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Er zijn weer druiven… 
TWEE DVD’S IN DE REEKS DRUIVENTELERS, VROEGER EN NU

Lezers halen sinds 13 februari 
hun exemplaar van de nieuwe 
dvd-film ‘Er zijn weer druiven…’ 
op bij De Serrist. Iedereen mag 
de dvd’s blijven reserveren. 
Sommige belangstellenden 
bezochten De Serrist om dvd’s 
tegen contante betaling mee 
te nemen. Daarom zullen vanaf 
nu ook voldoende dvd’s voor 
die losse verkoop klaarliggen. 
Wie helemaal zeker wil zijn, 
mag ook vooraf de redactie 
opbellen. We zorgden zeker 
voor een voldoende grote op-
lage. 
De eerste documentaire blijft 
kijkers aangenaam verrassen. 
Ontdek het zelf. De vrolijke 
druivenverkopers lachen u toe 
op de voorplaat van de dvd én 
op de grote affiches die sinds 
vorige week in de druiven-
streek verschijnen. In maart 
verschijnt de tweede dvd over 
‘Het bedrijf van Schimp’. In dit 
bericht alle nuttige uitleg over 
deze twee nieuwe films in de 
reeks ‘Druiventelers, vroeger 

en nu’. Een project van Sci-
ence Press vzw en Jean-Pierre 
Dubois, met steun van Provin-
cie Vlaams-Brabant en De Ser-
rist. 

EERSTE OOGST
De eerste journalistieke dvd-
documentaire is ‘Er zijn weer 
druiven…’ is best wel een unieke 
film. Beleef mee hoe druivente-
lers hun eerste, rijpe tros van het 
nieuwe seizoen lieten knippen of 
oogsten. Sinds 2009 is het tradi-
tie dat een bekende persoon dat 
doet. Iemand met een bijzondere 
band met de Vlaams-Brabantse 
druivenstreek. Bijvoorbeeld om-
dat hij of zij woont in een van de 
vier druivengemeenten: Overijse, 
Tervuren, Huldenberg of Hoei-
laart. U zit op de eerste rij tijdens 
die eerste knip van prins Laurent 
in 2009, Marlène de Wouters in 
2010, Marc ridder Sleen in 2011, 
Zjef Vanuytsel in 2012 en Will 
Tura in 2013. ‘Wie houdt van deze 
overheerlijke tafeldruiven? Ieder-
een toch?’, vroeg Will Tura in een 

serre van Gilbert Distelmans te 
Overijse. Als hij het wou mocht 
de keizer van het Vlaamse lied, 
onmiddellijk eens komen hel-
pen om de groeiende trossen 
te ontkorrelen. De film begint 
met het bezoek aan de Vlaamse 
minister-president. Donderdag 
21 augustus 2008 was ik erbij en 
bracht ik de delegatie van drui-
ventelers, de druivenkoningin 
van 2007, de burgemeesters en 
enkele schepenen van de drui-
venstreek, in beeld. Eerst werden 
enkele van de beelden gebruikt 
tijdens de openingstoespraak 
van de druivenfeesten in 2008. 
Nu is de hele reportage te zien, 
tot en met mijn verzoek aan Kris 
Peeters, dat hij de druivenko-
ningin nog eens een druif zou 
toestoppen. ‘Ik doe niets liever 
dan druiven geven aan een drui-
venkoningin’, lachte hij. Maar het 
verhaal van het Europese keur-
merk voor de tafeldruiven, wordt 
nu helemaal belicht. Sinds 2008 
mogen de druiventelers hun 
tafeldruiven uit verwarmde ser-
res, verkopen met het Europese 
keurmerk van de Beschermde 
Oorsprongsbenaming of BOB. 
De Vlaamse minister-president 
kreeg tijdens het bezoek een 
enorme druivenmand om hem 
hiervoor te bedanken. De film 
bevat meer dan dit verhaal en de 
vijf opeenvolgende reportages 
over de eerste oogst. Voor elke 
reportage staan korte stukjes 
uit de filmopnames met oudere 
druiventelers en streekkenners, 
zoals René Janssens, Francis 
Stroobants, Felix Vanderlinden, 
Pierre De Wolf, Marcel Putte-
mans, Frans Dekerk en Erna 
Verheyen. Alles samen duurt de 
film 80 minuten. Hij bevat ook 
oude foto’s uit de fototheek van 
het KIK, het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium. Met 
de vijf eregasten is het ook vaak 
een ontroerende en grappige 
film geworden. Hoor en zie hoe 
Marc Sleen reageert op de pers-
lui en gasten, terwijl hij de eerste 
tros knipt: ‘Au, mijn vinger!’, galmt 
het door de serre van Erik Van 
Camp. 

‘Er zijn weer druiven…’ is een film 
met archiefwaarde, als u het mij 
vraagt. 

TWEEDE DVD
Velen kijken ook uit naar de 
tweede dvd-film over ‘Het be-
drijf van Schimp’, het grootste 
druiventeeltbedrijf van Hoeilaart. 
Een film die in de eerste plaats 

steunt op de verhalen van vijf 
vertellers. Zij kenden het bedrijf 
elk op hun manier. Daardoor 
getuigen zij over de werk- en 
levensomstandigheden. Ook 
bezochten we de drie sites van 
het bedrijf van Schimp: op de 
Dumberg, in het gehucht Malei-
zen en Welriekende. Een film die 
een stuk sociale geschiedenis is 
over de druivenstreek. Maar… zo-
als we al eerder schreven: door 
enkele onvoorziene omstan-
digheden tijdens het monteren 
van ‘Er zijn weer druiven…’, ben 
ik nu nog bezig met het afwer-
ken van deze tweede film. Twee 
films na mekaar monteren, is niet 
vanzelfsprekend. Onvoorziene 
omstandigheden kostten meer 
tijd en daardoor zullen we deze 
film uiteindelijk in de loop van 
maart publiceren. De Serrist is 
het voornaamste informatieka-
naal over deze documentaires. U 
zal het hier als eerste vernemen. 
Iedereen begrijpt dat het eerst 
en vooral om een goed resul-
taat gaat. Geen haastwerk dus, 
maar het einde is voor ons wel in 
zicht… Dank voor uw geduld en 
begrip. 

BESCHIKBAARHEID
Sinds 13 februari liggen in de 
eerste plaats dvd’s bij De Ser-
rist klaar voor lezers die vooraf 
betaalden voor hun exemplaren. 
Maar… sommige belangstellen-
den hoorden het van anderen, 
en zij bezochten de redactie om 
daar een dvd te kopen. Blijkbaar 
vertellen lezers het voort aan 
mensen, die De Serrist niet le-
zen. Uiteraard is het aangenaam 
om weten, dat lezers zoveel be-
langstelling tonen voor de dvd’s. 
In zekere zin zijn hun aankopen 
een verdere investering in latere 
nieuwe films over de druiven-
streek. Dat zal u als eerste verne-
men door uw weekblad te lezen. 
We zorgen alvast voor voldoen-
de dvd’s voor contante verkoop 
bij De Serrist. Wil u zeker zijn dat 
ook voor u een exemplaar klaar-
ligt? Dan is vooraf betalen en dus 
reserveren, het makkelijkst. Wil u 
toch een dvd tegen contante be-
taling bij De Serrist kopen? Dan 
kan dat vanaf deze week. 

ONTVANGEN OF OPHALEN?
Wie een dvd als postpakje heeft 
besteld, ontving het pakje. Voor 
‘Er zijn weer druiven’ en ‘Het be-
drijf van Schimp’, blijft dit een van 
de twee manieren om de dvd’s 
te ontvangen. Voordelig bestel-
len? De prijs is 15 euro per dvd 

De voorplaat van de dvd ‘Er zijn weer druiven…’ Sommige belangstel-
lenden willen de dvd’s tegen contante betaling bij De Serrist kopen. 
Daarom liggen nu ook exemplaren klaar op het drukkerijadres. Wie 
vooraf belt weet zeker dat dvd’s klaarliggen: 02 657 03 04. 

Een foto uit het archief van Hubert Didden. De Hoeilander die enorm 
bijdroeg tot de productie ‘Het bedrijf van Schimp’, groeide op in het 
bedrijf van Schimp, op de Dumberg in Hoeilaart. Op de foto: Robert 
Schimp op het driewielertje van Hubert Didden, die als een flinke 
kleuter naast hem stond. 

Sian uit Tervuren stroomt door naar de kwartfinale van de BBC and Telenet 
Public Speaking Awards 2014 

MECHELEN -  Sian Latham van 
The British School of Brussels 
(gelegen in Tervuren) stroomt 
door naar de kwartfinale van 
de BBC and Telenet Public 
Speaking Awards 2014. Een 
recordaantal van 237 leerlin-
gen uit alle hoeken van het 
land schreven zich in voor de 
awards, maar slechts 96 kun-
nen een ticket naar de kwartfi-
nale bemachtigen. Deze vindt 
plaats op 15 maart in Meche-
len. Zal deze leerlinge uit Ter-
vuren de titel van ‘best public 
speaker’ op haar naam schrij-
ven? 
 
Ticket naar kwartfinale op zak
Voor het zevende jaar op rij star-
ten Telenet en BBC Worldwide 
de zoektocht naar de beste En-
gelse spreker tijdens de BBC 
and Telenet Public Speaking 
Awards. Voor deze zevende edi-
tie van de Awards is er opnieuw 
een nauwe samenwerking met 
Vlaams minister van Onderwijs 
Pascal Smet en alle onderwijs-
koepels. De BBC and Telenet 
Public Speaking Awards is een 
wedstrijd  die jongeren tussen 16 
en 20 jaar de kans geeft om zich 
te bekwamen in het spreken in 
het openbaar (in het Engels) en 
hun mening te geven over actu-
ele onderwerpen die jongeren 
van vandaag bezig houden. 
De deelnemers bereiden een 
speech voor over een bepaald 

onderwerp die vijf minuten mag 
duren. Die dragen ze dan voor 
aan een jury en publiek. Daarna 
legt een question team tijdens 
een vragenronde de studenten 
het vuur aan de schenen. Een 
jury evalueert de kandidaten op 
presentatie, inhoud en argumen-
tatie.
Tijdens deze voorronde kon Sian 
Latham met haar speech over ‘If 
you could go back in time and 
meet someone, who would it be 
and why?’ de deskundige jury 
overtuigen. Tijdens voorronde 
twee en drie zullen de overige 
156 deelnemers proberen een 
van de felbegeerde tickets naar 
de kwartfinale in de wacht te sle-
pen. In totaal stromen 96 leerlin-
gen door naar de kwartfinale. 
 

Pascal Smet zet schouders on-
der het project
Aanmoedigen van het Engels 
taalonderwijs op alle niveaus is 
belangrijk in een wereld waar de 
taal- en communicatieve vaar-
digheden dé sleutel tot succes 
zijn. Daarom krijgt dit project de 
volle steun van minister van On-
derwijs Pascal Smet en alle on-
derwijskoepels. 
Vlaams minister van Onder-
wijs Pascal Smet: “Zonder ge-
meenschappelijke taal begrijp 
je elkaars verhalen niet. In onze 
steeds internationaler wordende 
wereld moeten we dus taalbarri-
ères slopen en, naast het Neder-
landsen het Frans, inzetten op 
actief Engels taalgebruik. Jonge-
ren die ideeën kunnen bouwen 
en ze vervolgens vlot kunnen uit-

drukken, hebben alles in huis om 
ècht met elkaar te communice-
ren. Dat de BBC Awards precies 
op deze punten uitdaagt, kan ik 
alleen maar toejuichen en onder-
steunen.”
 
Finale
Op zaterdag 26 april  vindt de 
nationale finale plaats in San 
Marco Village, te Schelle. Na een 
intensieve week van trainingses-
sies en workshops over debatte-
ren en spreken in het openbaar 
zullen 10 finalisten in aanwezig-
heid van Jonathan Brenton, de 
Britse Ambassadeur, en minister 
Pascal Smet strijden voor de titel 
van ‘Best Public Speaker’. 
Winnaar finale naar internatio-
nale wedstrijd in Londen
De winnaar van de nationale 
wedstrijd zal ons land op 15 en 
16 mei 2014 in Londen verte-
genwoordigen op de Internati-
onal Public Speaking Competi-
tion (IPSC). Hij/zij zal het tijdens 
deze internationale wedstrijd 
opnemen tegen landsfinalisten 
uit meer dan 60 verschillende 
landen. Ons Belgisch talent zal 
een speech houden rond het 
thema ‘Imagination is More Im-
portant than Knowledge’, alsook 
een geïmproviseerde speech ge-
ven over een thema dat hij/zij ter 
plaatse zal uitkiezen.
www.bbcawards.be §

Culturele Avond 
Sint-Martinuscollege Overijse

OVERIJSE - Op vrijdag 14 en za-
terdag 15 maart om 20:30 uur en 
op zondag 16 maart om 15 uur 
en 19 uur brengen de zesdejaars 
van het Sint-Martinuscollege 
‘Soldaat Peaceful’. Na een zor-
geloze jeugd wordt hij tijdens de 
Grote Oorlog gerekruteerd om 
als veel te jonge soldaat in de 
Vlaamse modder te gaan vech-
ten. Het stuk is gebaseerd op het 
boek ‘Private Peaceful’ van Mi-

chael Morpurgo‘.
De voorstellingen worden opge-
voerd in “Ter IJse”, Stationsstraat 
8. Een zitplaats kost 7 euro. Leer-
lingen en -12-jarigen betalen 5 
euro. Groepen vanaf 10 perso-
nen krijgen korting.
Kaarten kan u reserveren tijdens 
de schooluren op 02 687 74 83 of 
via smograad3@gmail.com
“Allen daarheen, zou ik zeggen!” 
§
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bij ophaling in De Serrist. Het is 
5 euro meer of 20 euro per dvd, 
als u kiest voor thuisbezorging in 
een postpakje dat in uw brieven-
bus past. 

Reserveert u nu al uw dvd’s? 
Schrijf per dvd 15 of 20 euro 
over naar de rekening BE87 
0003 8395 48 94 – Jean-Pierre 
Dubois. Met mededeling: ‘reser-
vatie dvd Druiven en dvd Schimp 
van Science Press vzw’ (als u de 
twee dvd’s reserveert; anders 
vermeldt u enkel de gewenste 
titel). 
Dit blijft de vaste prijs voor deze 
dvd-reeks. 

CONTANT 
Naast deze voorafbetaling, kan 
u dus nu ook dvd’s tegen con-
tante betaling bij De Serrist gaan 
kopen. Bel eventueel vooraf om 
ze te bestellen of om zeker te 
zijn dat er dvd’s klaarliggen. We 
zorgen voortdurend voor nieuwe 
voorraad, maar zo is het voor ie-
dereen duidelijk. 

Hartelijk dank voor uw warme 
belangstelling. Veel kijkplezier 
met deze eerste dvd-reeks.  §

Jean-Pierre Dubois
wetenschapsjournalist
documentairemaker
Science Press vzw


