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TEIGETJE geeft puber
oplawaai in Disney World

FAMILIE ZOU PIEPJONGE BINDI ‘MISBRUIKEN’ UIT GELDZUCHT

ORLANDO — Een 31-jarige man, verkleed als het populaire Disneyfiguurtje Teigetje, heeft een 14-jarige jongen een oplawaai verkocht
in het Amerikaanse pretpark Disney World. Dat gebeurde terwijl de
jongen samen met zijn familie rustig door het park wandelde. De vader
van Jerry Monaco
legde het hele incident vast op video
en diende klacht in
bij de politie. Het is
voorlopig nog onduidelijk waarom
Michael Fedelem
door het lint ging.
De man werd door
de directie van Disney World voor onbepaalde tijd geschorst. (JF) Foto YouTube

Verloren oorbel van
MARLENE DIETRICH na 73 jaar
uit vijver opgevist
BLACKPOOL — Een poetsploeg
van het Britse attractiepark
Pleasure Beach heeft onlangs
een oorbel teruggevonden die
Hollywoodster Marlene Dietrich
in 1934 verloor tijdens een ritje
op de rollercoaster. De gouden
oorring met parel werd uit de vijver onder de attractie opgevist.
Dietrich wist dat ze de oorbel in
het park verloren had en schreef

na haar bezoek enkele brieven
naar de toenmalige directeur
van het park. Daarin vroeg ze
hem steeds of hij al nieuws had
over het verloren juweel. Dietrich heeft de vondst niet meer
mogen meemaken. Het Hollywood-icoon stierf in 1992 op 90jarige leeftijd in Parijs. Aan wie
de oorbel nu toebehoort, is nog
onduidelijk. (JF)

Podiumpak GEORGE MICHAEL
brengt 1.200 euro op
ANTWERPEN — In het Antwerpse
veilinghuis Campo & Campo vond
gisteravond een bijzondere veiling
plaats, ten voordele van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
Die instelling - internationaal befaamd vanwege haar aidsonderzoek - vierde vorige herfst haar
100ste verjaardag. In totaal bracht
de veiling gisteravond liefst 23.600
euro op. Om de kas van het ITG te
spijzen, had Toots Thielemans een
van zijn mondharmonica’s cadeau
gegeven en die haalde met 4.200
euro de hoogste prijs. De knalrode
jurk die Natalia schonk, was goed
voor 1.100 euro. Precies 100 euro
minder dan wat een blauw Armaniglitterpak, podiumoutfit van de
Britse superster George Michael,
opleverde. Ook Kris Wauters had
een podiumkostuum geschonken,
maar Wauters bleek met 450 euro minder populair. Opvallend
tenslotte was de verkoop van het grote spandoek voor het 01/10concert, georganiseerd door o.m. Tom Barman. Dat spandoek werd
gekocht door evenementenbureau Zanzibar, dat er 2.600 euro voor
betaalde. Vlak voor het huis waar Zanzibar zit, werd destijds de
kleine Luna doodgeschoten. (WWW) Foto Theuns

Geen naakte ontslagen
bij Agfa-Gevaert
MORTSEL — Bij beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert vallen geen
naakte ontslagen. Voor een honderdtal arbeiders moeten directie en vakbonden wel nog een oplossing zoeken. In totaal staan bij
Agfa-Gevaert 893 banen op de

Absenteïsme bij
politie daalt

BRUSSEL — Het absenteïsme bij
de politie is met 0,9 procent gedaald sinds de regering in maart
2004 een actieplan uitwerkte
tegen het fenomeen. Dat heeft
minister van Binnenlandse
Zaken Patrick Dewael woensdag in de bevoegde kamercommissie geantwoord.
De daling van het absenteïsme
met 0,9 procent houdt een
winst in van 333 voltijdse jobs.
Bij de geïntegreerde politie werken 37.000 mensen. Het actieplan zorgt onder meer voor een
betere medische en psychosociale begeleiding (met stressteams) en voert een nieuw
controle en verloningssysteem
in. Zo valt een reeks vergoedingen en tegemoetkomingen weg
vanaf 30 dagen afwezigheid.

Defensie verkoopt
F-16’s en Agusta’s
BRUSSEL — Ons land verkoopt
twaalf «overtollige» F-16’s aan
Jordanië. Welk bedrag ermee
gemoeid is, maakte Defensie
niet bekend. De minister bevestigde woensdag ook de interesse van Benin voor de aankoop van twee Agusta-helikopters. Twee van dergelijke
toestellen bevinden zich sinds
half november in het Afrikaanse
land. Daar werden ze ingeschakeld voor oefenvluchten,
occasioneel gecombineerd met
opdrachten ten gunste van het
presidentschap, zei Flahaut.

helling. Of de getroffen bedienden en kaderleden ook gevrijwaard kunnen blijven van naakte
ontslagen, valt nog af te wachten.
Die onderhandelingen zijn nog
volop aan de gang.
(SVD)

Herrie om eigen tv-show
van dochtertje (8)
Crocodile Hunter
BEERWAH — Vier maanden na het dramatische einde van ‘Crocodile Hunter’ Steve Irwin treedt dochter Bindi in de sporen van de Australische documentairemaker en dierenfanaat. Het 8-jarige kind
start vandaag aan een indrukwekkende tournee door de Verenigde Staten om haar eigen televisieshow ‘Bindi, the Jungle Girl’ te
promoten. «Ik wil niet dat er een einde komt aan papa’s passie»,
verklaarde ze vlak na de dood van haar vader al in een opgemerkte herdenkingstoespraak. Maar tot ver buiten Australië
laait kritiek op - omdat Bindi’s familie vooral op geld uit zou zijn
en het meisje rouw- noch kindertijd gunt.

STUNTS MET DIEREN
Of het meisje ook stunts gaat uithalen met gevaarlijke dieren - het
handelsmerk van haar vader - is
nog niet bekend. Maar zelf lijkt ze
daar wel op aan te sturen: «Ik wil
de mensen graag tonen dat je van
dieren niet bang hoeft te zijn»,
zegt ze. «Zelf heb ik nooit schrik.
Ik vind dieren opwindend. Zelfs
als ze gevaarlijk zijn, denk ik alleen: ooh, wat gaat er gebeuren?»
Naar verluidt zou ze zelfs al gewag hebben gemaakt van haar
plan om ooit zelf bij een
pijlstaartrog te gaan zwemmen het giftige zeedier dat haar vader
tijdens het filmen fataal werd.
Maar los van de vraag of Bindi nu
al van die waaghalzerijen gaat
uithalen, zijn veel mensen be-

Steve ‘Crocodile Hunter’ Irwin
met een van zijn troetels. AFP

Dochtertje Bindi toen ze
haar afscheidsbrief voorlas op de begrafenis van
haar vader. Foto AP

Bindi zou zelfs bij
een pijlstaartrog
willen gaan
zwemmen - het
giftige zeedier
dat haar vader
fataal werd
zorgd en verontwaardigd
omdat het kind op zo’n jonge leeftijd én zo kort na het
verlies van haar vader de
harde
showbusiness
wordt ingegooid. Tijdens
de promotournee passeert
ze al bij de grootste namen:
naast optredens in ‘The Ellen
DeGeneris Show’ en ‘The Late
Show’ van David Letterman,
zal ze zelfs de prestigieuze National Press Club in Washington toespreken. Wat haar op één
lijn plaatst met historische figuren als Winston Churchill, Nelson
Mandela en Yasser Arafat.

de voortzetting van het miljoenenimperium dat de ‘Crocodile
Hunter’ opbouwde vanuit een
simpele familiezoo aan de Australische oostkust. «We laten haar

1.500 Vlaamse ambtenaren verhuizen
naar futuristisch kantoorgebouw

niets doen wat ze niet wil», verdedigt de man zich evenwel. En
moeder Terri vertelt: «Ik ben met
haar naar een psychiater geweest
omdat ze niet ongelukkig lijkt na

de dood van haar vader. En daar
kreeg ik te horen dat ik juist blij
moet zijn met een dochter die een
tragedie kan dragen en inziet dat
het leven doorgaat.»

Stakingsaanzeg bij toeleveranciers VW Vorst
VORST — De bonden gaan een stakingsaanzegging indienen voor alle
toeleveranciers van Volkswagen Vorst. Dat liet het gemeenschappelijk
vakbondsfront gisteren weten. «Waar sociale akkoorden, aanvaard door
de werknemers, werden afgesloten zal het werk hervat worden», klinkt
het. «Als in een van de ondernemingen evenwel geen sociaal luik die
naam waardig en vergelijkbaar met de andere bedrijven wordt bekomen, zal de stakingsaanzegging daadwerkelijk geactiveerd worden.»
Ondertussen hebben de sociale onderhandelingen bij de meeste toeleveranciers een goed ontslagakkoord opgeleverd of gaat het toch die richting uit. Alleen Arvin-Meritor en Inergy op het Automative Park van Vorst
hebben voorlopig nog geen akkoord. Loopt het daar alsnog mis, dan staken meteen alle toeleveranciers. (SVD)

Danneels keurt ‘bevriezen’
gehandicapte kinderen af
Geen donkere hokjes meer, maar ‘lounges’, ‘cockpits’ en
‘touchdown-plekken’ voor de amtenaren. Foto’s Cardinael
BRUSSEL — De Vlaamse overheid voert momenteel de grootste ‘extreme makeover’operatie in haar geschiedenis door: 1.500
ambtenaren nemen hun intrek in het
gloednieuwe, hypermoderne Ellipsgebouw in de Brusselse Noordwijk. Het futuristische kantoorgebouw is niet ingericht
volgens de ‘klassieke’ kantoornormen,
met een eigen ‘donkere hokje’ voor elke
ambtenaar, maar met ‘trendy’ en ‘flexibele’
kantoren, met gifgroene stoelen en knalrode tafels en met hippe namen als ‘lounges’ en ‘touchdown-plekken’.
«De Vlaamse overheid is vandaag heel ver
verwijderd van het beeld van ‘De Collega’s’ dat de meeste mensen nog altijd
hebben en dat willen we dan ook tonen»,
aldus minister van Bestuurszaken Geert
Bourgeois, die ons gisteren een uitgebrei-

Het Ellipsgebouw in de Brusselse Noordwijk, waar straks 1.500
Vlaamse ambtenaren werken.

de rondleiding in het gebouw gaf.
De 1.500 ambtenaren verhuizen niet alleen, ze gaan ook ‘anders werken’. «Elke
ochtend halen ze uit hun ‘locker’ hun mobiele bureaukast, laptop en draadloos telefoontoestel», demonstreert Bourgeois.
«De medewerkers kiezen vervolgens hun
werkplek, naargelang de taken van de
dag. Niemand heeft een eigen kantoor.»

LOUNGES EN COCKPITS
De kantoren hebben hippe namen als
‘lounges’ - voor het ontvangen van bezoekers -, ‘cockpits’ - afgesloten eenpersoonsruimtes waar men geconcentreerd
kan werken - en ‘touchdown-plekken’ waar snel even de agenda kan geraadpleegd worden. «Daarnaast zijn er ook de
‘open’ werkplekken, die bedoeld zijn voor
werk dat minder concentratie vereist of

BRUSSEL — Vlaams minister van
Welzijn Inge Vervotte wil de gesloten instelling van het Vlaams-Brabantse Everberg behouden en omdopen tot een eentalige Vlaamse instelling. Het plan om De Grubbe - zoals de instelling officieel heet - voor
te behouden aan enkel Vlaamse
jeugddelinquenten is een reactie op
de plannen van de federale regering
om in het Waalse Florennes een
nieuwe jeugdgevangenis te bouwen.
Volgens Vervotte is Florennes te ver
voor de Vlaamse jongens om nog een
goede band met hun familie te blijven onderhouden.

Bush stuurt binnen de week al extra troepen naar Irak
WASHINGTON — De Amerikaanse president George W. Bush heeft afgelopen nacht zijn
langverwachte nieuwe aanpak voor Irak uiteengezet in een televisietoespraak. Zijn regering
zal 21.500 extra soldaten uitsturen, waarvan de eersten volgende maandag al kunnen arriveren. Bedoeling is duidelijk om de schoonmaak van de laatste kans te houden.
Toen Bush zich om drie uur vannacht (onze
tijd) tot de Amerikaanse bevolking richtte,
had zijn woordvoerder al bevestigd dat de
verwachte troepenuitbreiding in Irak er
komt. Het zal om 21.500 extra manschappen gaan, van wie de eerste 3.500 à 4.000 al
binnen de week kunnen aankomen. De rest
volgt in maart, april en mei. Vierduizend
soldaten trekken naar de onrustige provincie Anbar, maar het gros is bestemd
voor de hoofdstad Bagdad.
Tegen november dit jaar zou al het verzet
dan zozeer de kop ingedrukt moeten zijn,

dat de VS de macht volledig aan de
Irakezen kunnnen overdragen. Op dit
ogenblik is dat nog maar in drie van de
achttien provincies gebeurd. Maar tijdens
die schoonmaakoperatie van de laatste
kans zullen de Amerikaanse soldaten zich
wel veel minder aantrekken van het Iraakse gezag dan nu het geval is, zo stelde de
woordvoerder uitdrukkelijk. En een
machtsoverdracht in november betekent
nog niet dat de Amerikanen dan meteen
helemaal zullen vertrekken, zo beklemtoonde hij.

Vraag is nu hoe de Democraten, die sinds
kort de meerderheid in het Amerikaanse
Congres hebben, op de plannen van Bush
zullen reageren. Parlementsvoorzitster
Nancy Pelosi gaf al aan dat ze een stemming over de troepenuitbreiding wil forceren. Maar meer dan een symbolische zet
is dat niet. Bush daadwerkelijk dwarsbomen kan enkel door het militaire budget in
te krimpen, en daarover is de Democratische partij verdeeld.

NAAR SYRIË
De Iraakse president Jalal Talabani kondigde intussen aan dat hij binnenkort naar Syrië zal reizen om daar over de veiligheidssituatie in zijn land te overleggen. Een stap
die ook Bush al is aangeraden door zijn ei-

gen Irakcommissie, maar die hij
vooralsnog zelf niet wil zetten. Verwacht werd gisteravond zelfs dat hij Syrië nog
eens als onruststoker in de
regio zou brandmerken.
Uit een opiniepeiling die
werd afgenomen nadat de
voorgenomen troepenuitbreiding al was bekendgeraakt, blijkt dat de populariteit van Bush
op een absoluut dieptepunt van 26
procent is
beland.

«Bejaarden moorden of stelen
door psychische problemen»

BRUSSEL — «De zorgsector moet
dringend beseffen dat ook bejaarden psychische problemen kunnen
hebben en mag hun eigenaardig gedrag niet alleen aan ‘de leeftijd’ of
‘dementie’ wijten. Zolang we die
leeftijdsgroep niet ernstig nemen,
zullen de psychische problemen van
bejaarden geregeld een uitweg zoeken via een diefstal of geweldpleging. Om dat te vermijden, moeten
we bejaarden ook op het psychische
vlak begeleiden.» Tot die opmerkelijke oproep komt gerontopsycholoog Luc Van de Ven, nadat enkele
hoogbejaarden zich de voorbije weken bezondigden aan delicten.

waarvoor overleg met collega’s nodig is»,
aldus Bourgeois. Ook hier springt de
‘trendy’ inrichting - die zo uit een hip Antwerps nachtcafé lijkt te komen - direct in
het oog. «Bovendien hebben de ambtenaren ook een spectaculair uitzicht over de
stad Brussel», klinkt het.

IN DE WOLKEN
De duizend ambtenaren die de voorbije
weken al hun intrek hebben genomen op
een van de 17 verdiepingen in het gebouw
- de overige 500 volgen in maart - zijn alvast in de wolken met hun nieuwe werkplek. «Het is eens iets anders dan die saaie,
muffe kantoren», klinkt het lachend. «En
ook al vinden sommigen het net iets té
modern, we merken dat de werksfeer er
duidelijk op verbeterd is.» (JR)

BRUSSEL — In een interview met het weekblad ‘De
Huisarts’ dat vandaag verschijnt, wijst aartsbisschop
Godfried Danneels het klein houden van gehandicapte kinderen af. De kardinaal reageert op de controverse in de VS over de 9-jarige Ashley, die met chirurgische ingrepen en hormonenbehandeling ‘bevroren’
werd in een kinderlichaam om de verzorging te vergemakkelijken.
«Ik vraag me af of het de beste manier is om zijn liefde
voor dit kind te betuigen», zegt Danneels. «Het vergemakkelijkt misschien een aantal dingen, maar welk
Foto PN
recht heb ik om de natuurlijke ontwikkeling van een
mens zodanig te programmeren dat hij het formaat heeft dat ik wil? Het is
een grensgeval, maar ik zou het toch eerder afkeuren.»
Over de minder drastische groeibeperkingen die ook Belgische ziekenhuizen
op zwaargehandicapte kinderen uitvoeren, spreekt Danneels zich in het interview niet uit. Hij kant zich nog wel tegen de uitbreiding van euthanasie
naar dementerenden en minderjarigen en stamcelonderzoek op embryo’s.
Maar hij zegt ook dat de Belgische politiek méér luistert naar de kerkelijke
standpunten dan ze laat blijken.
«Veel politici denken hetzelfde, maar willen niet de indruk wekken dat ze gestuurd worden door de kardinaal in Mechelen.»

All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via

(GVV)

De zware incidenten met hoogbejaarden in de
hoofdrol zijn de laatste tijd legio. In Leefdaal
schoot de 92-jarige Louis Wauters eind vorig
jaar zijn schoondochter dood. In maart vorig
jaar vermoordde de 78-jarige C.V. uit Wilsele
een medepatiënte in het Leuvense ziekenhuis
Gasthuisberg. In het Antwerpse Berchem werd
een 84-jarige vrouw eerder deze week andermaal betrapt op het stelen van 29 stropdassen
en tal van huishoudartikelen, de zoveelste in een
recente lange rij van bejaarde dieven. Zijn de ouderen plots crimineel geworden? «Nee, die ouderen worden nog altijd te weinig geholpen
door de zorgsector», zegt Luc Van de Ven, als gerontopsycholoog (een psycholoog voor bejaarden, red.), verbonden aan de universitaire ziekenhuizen van Leuven. «Hun criminele gedrag is
vaak een uiting van psychische problemen die
niet aangepakt worden.»

REMMINGEN WEG
Van de Ven: «In de hulpverlening gaat men er
nog altijd te vaak van uit dat bejaarden geen psychische klachten kunnen hebben. Als een bejaarde eigenaardig verdrag vertoont, wijten heel
wat hulpverleners dat aan de leeftijd of beginnende dementie. Waarna de bejaarde in vele
gevallen een behandeling met kalmerende me-

Leterme doet ‘wellicht’ mee
BRUSSEL — ‘Wellicht’ zal minister-president Yves
Leterme meedoen aan de federale verkiezingen, ‘ergens op een plaats’. Dat zei de minister-president
gisteren op Studio Brussel. Op welke CD&V-lijst en
op welke plaats precies, als boegbeeld voor zijn partij of niet, dat laat Leterme vooralsnog in het midden
en het ziet er niet naar uit dat daar gauw verandering in komt. Leterme wil zijn functie als regeringsleider in Vlaanderen zo lang mogelijk buiten het
kiesgewoel houden.
Yves Leterme kan opkomen voor de Kamer in WestVlaanderen of voor de Senaat in heel Vlaanderen.
Dat kan als lijsttrekker maar ook als lijstduwer. Leterme wordt door iedereen, behalve hemzelf, genoemd als kandidaat-premier.
(LVDK)

Di Rupo wil sterkere banden
met Vlaanderen

BRUSSEL — Waals minister-president Elio Di Rupo
wil de dialoog en de samenwerking met Vlaanderen
versterken. Hij ziet er een middel in om de clichés te
overstijgen die in het noorden van het land over de
Franstaligen en Wallonië bestaan.
«Ik verzeker de Vlamingen: de Franstaligen willen
economische bloei en werken er intens aan. Probeer voorbij dat permanente donkere beeld over
Franstaligen en Wallonië te komen», zei Di Rupo bij
de voorstelling van de nieuwjaarswensen van de
Waalse regering.
Iedereen heeft te winnen bij meer dialoog en samenwerking, zeker op economisch vlak, stelde Di
Rupo: «Als men naar de interactie kijkt tussen de
Vlaamse bedrijven en Wallonië, beseft men dat de
banden erg sterk zijn. De wil is er één van dialoog en
om samen oplossingen te vinden, opdat men aan
elke zijde iets te winnen zou hebben. Dat gevoel
wordt breed gedragen aan Franstalige zijde, ongeacht de politieke kleur.» (LVDK)

NAVO-baas akkoord met
verlenging ambtstermijn

De huidige generatie 70-plussers heeft ook niet de
reflex om met privéproblemen naar buiten te komen.
Ze verzwijgen die vaak zelfs voor hun kinderen
LUC VAN DE VEN
dicijnen krijgt. Fout: slechts 20% van alle 80plussers belandt in een dementie. Dus blijven er
80 procent bejaarden over, die net als jongere
mensen psychische problemen kunnen hebben,
en dus volwaardig geholpen moeten worden.
Zeker omdat bij bejaarden het risico op ongecontroleerde daden groter is. Elke volwassene
heeft in zijn hersenen een natuurlijk remmingsmechanisme waardoor wij iemand niet op het
gezicht timmeren bij het minste conflict. Bij bejaarden kan deze remming afbrokkelen door de
langzame aftakeling van de hersenen, waardoor
zij hun impulsen moeilijker onder controle kun-

EEN GOEDE HERENSCHOEN

nen houden. Bij bejaarde mannen kan dat leiden tot overdadig alcoholgebruik en geweldpleging, bij bejaarde vrouwen tot overmatig medicijnengebruik en kleptomanie.»

AANPASSINGEN
Om dit alles aan te pakken, zijn er volgens Van de
Ven grote aanpassingen in de zorgsector nodig.
«Eigenlijk zou er in elk rusthuis een gerontopsycholoog moeten komen, en moet er in de zorgopleidingen veel meer aandacht besteed worden aan de psychische problemen bij bejaarden.
Dat gaat veel geld kosten, maar het is een nood-

Het geheim eindelijk ontrafeld
VERZORGING

BONN — Mannen zien schoenen
over het algemeen als ‘alleen maar
iets voor rond de voeten’. Meer
dan de helft van hen doet dan ook
de ene miskoop na de andere wanneer ze op zoek gaan naar echte
herenschoenen. Gevolg: een
straatbeeld gevuld met lelijke,
dure herenschoenen die veel te
snel stuk gaan. Een Duitse schoenexpert kon het niet meer aanzien
en schreef een 560 pagina’s dikke
bijbel boordevol tips: ‘Alles over
Herenschoenen’.
«Mannen zijn niet enkel het
slachtoffer van hun aangeboren
modeonbewustzijn, maar ook
van bevallige assistentes in de
schoenwinkel», beweert auteur
Helge Sternke (46). «Negen op tien
schoenverkopers hebben u niets
anders bij te brengen dan pure onzin. En daar trappen we allemaal in.
Tot u spreekt een slachtoffer met
ervaring. Honderden euro’s heb ik
weggegooid aan slechte schoenen.»
Het dient gezegd, een man schiet
pas wakker wanneer ze in zijn portefeuille zitten. Sternke verdiepte

President Bush,
nog nooit zo onpopulair. Foto AP

(GVV)

STEFAN VANDERSTRAETEN

ONDER VUUR
«Dat ze graag ravot met slangen
en buideldieren, oké. Maar laat
haar dat thuis doen en niet op een
podium», liet zelfs een Australisch senator zich al ontvallen.
Vooral John Stainton, de manager
van de Irwins, ligt onder vuur. Hij
zou vooral geïnteresseerd zijn in

«Everberg
moet Vlaamse
jeugdinstelling
worden»

ZORGSECTOR SCHRIJFT ONGEWOON GEDRAG TE MAKKELIJK TOE AAN LEEFTIJD EN DEMENTIE

GUY VAN VLIERDEN
«De krokodillenjager heeft het
haar geleerd. Nu is zij, zijn enige
dochter, Bindi het junglemeisje.»
Dat is de tekst van het liedje,
waarmee de 26 afleveringen tellende show van Bindi Irwin zal
beginnen. De Amerikaanse zender Discovery Kids krijgt over enkele maanden de primeur. «Bindi, het Junglemeisje, woont in een
boomhut en krijgt daar heel veel
dieren op bezoek», vertelt de
piepjonge hoofdrolspeelster - die
haar voornaam trouwens ontleent aan haar vaders favoriete
krokodil - over het personage dat
ze gestalte zal geven. Het idee
voor de televisieshow dateert eigenlijk al van vóór haar vaders
dood. Normaal gezien zouden ze
samen in het programma optreden. Een paar stukken die al met
Steve waren opgenomen, zullen
nog worden gebruikt.
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1. Draag nooit twee dagen na elkaar dezelfde herenschoenen.
«Zweet kruipt snel naar de binnenkant van het leer. Laat een
schoen minimum één dag herademen.»
2. Niet te veel smeren. «Gebruik
schoensmeer wanneer de kleur
begint te vervagen. Verkies

smeer uit ronde metalen doosjes en gebruik maar een zeer dun
laagje. Goed onderhouden
schoenen kunnen 20 tot 25 jaar
meegaan.»

zich de afgelopen jaren in alle mogelijke lectuur over schoenen, bestudeerde productieprocessen en
zocht raad bij modepausen over de
hele wereld. «Resultaat: een ultiem
handboek dat mannen in staat
moet stellen zélf de juiste herenschoenen te kiezen die het beste
bij hen passen.» Sternke geeft u
tijdens de koopjesperiode graag
al enkele waardevolle tips. (JF)

1.Kijk naar het label op de schoenen. «Bekende merken die al
tientallen jaren meegaan, zijn
goede merken. Vooral Franse en
Italiaanse hebben een stevige
reputatie.»
2. Ga niet enkel af op het uiterlijk. «De schoen moet perfect
passen. Ietsje te groot of ietsje te
klein? Puur ongemak, dat niet
zal weggaan.»
3.Kijk naar de bovenkant van de
lip. «Heeft de binnenkant van
het leer een andere kleur dan de
buitenkant? Werp de brol opnieuw het rek in.»

Mediargus NV, F. Pelletierstraat 8A 1030 Brussels, TEL:(+32)2 7400970 FAX:(+32)2 7400971

Niet aangepakte psychische problemen kunnen bij ouderen leiden tot onder meer geweld
of kleptomanie. Foto Corbis
zaak. In 2050 zullen meer dan een miljoen landgenoten ouder dan tachtig zijn, onder wie er genoeg zullen zijn met psychische problemen.»
Toch wijt Van de Ven het huidige gebrek aan aangepaste hulpverlening niet alleen aan de zorgsector. «Het is ook deels de verantwoordelijkheid van de bejaarden zelf. Bij de huidige generatie 70-plussers zit het er zodanig ingebeiteld
met hun privéproblemen niet naar buiten te komen, dat ze dat ook met hun zwaarste psychische problemen niet zullen doen. ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’, hebben ze van hun ouders
geleerd, en ze houden zich daaraan. Zelfs tegen
hun eigen kinderen zullen ze niks lossen. Gelukkig verdwijnt dat taboe geleidelijk. Bij de
jongere bejaarden, de zestigplussers, zijn er
steeds meer die op eigen initiatief met hun
problemen bij mij op consult komen.»

BRUSSEL — NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop
Scheffer (58) heeft gisteren ingestemd met een verlenging van zijn ambtstermijn. De Nederlander wil
op post blijven tot in 2009, wanneer het westerse
militaire bondgenootschap zijn zestigste verjaardag zal vieren. De oud-minister van Buitenlandse
Zaken is al op post sinds 2004. (GVV)

EU wil broeikasgassen
met 20% indijken tegen 2020

BRUSSEL — De Europese Unie moet de uitstoot van
broeikasgassen met minstens 20% indijken tegen
2020. Dat heeft de Europese Commissie gisteren
voorgesteld in het kader van haar nieuwe strategie
inzake energie en klimaatverandering. Om de doelstelling te kunnen bereiken, moet 20% van alle verbruikte energie over 13 jaar uit hernieuwbare bronnen komen en 10% van alle autobrandstof van biologische oorsprong zijn. De Commissie maakte bovendien duidelijk dat ze die objectieven voor het
eerst in bindende regels wil gieten. Maar daarvoor
moeten ze wel eerst goedgekeurd worden door iedere lidstaat. Verwacht wordt dat de debatten daarover in maart zullen beginnen. Over de vraag of de
uitstoot van broeikasgassen verminderd moet worden door terug op kernenergie te mikken, sprak de
Commissie zich overigens niet uit. (GVV)

GULLE WINNAARS GEVEN AUTOSLEUTELS
OFFICIEEL AAN OVERBUREN
ZOERSEL — In een garage in
Zoersel kregen Luc en Mieke
Dries gisteren uit handen van de

lokale middenstand de sleutels
van de Chevrolet Lacetti, die ze
met de eindejaarsactie hadden

‘Alles über Herrenschuhe’, Uitgeverij Nicolai, 560 blz., binnenkort vertaald, 79,90 euro

gewonnen. Zoals aangekondigd
gaven ze hun prijs meteen door
aan hun overburen, het gezin
Gillard, dat het met twee kinderen, onder wie een hartpatiëntje, financieel behoorlijk moeilijk heeft. «Wij kunnen die auto
toch niet gebruiken», zegt Luc
Dries.

4. Kijk naar de prijs. «Goede herenschoenen kosten ongeveer
300 euro of 170 tot 200 euro in
de koopjes. Hoe duurder het leer,
hoe jonger het leer en hoe beter
de kwaliteit. Ga niet boven de
300 euro, het levert u geen extra
kwaliteit op.»
5. Voor welke gelegenheid hebt
u ze nodig? «Hoe donkerder en
simpeler van uiterlijk, hoe eleganter. Draag geen zwarte,
maar bruine schoenen op jeans.
Balmorals of oxfords zijn chic,
bluchers of derby’s zijn sportief.»

«Mensen met een gouden hart»,
reageerde papa Rudy Gillard.
«Ze maken trouwens twee gezinnen gelukkig. Onze zestien
jaar oude Peugeot 306 is uitgerekend vandaag door de keuring geraakt en wij schenken
hem op onze beurt weg aan de
zus van mijn vrouw Sonja. Zij en
haar gezin kunnen die uitstekend gebruiken.»
Om hen toch niet met lege handen naar huis te sturen, had de
middenstand van Sint-Antonius nog een restaurantbon achter de hand voor Luc en Mieke
Dries. (JFZ) Foto Theuns

KEURING

BIJ AANKOOP
De cover van «Alles over
herenschoenen». Foto Nicolai

Foto Vertommen
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