorbeeld door te rappen in het
Nederlands. De term Brusselaar is
sowieso nogal complex, want je wordt
het van zodra je jezelf inschrijft bij de
gemeente. Dé Brusselaar bestaat niet
en dat maakt het zo interessant.

Kwinten Lambrecht (30)
communicatieadviseur bij Kwin @ lambyk

Vorst - Brussel-Centraal

Welke Brusselse designer vind je inspirerend?
Marina Bautier. Haar meubels zijn minimalistisch van stijl en vaak vervaardigd uit hout.
Ze heeft een atelier in de Portugese wijk op de
grens tussen Vorst en Sint-Gillis en veel van
de stukken worden ook nog eens gewoon in
België gemaakt.

Welk restaurant doet je watertanden?
Brussel barst van de heerlijke adresjes. Toegegeven, ik ga
best vaak uit eten, dus het is heel moeilijk om slechts één
adres te kiezen. Voor Italiaans ga ik naar Certo in Elsene,
ben ik in de stemming voor Aziatisch, dan kan je me
vinden bij Old Boy. Ik was onlangs ook bij Le Damoiselle
in Sint-Gillis en daar hebben ze dan weer een fantastisch
aanbod aan natuurlijke wijnen. Qua eten heb je de keuze
uit vijf Mediterraanse gerechten – je bent er dus zeker van
dat alles kraakvers is.

3 x opvallende
samenwerkingen in modeland
Met twee kan je meer dan alleen.
Dat geldt ook voor ontwerpers
en modehuizen. Daarom slaan ze
geregeld de handen in elkaar voor
een nieuwe collectie!

Janne Vandevelde
coördinator Metro Weekend

L’Oréal Paris x KARL LAGERFELD

Weekday x Lee

Veritas x Véronique Branquinho

Twee iconische merken uit Parijs bundelen de
krachten voor deze make-upcollectie voor rock-chicks.
De collectie bestaat uit een mascara, eyeliner en zes
tinten lipstick en is een eerbetoon aan de overleden
modeontwerper. Het zwart-witte design staat immers
voor Lagerfelds signature look met zwarte zonnebril
en witte kraag.
De producten zijn vanaf vandaag te koop op de
webshop van Di en liggen vanaf 25 september ook
bij Di in de winkelrekken.

Het merk Lee mag zichzelf de koning van de jeans
noemen. Al sinds 1889 gaan ze aan de slag met
denim. Modeketen Weekday maakt van die kennis
slim gebruik door samen 22 stuks uit te brengen,
waaronder enkele unisex exemplaren. Het werd
een urban collectie die inspeelt op de oversized
nineties trend.
Je shopt de collectie online en in de Weekdaywinkels in Brussel, Leuven, Gent en Antwerpen
Kammenstraat.

Veritas lanceert een exclusieve collectie met
modeontwerpster Veronique Branquinho. De
collectie bestaat uit een serie handtassen en panty’s,
maar ook veertien kledingstukken die je zelf nog
moet maken. Dit is trouwens de eerste keer dat een
Belgische ontwerper van wereldniveau haar eigen
patronen deelt. Voor de campagnefoto’s stonden vier
moeder-dochterduo’s model, wat een heel ontroerend
resultaat oplevert.
Deze samenwerking kan je online en in de Veritaswinkels bemachtigen vanaf 25 oktober.
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BXL

Geboren en getogen of simpelweg blijven
plakken na de studies... Brussel is een
melting pot van culturen en stijlen, maar
vooral een bron van creativiteit. Kunst en
mode zijn vaste waarden in de bruisende
hoofdstad. Deze Brusselse designers en
ondernemers maakten van hun passie hun
beroep en Brusselse ketjes en mokkes zijn
er helemaal weg van. AFRODITE TREVLOPOULOS

Fisherman trui
Valentine Witmeur Lab
180 euro

Héloïse Schoudertas
Doriane van Overeem
185 euro
Omkeerbare trui (kids)
Bonjour Maurice
59 euro

‘Solar’ oorbellen
AROZ Jewelry
140 euro

T-shirt
Centreville Store
39 euro

100TH TERRITORY
Tot en met 13 oktober kan je in
Maasmechelen Village terecht voor
100th Territory, een samenwerking
tussen MM Village en mode- en
designinstituut MAD Brussels.
De 100ste hotspot in de Village
staat 100% in het teken van
Brusselse mode en design en
wil mensen laten kennismaken
met een nieuwe lichting
ontwerpers. Bovendien scoor je er
designerstuks aan zachte prijzen!

Felice & Matthias
Zonnebril
Bidules
129 euro

DE LANGSTE HITLIJST VAN VLAANDEREN DOOR JOU GEKOZEN.
ELKE ZATERDAG VAN 10U TOT 16U.

04

UitTips
LOVE AT FIRST SIGHT - FOTO HERE SHE LIES, SIR
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Expo
Grote Kunst voor Kleine Kenners,
de Vlaamse Meesters
nog t.e.m. 5/1
VEURNE - In de nieuwste tentoonstelling in Kasteel Beauvoorde ontdek je met het hele gezin de kunst van Vlaamse Meesters als Rubens
en Bruegel: ga op wandel in het indrukwekkende kasteel en duik in een
klap 600 jaar terug in de tijd. Illustrator Thaïs Vanderheyden maakte
grappige kinderversies van de oude meesterwerken, een reeks raadsels
en opdrachten houdt de spanning erin en meesterverteller Warre Borgmans vertelt in de audiogids mysterieuze verhalen over de schilderijen.

KASTEELBEAUVOORDE.BE

AUTOLOZE ZONDAG - BELGA/N. MAETERLINCK

Mobiliteit

Theater

Autoloze Zondag

Love at First Sight

22/9

nog t.e.m. 28/9

BRUSSEL - Op zondag kan je gerust ademhalen in
de hoofdstad, want dan is er geen enkele auto te
bekennen in het gehele Brusselse Gewest. En om
het feest van Autoloze Zondag compleet te maken
valt er nog heel wat te beleven: laat je inspireren op
de ﬁetsbeurs, volg een cursus elektrisch steppen
of waag je kans in de traagheidswedstrijd. Spring
zeker ook eens binnen in de mobiliteitsdorpen
in de verschillende gemeenten van Brussel en bij
jeugdtheater BRONKS, dat van de autovrije gelegenheid gebruik maakt om een groot openingsfeest te geven.

ANTWERPEN - Tien Antwerpse cultuurhuizen zetten tijdens Love at ﬁrst Sight een hele reeks nieuwe makers op de planken. Daarbij trekken ze zich
bovendien weinig aan van genres en disciplines: er
is ﬁlm, performance, dans, beeldende kunst, en
er is vooral ook theater. In Arenberg, De Studio,
de Bourla, Toneelhuis en een reeks andere zalen
ontdek je de nieuwste generatie theatermakers:
maak je keuze uit maar liefst 23 voorstellingen in
alle vormen, van een interactieve installatie tot een
Shakespeariaans koningstafereel.

BRUSSEL.BE

Architectuur
Festival van de Architectuur
21/9 - 27/9
GENT - Zeven dagen lang zoomt het Festival van
de Architectuur in op alle facetten van architectuur, met name haar gave om mensen dichter bij
elkaar te brengen. Gaststad is dit jaar Gent, waar
het feest zaterdag afgetrapt wordt met de val van
7.000 gigantische dominostenen die dwars door de
stad slingeren. In de week die volgt kan je (onder
andere) aanschuiven voor een diner en een tafelgesprek met inspirerende stemmen, een rondleiding
volgen op de oude dokken van Gent en naar een
expo gecureerd door de stadsbouwmeester.

FESTIVALVANDEARCHITECTUUR.BE

ZWIN - BELGA/N. MAETERLINCK

LOVEATFIRSTSIGHT.BE
FESTIVAL VAN DE ARCHITECTUUR - M. DIONYS

Natuur
De Week van de Zwinstreek
21/9 - 29/9
VERSCHILLENDE LOCATIES - De Week van de
Zwinstreek doet je het West-Vlaamse natuurgebied ontdekken in al haar glorie, van Knokke-Heist
helemaal tot in Nederland. Maak een ritje met een
paardenkoets, leer alles over hoe de Romeinen al
in de Zwinstreek vertoefden, spring op je ﬁets voor
een bijentocht of steek een handje toe bij de natuurbehoudswerken in de duinen, en ontdek alles
wat dit stukje natuur aan de kust te bieden heeft.

ZWIN.BE

Cruise weg van de kou en
het grijze weer
MIAMI
Heb je er al eens aan gedacht
om op cruise te vertrekken tijdens de wintervakantie? Op het
menu: zon, zee en een unieke
vakantie in volpension. Dompel
jezelf onder in de exotische en
paradijselijke
bestemmingen
van de Caraïben en de Antillen.
Vertrek naar het Ocean Cay
MSC Marine Reserve en ontdek in primeur dit gloednieuwe
zeereservaat in de Bahama’s.
Proﬁteer van de koele winter - al is dat natuurlijk relatief in de
Emiraten - om futuristische metropolen als Dubai en Abu Dhabi te
bezoeken. Dichter bij huis kan je de mooiste steden in het Middellandse Zeegebied bewonderen, terwijl je geniet van alle comfort
en activiteiten aan boord van een MSC-cruiseschip.

Waar wacht je nog op?
Ontsnap aan de kou en het grijze
weer, boek je wintervakantie op
www.msccruises.be.
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Vrouw vindt kikker in broodje
van Panos en dient klacht in

Vrouw wil liefdesbrieven verbranden
maar zet appartement in vuur en vlam

ETTERBEEK Een klant van
het Panos-filiaal aan de Waversesteenweg in Etterbeek deed
een wel erg bijzondere ontdekking in haar broodje. In de sandwich zat immers een dode kikker, «Beeld je de HORROR in
toen ik deze middag een kikker
in mijn broodje vond. Panos,
jullie hebben wat uit te leggen»,

LINCOLN Een Amerikaanse vrouw die de liefdesbrieven van
haar ex in vuur stak in haar appartement, heeft een vlammend
lesje geleerd. De politie liet weten dat de 19-jarige vrouw uit Lincoln, in de Amerikaanse staat Nebraska, een butaan gasbrander
had gebruikt om de brieven in brand te steken. Daarna liet ze de
verbrande brieven op haar vloer liggen en ging ze in een andere
kamer een dutje doen. Toen ze enige tijd later wakker werd, zag
ze hoe haar tapijt in brand stond. Brandweermannen konden
het vuur snel blussen. Niemand geraakte gewond, al veroorzaakte de brand wel voor 4.000 dollar (3.615 euro) aan schade. ■

schreef de vrouw op Twitter. De
broodjesketen «neemt het probleem serieus» en zegt dat de
nodige maatregelen zijn getroffen. Het bedrijf benadrukt dat
het er een zeer strikte kwaliteitscontrole op nahoudt. Op
aanraden van het federaal voedselagentschap FAVV diende de
■
vrouw een klacht in.
Twitter / @KimberleyAO

Cazenove • Saive

Overal
verkrijgbaar!
J S & C • Saive © Ballon Media, 2019

Vandaag
bezoeken we
een museum.

Een goeie voorbereiding
betekent ook dat je af en toe níét
met voetbal bezig moet zijn.

Zij riskeert tenminste
geen handsbal!

Leuke nieuwe pose
als je scoort!

Maar ’n goeie
keeper wordt
ze niet!

Ingooien
is ook
moeilijk!

Dat heeft
Grozmann nog
niet gedaan!

Prachtig!
Zo mooi!

Coach?

Hee, coach, je speelsters
blijven wel aan voetbal
denken, vermoed ik!

Schitterend.

KISS

RIDE

➤ Op een late avond, kwam
ik je tegen in Luigi's. Jij
een ULB-er, ik een VUBster. 8 jaar en vele studentikoze momenten
later, kijk ik er elke dag
nog steeds naar uit om
samen de rest van ons
leven te beleven. Thal, I
love you with all my
heart. - Jess #vulblove
➤ Mijn naam is Mathilde
Bernard, ik kom uit
Frankrijk en in 2015
besloot ik om naar de
ULB te komen en daar
farmacie te volgen. Om
me snel te integreren in
de universiteit, ging ik
samen met vriendinnen
van mijn les naar een
Disney-TD georganiseerd door de studentenvereniging van Farmacie. Op een gegeven
moment duwden mijn
vriendinnen me naar
een jongen die een ganzenveer op zijn hoofd
droeg. We begonnen te
dansen op de Disneymuziek en kusten elkaar.
De jongen heette Jeroen,
een Vlaamse voornaam
die ik daarvoor nog
nooit gehoord had, en
hij studeerde bio-ingenieur aan de VUB. Sinds
die avond op 14 oktober
2015 hebben we elkaar
niet meer losgelaten.
Vier jaar later hebben
we samen veel gereisd,
spreekt Jeroen heel goed
Frans en ken ik drie
essentiële woorden
Nederlands: bier, frieten
en chocolade. Mijn
vader had gelijk toen hij
voorspelde dat ik voor
een Belg zou vallen,
maar hij dacht misschien niet dat het Vlaming zou zijn! Bedankt
aan de studentenvereniging van Farmacie
om ons leven te veranderen.

DE LIEFDE VAN JE LEVEN TEGEN
HET LIJF GELOPEN, JE LUCKY SOK
KWIJTGESPEELD OF GEWOON ZIN
OM IETS LEUKS MET DE WERELD TE
DELEN ?
STUUR EEN BERICHTJE MET DE
HASHTAG #KISSANDTWEET VIA
TWITTER OF INSTAGRAM OF MAIL
NAAR
kissride@metrotime.be

40

De Metro-redactie maakt een selectie van
de ingezonden berichten. Metro is niet
verantwoordelijk voor eventuele gevolgen
van deze berichten.
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MEDIA

«Ik haal de kindjes
van school met een
tuktuk»
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Uw korting!

ACTRICE LIEN VAN DE KELDER VERTELT IN HLN OPENHARTIG OVER HAAR NIEUWE
LEVEN IN BANGKOK, THAILAND.

T V-TIPS

Online shoppen
wordt nog leuker met
een extra korting...

20 september 2019

Monacovrouwen

18-20u

Het Journaal update
Het Weer
Dagelijkse kost
XAﬂ. Panna cotta van witte
chocolade met perzik. Een romig nagerechtje met witte chocolade en gebakken perziken.
Blokken
Het Journaal
Iedereen beroemd

19.00

HET WEER
THUIS
XSoapreeks (B). Rosa is volop
aan het genieten van de drukte bij Stevenson; ze is gelukkig. Judith krijgt in de
praktijk een bekende over de vloer. Leo
schrikt wanneer hij hoort waar Dries mee
bezig is. Karin steekt een tandje bij voor
haar cliënt.
20.40 DCI BANKS
XMisdaadreeks (GB). Aﬂ. Undertow. Banks en zijn team hebben nogal
wat moeite bij het oplossen van een zaak.
Na doorgedreven onderzoek kunnen ze
een verdachte traceren, maar die blijkt
niks met de zaak te maken te hebben.
Anderson, de nieuwe hoofdinspecteur,
spoort Helen aan om de zaak snel af te
sluiten. Maar Banks heeft een verdachte
in het vizier: misdaadbaas Steve Richards.
Terwijl bewijzen en getuigen verdwijnen,
raakt Banks geobsedeerd door de man.
Anderson haalt hem van de zaak en vervangt hem door Helen. Een in een hoekje
gedreven Banks moet alles uit de kast
halen om deze zaak op te lossen. (herh.)

20.00

18.04
18.10
18.15

18.30
19.00
19.40

foto VIJF

Maak kennis Winny, Sylvie, Anne-Françoise &
Atoessa, vier vrouwen die
in Monaco genieten van
het luxeleven. Het picture
perfect leven van AnneFrançoise - oorspronkelijk
af komstig uit Antwerpen
- nam een drastische wending toen ze haar man
verloor bij een ongeval.
Zakenvrouw Atoessa is
af komstig uit Izegem en
heeft Iraanse roots. Samen
met haar man Max zorgt
ze voor de exclusieve catering op de private jets van
de groten der aarde.

20-21u

21-22u

VIJF, 20.35 uur

The Hobbit:
The Battle of
The Five Armies

22-23u

foto VIER

Bilbo
Balings,
Thorin
Eikenschild en de groep
dwergen hebben hun
koninkrijk heroverd op
Smaug, maar onbedoeld
ook een dodelijke kracht
losgelaten op de wereld.
Smaug zint op wraak en
maakt veel slachtoffers
in Meerstad. Thorin is
geobsedeerd door zijn heroverde rijkdom en heeft
zijn vriendschap hiervoor
over. Maar er zijn grotere
gevaren op komst. Gandalf ziet namelijk dat de
gevaarlijke vijand Sauron
enorme legers met Orks
naar de Eenzame Berg
stuurt.
VIER, 20.35 uur

metro

23-24u

20.05
20.10

22.10

VICTORIA
XHistorische dramareeks (GB).
Aﬂ. Et in Arcadia. In hun verblijf in Osborne
House, krijgen Victoria en Albert de kans
om hun kinderen op te voeden ver weg
van het tumult in Londen. Na het controversiële optreden van Palmerston tijdens
het bezoek van Kossuth aan Groot-Brittannië, roept ze hem en Russell op het
matje. De minister van Buitenlandse Zaken raakt verstrikt in een web van intriges
met Feodora, die hem heeft betrapt met
de hertogin van Monmouth.
23.00
23.17
23.18
23.20
23.25

1.05
18.05 BoJack Horseman
18.35 Chicago P.D. 19.25
Chicago P.D. 20.15 CSI: Miami 21.25 CSI: Miami 22.15
CSI: NY 23.05 CSI: NY 23.55 Law & Order 0.45
UnREAL 1.35 UnREAL 2.20 Make You Laugh
Out Loud 3.00 Storage Hunters 3.25 Storage
Hunters 3.45 Storage Hunters 4.05 Storage
Hunters 4.30 Storage Hunters 4.50 Storage
Hunters 5.15 Storage Hunters 5.35 Storage
Hunters

Het Journaal
Keno
Euromillions Uitslagen
Het Weer (herh.)
Hard Eight
X(Sydney). Misdaadthriller van
Paul Thomas Anderson (VS
1996). Met Philip Baker Hall
(Sydney), John C. Reilly (John)...
Nachtprogramma’s

18.30 Botched 19.20 Say Yes
to the Dress 19.45 Say Yes to
the Dress 20.10 Curvy Brides’ Boutique 20.35 90 Day
Fiancé: Before The 90 Days 22.25 The Family
Chantel 23.25 Body Fixers 0.25 90 Day Fiancé:
Before The 90 Days 2.05 Say Yes to the Dress
2.30 Say Yes to the Dress 3.00 Curvy Brides’
Boutique 3.25 Say Yes to the Dress 3.50 Dr.
Pimple Popper 4.40 Good Bones 5.30 Hidden
Potential

Rolkrant
XSelectie van de nieuwsberichten op VRT NWS en sporza.be.
Voetbal - UEFA Europa League
Magazine (herh.)
XVoetbalmagazine dat verslag
uitbrengt van een speeldag in
de UEFA Europa League (B).
Presentatie: Ruben Van Gucht.
Aﬂ. Groepsfase - matchdag 1.

18.00

TERZAKE
XNieuws- en duidingsmagazine (B). Presentatie: Kathleen Cools of
Annelies Beck.
20.30 DE AFSPRAAK
OP VRIJDAG
XActuamagazine over het
nieuws en de actualiteit van de dag (B).
Presentatie: Ivan De Vadder.

20.00

19.25

21.20

MR. TURNER
XBiograﬁsch drama van Mike
Leigh (GB/Fr./D 2014). Met Timothy Spall
(JMW Turner), Paul Jesson (William Turner
Snr), Dorothy Atkinson (Hannah Danby),
Marion Bailey (Sophia Booth), Karl Johnson (Mr Booth), Ruth Sheen (Sarah Danby)... J.M.W. Turner werd getekend door
de dood van zijn vader en houdt er een
alles behalve alledaagse levensstijl op na.
Huishoudster Hannah Danby draagt haar
baas op handen, maar Mr. Turner vindt
haar werk redelijk vanzelfsprekend en eist
geregeld seksuele diensten van haar. Turner reist, schildert, bezoekt een bordeel,
laat zich aan de mast van een schip vastbinden zodat hij een sneeuwstorm kan
schilderen én oogst heel wat succes met
zijn werk.

23.45

0.40

Trapped
X(Ófærð). Misdaadreeks (IJsland). De Litouwer Jonas Malakauskas wordt aangehouden en
moet de nacht doorbrengen in
de cel. Ondertussen wordt het
lichaam in de vriezers van de
visfabriek bewaard tot het kan
worden onderzocht. (herh.)
Canvaslus (herh.) (09.00)

18.45 Zware Jongens - Ice
Road Truckers 19.40 Game
of Thrones. Dramareeks (VS).
20.40 Coming to America.
Komedie van John Landis (VS 1988). Met Eddie
Murphy (Prins Akeem/Clarence/Randy Watson/Saul), Arsenio Hall (Semmi/Morris/priester
Brown)... 22.55 Comedy Live: Hans Teeuwen Industry Of Love. Registratie van deze stand-up
comedyshow van Hans Teeuwen uit 2004. 1.00
Married with Children 1.25 Community (01.50)

18.15

19.00

Loïc: Zot van Koken
XAﬂ. Kippenvleugels met salade. Comfortfood op vrijdag met
kippenvleugels.
Echte Verhalen: De Buurtpolitie
XDocuﬁctiereeks (B). Koen
krijgt telefoon van zijn buurman:
volgens hem is er iets ernstig
mis met Barry.
VTM Nieuws- Het Weer

FAMILIE
XSoapreeks (B). Niko is helemaal van slag. Hanne besluit eindelijk
openhartig te zijn met Quinten. Lars probeert Véronique te steunen, maar zegt de
foute dingen. Hij zoekt ook Mathias op.
Die neemt ondertussen een belangrijke
beslissing.
20.40 BELGIUM’S GOT TALENT
XTalentenjacht (B). De Acapella’s, een ‘geheugenkoor’ van 80-plussers,
zijn de oudste deelnemers ooit. Vilja Duo
(35 en 42, Antwerpen) combineert dans
met luchtacrobatie. Layanah & Elmira (28
en 29, Oostkamp) brengen ‘fusion bellydance’. Kan kaartgoochelaar Rens Van
Puyvelde (12, Sinaai) ‘magiehater’ Stan
overtuigen? Voetballer Younes Ghezzal
(21, Ronse) wil de bal in 1 minuut meer
dan 100 keer aantikken. Mathias en Roel,
ook wel Meiths (25, Haaltert), schreven
een eigen nummer. Beyoncé en Fleur (14
en 15, Haaltert) delen een passie voor hiphop. Dansgroep DNB Crew (15-18) komt
ook uit Haaltert. Francis, ook wel Carving
Cis (48, Boom), wil in 2 minuten van een
boomstronk een houtsculptuur maken.
22.45

THE GOOD DOCTOR
XDramareeks (VS). Aﬂ. Aftermath. Na de quarantaine wordt onderzoek
gedaan naar het ziekenhuis. De inspecteur heeft zijn twijfels over Andrews en wil
Shaun, Lim en Melendez bestraffen. De
operatiekamers blijven nog even gesloten,
dus hebben de artsen tijd voor hun privéleven. Lim en Melendez spreken hun gevoelens voor elkaar uit. Shaun ontdekt dat
Lea een vriendje heeft. Morgan en Claire
helpen Claires moeder.

23.40

Inside Llewyn Davis
XDrama van Ethan Coen en
Joel Coen (VS/GB/Fr. 2013).
Met Oscar Isaac (Llewyn Davis)... New York, begin jaren 60.
Folkmuzikant Llewyn Davis wil
het maken als artiest, maar de
weg naar roem is bezaaid met
obstakels waarvan een aantal
van eigen makelij. (01.40)

18.00 The Ofﬁce 18.30
Parks and Recreation
19.00 Parks and Recreation 19.30 King of the
Road 20.30 King of the Road. 21.30 The Joy of
Painting with Bob Ross 22.05 The Joy of Painting with Bob Ross 22.40 Hate Thy Neighbour:
Documentairereeks waarin komiek Jamali Maddix onderzoekt waarom sommige groepen van
mensen haat prediken. 23.40 King of the Road
0.30 King of the Road 1.20 Nachtprogramma’s
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De populairste kortingen, allemaal op een rij.
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‘Taboe'maakt
kans op Emmy
Award

kortingscodes.metrotime.be
Foto VRT

The Simpsons (herh.)
XAﬂ. The Great Wife Hope.
Night at The Museum
XKomedie van Shawn Levy
(GB/VS 2006). Met Ben Stiller...
Larry neemt een job als nachtwaker aan in een historisch
museum. Maar niemand zegt
hem dat ‘s nachts alles in het
museum tot leven komt...

18.00
18.25
18.55
19.15
19.45

THE ART
OF THE STEAL
XMisdaadkomedie
van
Jonathan Sobol (CDN/VS 2013). Met Kurt
Russell (Crunch Calhoun), Matt Dillon
(Nicky Calhoun), Jay Baruchel (Francie
Tobin), Kenneth Welsh (Paddy MacCarthy), Chris Diamantopoulos (Guy de Cornet)... Crunch Calhoun, een derderangs
stuntrijder en voormalig kunstdief, besluit
nog één keer het slechte pad op te gaan
voor een lucratieve kunstroof. Met zijn
oude team bedenkt Crunch een plan om
een kostbaar historisch boek te stelen. De
succesvolle diefstal leidt tot een andere,
veel riskantere onderneming, bedacht
door Nicky, de onbetrouwbare broer van
Crunch.

20.35

18.05
18.35

20.35

Two and a Half Men (herh.)
Two and a Half Men (herh.)
Two and a Half Men (herh.)
Two and a Half Men (herh.)
Zo Man Zo Vrouw
XRealityreeks (B). Peter draagt
in het dagelijkse leven vooral
werkkleding en dat terwijl Vicky
eigenlijk op zoek is naar een
look-a-like van Brad Pitt. (herh.)

18.45

THE HOBBIT:
THE BATTLE
OF THE FIVE ARMIES
XFantasyﬁlm van Peter Jackson (NZ/VS 2014). Met Martin Freeman
(Bilbo Balings), Benedict Cumberbatch
(Smaug), Ian McKellen (Gandalf), Richard
Armitage (Thorin), Ken Stott (Balin)...
Zie tv-tip.

20.35

0.45

20.35

22.25

23.15

23.35

0.35
0.55
18.55 De Keuken van Soﬁe
19.15 Home and Away 19.40
Ik vertrek 20.40 A Murderer
Upstairs (Secrets of My Stepdaughter). Tv-thriller van Jem Garrard (CDN
2017). Met Josie Davis (Cindy Kent), Tiera Skovbye (Rachel Kent), Cameron Bancroft (Greg
Kent), Ali Skovbye (Addy Kent), Lucia Walters
(Pam Cherﬁls)... 22.25 Steenrijk, Straatarm
23.15 A Place in the Sun - Summer Sun 0.10 Ik
vertrek 1.00 Nachtprogramma’s

MONACOVROUWEN
XRealityreeks over vier Belgische vrouwen die een luxeleven leiden in
Monaco (B). Zie tv-tip.

19.40

TEMPTATION
ISLAND VIPS
XRealityreeks waarin bekende
Vlamingen en Nederlanders de ultieme relatiest aangaan (NL). Presentatie:
Kaj Gorgels en Yolanthe Cabau van
Kasbergen.

THE REUNION
XActieﬁlm van Michael Pavone
(VS 2011). Met John Cena (Sam Carey),
Ethan Embry (Leo Carey), Amy Smart
(Nina Carey), Michael Rispoli (Canton),
Boyd Holbrook (Douglas Carey)... Wanneer haar rijke vader sterft, wil Nina Carey zijn laatste wens vervullen: haar drie
broers opnieuw herenigen. Het viertal
heeft recht op een stevig deel van de erfenis, maar enkel als ze twee jaar lang als
een hecht gezin kunnen samenwerken.

You’re the Worst
XTragikomische reeks (VS).
Aﬂ. Four Goddamn More Days.
Gretchen probeert voor Jimmy
te verbergen dat ze onlangs
haar job is kwijtgeraakt.
Qmusic (01.00)

18.50

21.15

22.25

0.20

Grey’s Anatomy
XDramareeks (VS). Aﬂ. This Is
Why We Fight. (herh.)
Body of Proof
XDramareeks (VS). Aﬂ. Your
Number’s Up. Wanneer een
lottowinnaar dood wordt aangetroffen in zijn appartement,
is zo goed als iedereen een
verdachte. (herh.)

Sports Late Night
XVoetbalmagazine (B). Met een
samenvatting van de wedstrijd
KV Kortrijk - KV Mechelen.
Callboys 2
XKomische reeks (B). De boekingen lopen binnen, de sfeer is
uitgelaten. (herh.)
Sports Late Night (herh.)
Nachtprogramma’s

18.00 Nieuws 18.15 EenVandaag 18.45 Sportjournaal:
19.00 De wereld draait door
20.00 Nieuws 20.25 NOS
Bevrijdingsjournaal september 1944: Journaal
waarin het nieuws van de periode rond Operation Market Garden wordt verteld en geduid (NL).
20.40 Flikken Rotterdam 21.35 Bed & Breakfast 22.30 NOS Studio Sport Eredivisie 23.05
Jinek 0.05 Nieuws 0.20 NOS Bevrijdingsjournaal september 1944 0.30 Nachtprogramma’s

19.40

ELEMENTARY
XMisdaadreeks (VS). Aﬂ. Tag,
You’re Me. Sherlock en Joan onderzoeken
samen met de politie de moord op een
Amerikaanse man en zijn Duitse dubbelganger. De aanwezigheid van Morland
zorgt er echter voor dat Sherlock zich
maar moeilijk op het onderzoek kan concentreren.

ELEMENTARY
XMisdaadreeks (VS). Aﬂ. All
My Exes Live in Essex. Sherlock en Joan
onderzoeken de verdwijning van een laborante die verbonden was aan het ziekenhuis waar ook Joan ooit heeft gewerkt.
Het duurt niet lang voor het lichaam van
de jonge vrouw wordt teruggevonden.
Joan besluit om in het verleden van haar
ex-collega te graven en ontdekt dat die er
een tumultueus liefdesleven op nahield,
en dat ze leverkanker had.

22.20

23.30

23.05

ELEMENTARY
XMisdaadreeks (VS). Aﬂ. The
Games Underfoot. Sherlock en Joan
onderzoeken de moord op een archeoloog die dood werd teruggevonden op
een oude stortplaats. Ze ontdekken dat
de man op zoek was naar een modern
artefact: een zeldzaam en waardevol videospelletje uit de jaren 80. Joan ontdekt
al snel een link tussen deze zaak en een
nabijgelegen chemiebedrijf dat illegaal
giftige chemicaliën dumpt in de buurt van
de stortplaats.

0.05
0.55
18.25 BinnensteBuiten 19.00
Meldpunt! 19.30 Vroege vogels 20.25 2 voor 12 21.05
Een bezeten wereld. Nederland tussen de oorlogen: Historische documentairereeks over het turbulente leven in de jaren
20 en de toenemende angst voor ontsporing in
de jaren 30 (NL 2019).22.00 Nieuwsuur 22.55
Press. Dramareeks (GB). 23.55 Woman in Gold.
Biograﬁsch drama van Simon Curtis (GB 2015).
1.35 Nachtprogramma’s

«Pommeline, ik
heb oprecht spijt
van mijn fouten»

21.25

NAKED ATTRACTION
XDatingprogramma
waarin
de kandidaten geleidelijk aan de naakte
lichamen van hun potentiële geliefden te
zien krijgen (GB).

The Block Australia
XRealityreeks waarin koppels
gebouwen renoveren (Aus.).
Presentatie: Scott Cam en Shelley Craft. Aﬂ. Restoration And
Re-purposing Challenge. (herh.)
(00.35)

Jane the Virgin
XDramareeks (VS). Aﬂ. Chapter
Thirty-Four.
Baywatch
XDramareeks (VS). Aﬂ. Kicks.
Matt doet mee aan een kickbokstornooi. Mitch is zijn persoonlijke coach. De twee komen
al snel in contact met iemand uit
het verleden van Mitch.

NEW YORK CITY Het Eénprogramma 'Taboe', gemaakt
door het productiehuis Panenka, maakt kans op een Internationale Emmy Award, de prestigieuze internationale televisieprijzen die 25 november in
New York worden uitgereikt.
Het programma werd genomineerd in de categorie NonScripted Entertainment. In het
programma lacht Philippe
Geubels (foto links) met mensen
waar je eigenlijk niet om mag
lachen. Mensen met een fysieke beperking of een psychische
kwetsbaarheid bijvoorbeeld,
maar ook mensen in armoede
of met een andere huidskleur.■

Elementary
XMisdaadreeks (VS). Aﬂ. The
Cost of Doing Business. Sherlock en Joan worden ingeschakeld wanneer een sluipschutter
het vuur opent en vier mensen
vermoordt.
The Blacklist
XMisdaadreeks (VS).
Nachtprogramma’s

18.00 Brugklas 18.15 SpangaS 18.25 SpangaS 18.35
Het klokhuis 19.00 NOS
Jeugdjournaal 19.30 First
Dates New Zealand 20.25 Stacey Dooley Meets
the ISIS Brides: Documentaire (GB). 21.20 Layla
M. Drama van Mijke de Jong (NL/B/D/Jordanië
2016). Met Nora El Koussour (Layla), Ilias Addab
(Abdel), Hassan Akkouch (Zine)... 23.00 Toren
C 23.30 Jeuk 0.05 De wereld draait door 1.00
De wereld draait door 1.55 Nachtprogramma’s

Foto Vijf

HOUTHALEN In een bericht op
Instagram heeft ‘Temptation’verleider Fabrizio (foto links) zich
verontschuldigd bij Pommeline
(rechts). Na hun bewogen deelname aan ‘Temptaton Island VIPS’
ging het koppel uit elkaar. «Het
spijt me zo, zo erg... oprecht»,
schrijft de Limburger. «Ik verdiende je niet. Ik besef heel goed
welke schade ik heb aangericht,
maar je staat er nog. Sterker dan
ooit. Dank je voor je oprechte
liefde. Je hebt voor altijd een
plek in mijn hart.» Een reactie
van Pommeline bleef niet lang
uit. «Het is je vergeven. Alleen
vergeten is moeilijk. Ik hoop dat
je wat moois van je leven maakt.
Je bent een kanjer», reageerde ze
■
op Instagram.

BIRTHDAY
1934 Sophia Loren
Italiaanse actrice
1948 George R.R. Martin
Amerikaanse auteur
1992 Dylan Borlée
Belgische atleet
1995 Laura Dekker
Nederlandse solozeilster
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Puzzel

& Win

Smaaksensatie
Hobbykok in huis? Dan moet je de KitchenAid 5KSM
keukenrobot hebben! Je kiest 1 van de 10 verschillende
standen en gaat aan de slag. Hij kan zowel eiwitten kloppen
als brooddeeg kneden. Dankzij het planetaire kneedsysteem
zorgt hij sneller voor een homogeen mengsel. De hoogstaande
kwaliteit en het tijdloze ontwerp past bij elke kok en keuken en
helpt je bij het creëren van zelfgemaakte smaaksensaties.
kitchenaid.be

Breng de letters naar de vakjes in de cijferbalk
en vorm het sleutelwoord.

1

2

3

4

5

6

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6685
Of bel naar het nummer 0905 23 355

WINNAAR WEEK 23
Wint een Iphone XR: W. Smeskens / 9500 Geeraardsbergen
Wint een Kenwood Kmix keukenrobot: J. Ramaut / 2860 Sint-Katelijne-Waver

5

6
7

4

1

3

2

4

A



De nieuwste
Samsung Galaxy S10



6
2

4

8
1
4 8
7

9

C

3

5
6 8
9 2
3 5
5 1
6

3

8

A

B

C

Zend MT38 spatie 3 CIJFERS naar 6685 (vb: MT38 123)
Of bel de oplossing door naar het nummer 0905 23 147

6685
verzonden / ontvangen
€ 1,00 / SMS













B

Breng de cijfers uit de Sudoku naar de vakjes abc

M T

Puzzel online
en win de
nieuwste iPad!




Met de nieuwste Samsung Galaxy S10 kan je je geluk
niet op! Hij maakt gebruik van ’s werelds eerste Dynamic
AMOLED-display (6.1 inch), is HDR10+-gecertiﬁceerd en toont
levendige content in meer kleuren dan ooit. De ultrasonische
vingerafdrukscanner analyseert de contouren van je
vingertoppen in 3D ipv 2D en biedt zo een optimale beveiliging.
Met de nieuwe cameratechnologie en slimmere software is het
nog gemakkelijker om prachtige foto’s en video’s te maken.
samsung.com

Deelnemen kan t/m 22/09/19 tot 23.59 uur - De winnaars worden getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Metro en persoonlijk
verwittigd - Deelnamekost: per oproep €2,00 - Per verzonden/ontvangen sms: €1,00, volledige sms deelname €4,00 - Enkel
deelname via deze kanalen is geldig - De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wet van 25 mei 2018. Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouders. Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be
Wedstrijdorganisatie: MConcept bvba, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
MT19w38 190920ZN
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Boeken op nachtkastje van rectoren
BRUSSEL Caroline Pauwels (rector VUB) en Yvon
Englert (rector ULB) delen
hun favoriete leesmateriaal. Het is een selectie
geworden die Brussel op
haar mooist toont en ook
kijkt naar wat de wereld
momenteel vorm geeft en
in de toekomst zal sturen.

de ‘Blake en Mortimer’-reeks
is het resultaat van een samenwerking tussen vier creatievelingen. Brussel is het
hoofdpersonage en het hele
werk is een knipoog naar de
uithangborden van de stripwereld in België en Brussel.
Het resultaat is simpelweg
fantastisch.

YVON ENGLERT

Het Eiland – Robert Merle
De Laatste Farao – Schuiten, Robert Merle is de auteur bij
Van Dormael, Gunzig, Du- uitstek voor pendelaars. Zijn
avonturenromans weten de
rieux
Deze speciale uitgave binnen lezer op enkele pagina’s mee

te voeren naar andere oorden
en hebben ofwel een historische, ofwel een filosofische
achtergrond. ‘Het Eiland’ vertelt het verhaal van de Bounty, het Engelse schip waarvan
de bemanning in opstand
kwam en probeerde om een
samenleving op te bouwen op
een eiland nabij Tahiti. Het is
een boek over engagement
dat tracht te bewijzen dat
neutraliteit een illusie is. Neutraal zijn betekent in wezen
dat je het sterkste kamp
steunt.

CAROLINE PAUWELS
Mémoires – Jean Monnet
Ik koos dit boek omdat voor
mij Europa het model van samenwerking is. Samenwerken
is nooit makkelijk, precies dat
zegt Monnet in dit boek. Het
is altijd work in progress, met
vallen en opstaan.
We moeten allemaal feminist zijn – Chimananda Ngozi Adichie
Ik vind dit een bijzonder boek
omdat de Nigeriaanse auteur
Adichie vanuit een persoon-

lijk erg gelaagde identiteit,
een overtuigend pleidooi
houdt voor de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
Het is makkelijke literatuur,
maar met een erg sterke boodschap die tot nadenken stemt.
Bruxelles/ Brussel 1946-1956
– Cas Oorthuys
Ik vind het gewoon één van
de mooiste fotoboeken van
Brussel. Soms heb je de blik
van een buitenlander nodig
om te zien hoe mooi Brussel
is.
■
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Foto VUB 2019 – Saskia Vanderstichele

Metroscoop

15/27
19/26

21/03 tot 20/04

vrijwel

bruto
(afk.)

dans

behandeling

kledingstuk

hardware

poolschip

21/04 tot 20/05

3

clown

basisonderwijs

snelheid
4

camion
open
ruimte
vallei

druppel
opschepper

Noorse
stad

Clouseau-hit

grootmoeder
heldendicht
halt!

kerklied
staat in
USA

21/05 tot 21/06

2

5

22/06 tot 22/07

linie

drank

24/08 tot 23/09

1

2

Deze werkdag gaat het behoorlijk op
en neer. Er zijn wat vervelende klussen,
maar ook taken waar je veel voldoening
uit haalt. Single: een nieuwe vriendschap
24/10 tot 22/11 maakt een einde aan enkele ingebakken
gewoontes.

Je gezond verstand en je vermogen om
zaken in het grote geheel te zien worden
door iedereen op het werk erkend. Je
gebruikt deze competenties vandaag om
bepaalde fouten te herstellen.

Je harde werken deze week, begint inmiddels zijn tol te eisen en het kost je moeite
om jezelf op te peppen. Toch moet je dat
doen want anders word je overspoeld
door werk en verlies je de controle.
23/11 tot 21/12

Een dubbele waarschuwing! Niet alleen is
dit een negatieve dag voor de Kreeft, er
is ook sprake van een ongekend heftige
concurrentie die wordt aangevoerd door
tegenstanders zonder scrupules.

Het wordt een zware werkdag met
dringende vragen, moeilijke concurrenten
en enkele collega’s die niet vooruit zijn te
branden. Reken op je eigen kracht en heb
vertrouwen in je instinct en in je ervaring.

3

4

5

6

22/12 tot 20/01

Er zijn kapers op de kust! Ga dus discreet
te werk en wees erg nauwkeurig. Let op
dat je niet per ongeluk in een val trapt en
vertrouw alleen mensen die dat werkelijk
verdienen.
21/01 tot 19/02

Zoals zo vaak op vrijdag moeten er op het
laatste moment ‘nog even’ allerlei zaken
worden gedaan. Zorg voor voldoende bewegingsvrijheid want anders lukt het niet.
Liefde: houd de avond vrij voor je geliefde.

6

Een prettige werksfeer, behalve als je veel
in contact staat met klanten. In dat geval
krijg je te maken met klagers of mensen
die proberen je te bedotten. Liefde: toon
begrip en blijf relaxed.

De stijgende Maan is in Stier. Je competenties worden algemeen gewaardeerd en
alles wijst op een verbetering van je situatie. Liefde: een stabiele en evenwichtige
situatie waar niet aan te tornen valt.

23/07 tot 23/08

bekeuring

24/09 tot 23/10

Je energie en doorzettingsvermogen
leiden soms tot jaloezie. Misschien word je
daarom uitgedaagd om een vrijwel onoplosbaar probleem aan te pakken. Dankzij
je ervaring lukt je dat echter prima.

merkteken

1

Je bent een echte doorzetter. Probeer
vandaag het hoofd koel te houden en
diplomatiek te blijven, dat is goed voor
de zaken. Goed nieuws is dat je werk en
plezier samen kunt laten gaan.

Richt je niet te veel op het werk dat momenteel in uitvoering is en kijk eens om je
heen: er zijn heel wat nieuwe projecten die
je aandacht verdienen en je carrière een
zetje kunnen geven.
20/02 tot 20/03

© De Puzzelaar

Rode Duivels blijven de plak zwaaien op FIFA-ranking
VOETBAL België prijkt voor de negende keer op rij helemaal
bovenaan de FIFA-ranking. De Rode Duivels totaliseren 1.752
punten en voeren de stand aan voor wereldkampioen Frankrijk (1.725 ptn). ‘Les Bleus’ wippen over Brazilië (1.719 ptn)
naar de tweede plaats. De Rode Duivels voeren de FIFA-stand
aan sinds september 2018 en bekleedden de eerste plaats al
eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016. Engeland (1.662 ptn) behoudt in het nieuwe klassement de vierde
plek voor Europees kampioen Portugal (1.643 ptn), dat van
positie wisselt met Uruguay (1.639 ptn). Spanje (1.631 ptn)
wipt als zevende over vicewereldkampioen Kroatië (1.625
ptn) en Colombia (1.622 ptn). Argentinië (1.614 ptn) sluit de
top tien.

Draait Club Brugge mes
dieper in paars-witte wonde?

Belga / V. Lefour

Standard wint
zonder indruk
te maken

Belga / V. Lefour

Belga / V. Lefour

VOETBAL De achtste speeldag in
de Jupiler Pro League opent vanavond met een duel tussen KV
Kortrijk en KV Mechelen. Maar de
topaffiche wordt zondag in de
vooravond afgewerkt. Om 18u
ontvangt Club Brugge in Jan Breydel Anderlecht.

speelde tegen Eupen (0-0) en Genk (1-1).
Ook woensdagavond in de Champions League tegen Galatasaray kwam blauw-zwart,
na een rist gemiste kansen, niet verder dan
0-0. «Maar we zullen onze filosofie zeker
niet aanpassen», beloofde Anderlechtcoach Simon Davies alvast. «We geloven
dat we het tij kunnen keren en ik ben er
Met 5 op 21 en amper een zege in zeven zeker van dat het weldra zal gebeuren.»
matchen heeft paars-wit er een historisch
zwakke competitiestart opzitten. Hoewel EUROPEES
de gelederen voorlopig gesloten blijven bij In het klassement volgt Club Brugge (met
de recordkampioen en iedereen achter het een match minder gespeeld) als tweede op
project-Kompany (foto) blijft staan, moeten 1 punt van Standard. De Rouches spelen
er toch dringend punten worden gesprok- zondagnamiddag gastheer voor Eupen.
keld. Maar op het veld van eeuwige rivaal Gisteren moesten de troepen van Michel
Club wordt dat allerminst een sinecure. Preud’homme wel eerst nog Europees aan
Anderlecht kan zich wel optrekken aan de bak tegen het Portugese Vitoria. Hethet feit dat de ploeg van Clement dit sei- zelfde geldt voor AA Gent. De Buffalo’s
zoen voor eigen publiek al punten ver- trekken zondagavond naar Zulte Waregem

VOETBAL Standard heeft in
z’n eerste poulewedstrijd in de
Europa League de drie punten
in Luik kunnen houden. Tegen
het Portugese team Vitoria Guimaraes won het met een gevleide 2-0. De eerste helft bracht
weinig spektakel. Standard
speelde met de handrem op en
kon nauwelijks een kans afdwingen. Ook na de rust zorgden de Portugese bezoekers
voor het meeste gevaar, maar
het was toch Standard dat na 67
minuten spelen op voorsprong
kwam. Vojvoda zocht spits
Emond, maar de bal werd door
Guimaraes-aanvoerder Hanin
in eigen doel gedevieerd. In het
slot was er heel wat dreiging
van Guimaraes, maar de Luikenaars bleven pal staan. In de extra tijd legde Mpoku de einduitslag vast.
■

maar moesten daarvoor nog voluit tegen
Saint-Etienne.

VERRASSING MOESKROEN
Landskampioen Genk hoopt zich na de
pandoering in Salzburg te herpakken tegen Oostende. De wedstrijd in de Luminus
Arena is een van de vier duels die morgen
worden afgewerkt. Moeskroen, de verrassende derde, gaat op bezoek bij rode lantaarn Waasland-Beveren. Tegelijk speelt
Antwerp thuis tegen Cercle Brugge. Iets
vroeger op de avond staan in het Stade du
Pays de Charleroi de Carolo’s tegenover
STVV.
KV Kortrijk en KV Mechelen trappen speeldag acht vanavond (20u30) op gang. Malinwa kan zich mits een zege (voorlopig)
naast Club Brugge en Moeskroen hijsen in
de stand.
■

Roeselare dan toch niet failliet,
match tegen Lokeren kan doorgaan

‘Kampioenschap van Vlaanderen’
kondigt zich aan als sprintfestijn

VOETBAL Het faillissement van voetbalclub KSV Roeselare
wordt opgeheven. Dat heeft de Ondernemingsrechtbank van
Kortrijk beslist. De club in 1B kan vandaag spelen tegen Lokeren, zo bevestigde de Pro League. Volgens de rechter is de club
wel erg slordig omgegaan met zijn administratie. De club werd
vorige week dinsdag bij verstek failliet verklaard, maar tekende beroep aan. KSV Roeselare, dat beweerde dat er op met moment van de failliet verklaring genoeg geld op de rekening
stond om de schuldeisers te betalen, zegt dat het faillissement
berust op een vergissing. Deze redenering werd door de Kortrijkse rechtbank van koophandel gevolgd en het faillissement
werd ingetrokken.
■

WIELRENNEN Vandaag wordt in en rond Koolskamp de 104e
editie van het Kampioenschap van Vlaanderen afgewerkt. De
organisatoren van deze zevende manche in de Bingoal Cycling
Cup wisten met Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, CCC Team, Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Katusha-Alpecin en Team Sunweb acht WorldTourteams naar
het West-Vlaamse Koolskamp te lokken. Traditie is dat de winnaar een gele trui krijgt met daarop de beeltenis van de Vlaamse Leeuw. Dit ongeacht zijn nationaliteit. De kans dat het pleit
andermaal beslecht wordt na een massasprint op de Tieltsestraat is bijzonder groot. De Nederlandse spurtbom Dylan
Groenewegen hoopt zijn titel te verlengen.
■

KORT NIEUWS
Guus Hiddink is niet
langer de hoofdcoach van
het Chinese olympisch elftal. Volgens Aziatische media heeft de bond de 72-jarige Nederlander vervangen door Hao Wei, voormalig bondscoach van het
Chinese vrouwenteam.
Alexey Lutsenko (Astana) heeft zijn goeie WK-benen getoond door de 67ste
editie van de Coppa Sabatini op zijn naam te schrijven. Hij soleerde na 195,9
km naar de zege in Peccioli.
De wegen van Robert
Kubica en F1-team Williams zullen op het einde
van het seizoen scheiden.
Dat maakte de 34-jarige
Pool bekend.
Cofidis heeft na Europees kampioen Elia Viviani, die overkomt van Deceuninck-Quick.Step, ook
zijn jongere broer Attilio
als versterking voor 2020
aangekondigd.

