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Wilt u ook weten hoe de andere
Vlaamse gemeenten scoorden?

Praetcafé is
vaker open

■ DILBEEK Het Praetcafé in
cc Westrand is vaker open
dan eerder gemeld. Tussen
12 en 14.30 uur en tussen
18 en 22 uur kan er worden
gegeten maar voor een
drankje ben je elke dag
behalve maandag welkom
van 11 uur tot een uur na de
laatste voorstelling. Op
zaterdag kan dat zelfs een
uurtje vroeger, op zondag
sluiten de deuren om
18 uur. Wanneer er een
voorstelling is, sluit de
keuken vroeger om alle
klanten vlot te kunnen
bedienen. (CKD)

KORT
■ TERNAT

CONTROLE De politie van
de zone TARL (Ternat, Affli-
gem, Roosdaal, Liedekerke)
heeft op drie verschillende
plaatsen snelheidscontroles
uitgevoerd. Er werden 1.528
wagens gecontroleerd, 629
bestuurders reden te snel.
De agenten moesten 35
processen-verbaal uitschrij-
ven. Opvallend was de
meting in de Fosselstraat in
Affligem. Daar reed meer
dan de helft van de automo-
bilisten te snel. De politie
kondigt voor september en
oktober nog snelheidscontro-
les aan. (VBM)

■ HALLE/ RUISBROEK
AVONDLES De deelnemers
aan de avondlessen voor
volwassenen in het Konink-
lijk Atheneum van Halle
schrokken zich maandag-
avond een hoedje toen de les
rond 22 uur was afgelopen.
Autoschuimers hadden op
het parkeerterrein twaalf
voertuigen opengebroken. Er
verdwenen enkele laptops,
gps-toestellen en boorddocu-
menten. Ook in Ruisbroek
waren autoschuimers aan
het werk. In de zijstraten van
de Fabriekstraat werden
acht voertuigen opengebro-
ken. Daar verdwenen autora-
dio’s en een sporttas. (VBM)

■ HALLE
GEWOND Op de Ninoofse-
steenweg raakte een fietser
gistermorgen zwaargewond
toen hij werd aangereden
door een wagen. De autobe-
stuurder wilde de Lamp-
straat inrijden en had de
fietser niet gezien. Die werd
met een armbreuk en hoofd-
letsels afgevoerd naar het
ziekenhuis maar verkeerde
niet in levensgevaar. (VBM)

Rudy DE SAEDELEIR

Een driewielkar voor de ba-
gage en een midlifecrisis.
Meer is niet nodig om te

doen waar Jean Béliveau al zes
jaar mee bezig is. Sinds 18 augus-
tus 2000 wandelt hij non-stop
rond de wereld. Momenteel is hij
net voorbij halfweg. Hij legde al
38.000 kilometer af aan een dage-
lijks ritme van 30 tot 40 kilome-
ter. De man versleet al dertig paar
wandelschoenen. 

Jean doorkruiste eerst drie jaar
de beide Amerika’s, van noord
naar zuid, en daarna gedurende
anderhalf jaar het Afrikaanse
continent, van zuid naar noord.
In zijn Europese luik slofte hij de
voorbije dagen bijna onopval-
lend door het Pajottenland. 

Als we hem vertellen dat hij het
treft met het weer, krijgen we een
verrassend antwoord. ,,Dat is nu
net het ongelooflijke aan deze re-
is. De zon volgt mij haast overal
ter wereld. In Zuid-Amerika was
ik er tijdens het regenseizoen
maar ik zag nauwelijks regen. In
de Andes zag ik zware onweders
in alle windrichtingen maar waar
ik wandelde, straalde de zon. In
Groot-Brittannië, toch een re-
genland bij uitstek, heb ik in een
maand tijd maar twee uurtjes re-
gen gezien.’’ 

In de gevangenis

Jean sliep tijdens zijn wereld-
reis al bij ruim duizend families
en waar hij niets of niemand
vindt, trekt hij zijn tentje op. In
Schepdaal overnachtte hij van
maandag op dinsdag aan het Chi-
rolokaal. ,,Ik sliep ook al vijf keer
in gevangenissen’’, zegt hij met de
glimlach. ,,Niet als crimineel
maar omdat de politie het mij
aanbood en de ruimte toch vrij
was. Eén keer waren ze mij daar
vergeten. De nachtploeg was af-
gewisseld en de nieuwe ploeg
dacht dat ik een gewone misdadi-
ger was. Het kostte me water en
bloed om uit te leggen dat het een
vergissing was.’’ 

De wereldreiziger uit Montreal
heeft een vrouw en twee volwas-
sen kinderen. Sinds hij op reis
vertrok, werd hij twee keer groot-
vader, al zag hij zijn kleinkinde-
ren nog nooit in levende lijve. In

Schepdaal bereikte hem de droe-
ve mare dat zijn vader zondag-
avond was overleden. ,,Hij was al
een tijdje ziek’’, klinkt het. ,,Ik
was voorbereid op dit nieuws. Hij
wilde niet dat ik mijn reis onder-
brak. Ga door, jongen, zei hij, dit
is je grote droom.’’ 

,,Toen ik voor het eerst met
mijn vrouw Luce over deze plan-
nen praatte, was ik voor mezelf al
acht maanden bezig met de voor-
bereiding ervan. Ik kampte met
een midlifecrisis, al was er geen
crisis in ons huwelijk. Luce be-
greep dat ik niet zou afstappen
van mijn plannen en dat ik deze
grote droom moest realiseren. We
houden overal ter wereld contact.
Een keer per jaar bezoekt ze me in
het land waar ik op dat ogenblik
ben en dan nemen we een maand
voor onszelf. Ook de kinderen
vliegen geregeld over. Mijn zoon
wacht me binnen enkele weken
op in Duitsland.’’ 

Jean houdt een dagboek bij en
in elk land is er wel een magazine
of een krant die over zijn beleve-
nissen schrijft. Toen oud-presi-
dent Nelson Mandela van Zuid-

Afrika van de globetrotter hoor-
de, stond hij erop om hem te ont-
moeten. In Parijs ontving Béli-
veau namens de Unesco, het
onderwijsfonds van de Verenigde
Naties, een medaille van verdien-
ste in het bijzijn van de dertig am-
bassadeurs van de landen die hij
tot dan al aandeed. 

Duizend dollar

,,Slechts één keer, in Ethiopië,
dacht ik aan opgeven, maar mijn
familie heeft me er bovenop ge-
holpen. Ik heb alles gezien: ont-
zettende rijkdom en de grootste
armoede. Overal ter wereld krijg
ik ongevraagd eten en onderdak.
Ik ben de fantasie van elke mens
die snakt naar de ultieme vrij-
heid. Bedelen doe ik nooit. Ik heb
een rekening met duizend dollar
voor noodgevallen maar ik moest
er nog niet aankomen.’’ 

,,In de Afrikaanse woestijn wa-
ren vliegjes, die ’s nachts tegen
mijn warmtelamp botsten en
dood in een kom water vielen,
soms het enige eten dat ik zag.
Hier trakteren jullie mij op entre-

cote en een Duvel. Vlaanderen is
ongelooflijk gastvrij, eenvoudig
en vriendelijk. Ik hou er ook aan
om in elk land iets op te steken
van de plaatselijke talen en ge-
woontes. Ik vind het een eer om
zoveel culturen te mogen leren
kennen.’’ 

Vandaag is Jean in Brussel.
Daarna wandelt hij richting Ne-
derland. Voor Oost-Europa, Azië
en Australië heeft hij nog zes jaar
wandelen voor de boeg. 

De wereldreis van Jean Béliveau is te
volgen op www.wwwalk.org 

,,De zon volgt mij overal’’ 
Het Pajottenland kreeg de
afgelopen dagen het
bezoek van een hoogst
merkwaardige man. Jean
Béliveau, een 51-jarige
Canadees, is al zes jaar in
zijn eentje bezig aan een
voetreis rond de wereld. In
twaalf jaar tijd wil hij in
zeventig landen 70.000
kilometer stappen. Zijn
nobele doel: vrede vragen
voor alle kinderen. Jean en
Thierry Peetermans van
taveerne Atlantis in
Schepdaal liepen de man
tegen het lijf en
trakteerden de Canadese
Forrest Gump op een
entrecote van het huis. 

■ SCHEPDAAL Canadese wandelaar rond de wereld stapt door Pajottenland

In Schepdaal kreeg Jean te horen dat zijn vader is overleden ,,maar hij wilde niet dat ik voor hem mijn grote
droom onderbrak’’, aldus de wereldreiziger. ©YVAN DE SAEDELEER
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