14

woensdag 29 oktober 2008

woensdag 29 oktober 2008

Het Instituut voor Radio-elementen in Fleurus heeft van
het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle (FANC) de
toestemming gekregen om een
deel van de productie opnieuw
op te starten, na het nucleaire
incident in augustus. Toen
ontsnapte radioactief jodium
uit het bedrijf dat nucleaire
elementen vervaardigt voor de

2 MILJOEN BURGERS
OP DE VLUCHT

geneeskunde, en mochten
omwonenden een tijdlang niet
meer van hun tuingroenten
eten. De toestemming geldt
enkel voor de productie van
yttrium, dat als pijnstiller
wordt gebruikt bij kankerbehandelingen. Als aan alle eisen
van het FANC is voldaan, worden ook de overige productieactiviteiten weer toegelaten.

Oplichting in naam van De Clerck
Een moeder en een dochter
uit Dendermonde riskeren
een lange celstraf omdat ze
tientallen mensen hebben
opgelicht in naam van topindustrieel Jan De Clerck.
De moeder, die nu in Spanje
woont, verzon een verhaal over
een geblokkeerde rekening. Ze
overtuigde de mensen om haar
geld te geven om die rekening
te deblokkeren. Om haar leugens kracht bij te zetten, zei ze
dat ze vriend was ten huize van

Jan De Clerck van de textielgroep Domo. Ook Guy Verhofstadt en Karel De Gucht waren goede kennissen, beweerde ze. Haar slachtoffers — onder meer uit Knokke-Heist,
Oostende, Zelzate en Dendermonde — liepen met beide
voeten in haar lepe trucs en
gaven haar geld. Tussen 2001
en 2004 maakten ze zo meer
dan 500.000 euro buit.
Volgende week wordt de zaak
verder behandeld voor de
rechtbank van Brugge. (KLDZ)

Belgische zuster krijgt
Burgerschapsprijs
De Burgerschapsprijs gaat dit jaar naar zuster Jeanne Devos,
mensenrechtenactiviste en oprichtster van de National Domestic
Workers Movement in het Indiase Bombay, en Simone Susskind,
voorzitster van Actions in the Mediterranean, dat de vrouw
centraal stelt in de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. De prijs van de Stichting P&V werd gisteravond plechtig
uitgereikt. Stichting P&V reikt de Burgerschapsprijs sinds 2005
jaarlijks uit aan personen, initiatieven of organisaties uit België of
het buitenland die zich inzetten voor een open, democratische
en tolerante samenleving. (BVu)

Eindeloze rijen burgers vluchten weg uit Kibumba, zo’n 20
kilometer van Goma. Reuters
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In Oost-Congo zijn de rebellen van generaal
Laurent Nkunda gisteren verder opgerukt naar
Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu.
Volgens ooggetuigen richten ze een spoor van
dood en vernieling aan, en 2 miljoen burgers
zijn al gevlucht. De VN-troepenmacht zette
gisteren gevechtshelikopters in en in de hele
wereld wordt uitermate bezorgd gereageerd.
Premier Yves Leterme houdt vanavond een
kernkabinet over het conflict.
JELLE RITS
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CONGO: REBELLEN RUKKEN OP NAAR GOMA

Fleurus mag
gedeeltelijk heropstarten

24/09

De hevige gevechten tussen het
Congolese regeringsleger en de
troepen van Nkunda breidden
zich gisterochtend uit naar Rubare, Kalengera en Rugari, zo meldde het radiostation Okapi. Het
Congelese regeringsleger zou
verschillende steden al opgegeven hebben en zich terugtrekken.
Opnieuw sloegen tienduizenden
inwoners op de vlucht, onder wie
veel vrouwen, kinderen en bejaarden. De gouverneur van
Noord-Kivu, Julien Paluku,
spreekt over een «humanitair
drama». Het aantal vluchtelingen
is volgens hem intussen opgelopen tot meer dan twee miljoen.
Het gaat om de grootste vluchtelingenstroom ter wereld.
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verhinderen». Het is maar de
vraag in hoeverre ze in dat opzet
zullen slagen. De VN-troepenmacht in Oost-Congo bestaat uit
zowat 17.000 soldaten, maar volgens de Spaanse ex-bevelhebber
Vicente Diaz, die maandag zijn
ontslag indiende, hebben ze te
weinig slagkracht in het uitgestrekte, heuvelachtige gebied.
Het huidige conflict in OostCongo is de uitloper van een
oorlog die al sinds 1996 woedt, en
al aan 5,5 miljoen mensen het
leven kostte. De opstandige generaal Nkunda komt naar eigen
zeggen op voor de verdrukte
Tutsi-minderheid in Noord-Kivu.
Volgens waarnemers krijgen de
rebellen ook steun vanuit Rwanda. Minister van Buitenlandse Ka-
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ANNEMIE RAMAEKERS
rel De Gucht wees er eerder al op
dat de Rwandese president Kagame de enige is die de lont uit het
kruitvat kan halen.

Kernkabinet
Ook VN-secretaris-generaal Ban
Ki-moon is «uitermate bezorgd»
over de escalatie van geweld in
het oosten van Congo, net als Yves
Leterme. De premier heeft zijn
ministers in allerijl ontboden en
houdt vanavond een kernkabinet
over het conflict in Oost-Congo.
Europees commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Louis
Michel vertrekt deze voormiddag
met spoed naar het oorlogsgebied. Michel zal onder meer
een ontmoeting hebben met
president Kabila.
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Hoee gaa jee tee werk?

1. Geef deze bon af aan je persverkoper.
2. Je persverkoper zal jouw boek + dvd
van “Leerr Engelss mett Disney” bij ons reserveren.
3. Wij leveren jouw boek + dvd zo snel mogelijk bij je persverkoper.







Helloo / Halloo - € 4,90
Familyy / Familiee - € 7,90
Friendss / Vriendenn - € 7,90
Happyy Housess / Allemaall huizenn - € 7,900
Animall Friendss / Onzee vriendenn dee dierenn - € 7,90

Naam klant:
Naam winkel:
Straat:
PostCD:

Nr:

Bus:

KENO

Gemeente:

GidCD:

Trekking van dinsdag 28 oktober

Tel:



Bonn voorr dee lezer:: ik bestel volgende boek(en) + dvd van “Leer Engels met Disney” (max.. 3 boekenn mett dvdd perr nabestelbon)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Prijs: ..................

Een Brusselse rechter riskeert één
jaar cel met uitstel wegens
schriftvervalsing. Rechter Alain
Morel had na een tumultueuze
zitting van de correctionele

Naam (of stempel van het winkelpunt)

Winnende nummers:

1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 18 - 19 - 32
33 - 36 - 38 - 39 - 42 - 45
50 - 53 - 60 - 63 - 68 - 70

PICK-3
Winnende nummers:

7-9-1

(Onder voorbehoud)

FILIP PEETERS

Speelt de herfstvakantie
een rol?

Worden Erik, Bart, de acteurs
of Woestijnvis rijk van ‘Loft’?

Erik: «Het is een ongelooflijke start. ‘De
Zaak Alzheimer’ had na zijn eerste week
60.000 bezoekers. Nu al meer dan het
dubbele voor ‘Loft’ na zes dagen: dan
weet je dat het er zéér goed uitziet.»
Bart: «Dit had niemand verwacht. Het
zijn echt cijfers van jaren geleden, ten
tijde van ‘Hector’, ‘Koko Flanel’, ‘Oesje’,
toen er nog meer cinemazalen waren.
We hadden gehoopt op meewind. Maar
dat we zoveel wind in de rug zouden
krijgen, neen.»
Filip Peeters (één van de vijf mannen in
‘Loft’): «Ik had wel het idee dat ‘Loft’ een
klapper zou worden. Maar records
verbreken in het openingsweekend?
Dat is wel héél straf. Dit slaat alles.»

Erik: «Absoluut. 22 oktober is een topreleasedatum, omdat dan de herfstvakantie start. Het is dan ook meestal
slecht weer. Voor mensen een reden om
te zeggen: laten we nog eens naar de
cinema gaan. Daarom hebben we ‘Loft’
niet tijdens het Filmfestival van Gent
laten openen. We wilden per se die
22ste oktober. Jan Verheyen heeft nù al
dezelfde datum geboekt in 2009, voor
‘Dossier K’.»

Erik: «Rijk word ik er niet van, maar het
is wel goedbetaald. Ik krijg ook een
zachte bonus als ‘Loft’ een kijkcijferaantal overschrijdt.»
Bart: «Als je investeert in film kun je er
rijk van worden. Maar dat heb ik niet
gedaan. Ik ben betaald voor mijn
opdracht. En als ‘Loft’ boven 300.000
bezoekers gaat, krijg ik een bonus. Dat is
mooi meegenomen, hopelijk kan ik
daar eens mee op reis gaan.»
Filip Peeters: «Ik ben één van die dommeriken die niét met percentages
werkt. Ik heb het gevraagd. Het was
onmogelijk. Jammer. Zeker nu producenten extra inkomsten vergaren door
dvd, video on demand, internet, vind ik
dat acteurs daar óók een graantje van
moeten kunnen meepikken.»
Hilde De Laere (producent bij Woestijnvis, red.): «Erik en Bart innen rechten via
de auteursverenigingen Sabam en
SACD. Voor hun geldt: hoe meer mensen gaan kijken naar ‘Loft’, hoe beter zij
daarvan worden. Voor acteurs bestaat
zo’n regeling niet, maar ze zijn mooi
vergoed. En wat Woestijnvis betreft: we
zullen pas over een winstgevend
project kunnen spreken als ‘Loft’ meer
dan 300.000 bezoekers haalt.»

Wat zijn de redenen
van het succes?
Erik: «Alles begint bij het scenario. Vijf
gasten die een loft delen waarin een lijk
wordt gevonden: dat idee is goud waard.
Maar wat óók belangrijk is: het wordt
mooi in beeld gebracht, met de juiste
decors en kostuums, de juiste geluidsen muziekeffecten. »
Bart: «Ik heb de indruk dat veel mensen
in eerste instantie op de naam van
Woestijnvis, Bart De Pauw, Erik Van Looy
en de cast afgaan. Maar dat het een thriller is met dit thema spreekt ook aan.»
Filip Peeters: «Het is een geheel van
vanalles: een fantastisch scenario van
Bart, een geweldige uitwerking van
Erik op àlle vlakken, en Woestijnvis die
haar nek heeft durven
uitsteken.»

Wordt ‘Loft’ de best bekeken
Vlaamse film ooit?
Erik: «Het is niet omdat we nu 150.400
kijkers op zes dagen halen, dat we de
cijfers van ‘De Zaak Alzheimer’ gaan
kloppen. Zo zit het niet in elkaar. ‘Loft’
heeft wel het potentieel om in dezelfde
regio te eindigen. Maar om over ‘Koko
Flanel’ te gaan? (1.082.000 bezoekers,
red.) Neen, die tijd is te ver weg. Die film
is in 1990 uitgekomen. Cinema was
toen hét entertainmentgegeven. Nu
zijn er nàast de bioscoop ook nog
homevideo’s, dvd’s, het internet en
digitale televisie. Dus ik denk niet dat
zo’n gigantisch succes ooit kan terugkomen.»
Filip Peeters: «Het is crisis. Mensen
beginnen te besparen. Maar dat geldt
precies niet voor ‘Loft’. Met al die
mond-op-mondreclame haalt de film
makkelijk de kaap van 500.000 kijkers.»
Bart: «Maar het cijfer van ‘Koko Flanel’
of ‘Hector’ (933.000 bezoekers in 1987,
red.) halen we nooit. Dat waren
echte familiefilms, en
dat is ‘Loft’ toch
iets minder.»

Hoe moet het verder met Erik,
Bart en ‘Loft’?
Erik: «Mails uit Hollywood met felicitaties komen binnen. Door artikels in
Variety en Screen International wéten ze
dat de film in België door het dak gaat.
Prettig. Begin november wordt ‘Loft’
voor het eerst te koop aangeboden in
Amerika. Afwachten. Het zal hoe dan
ook altijd een Belgische film blijven.
Maar als we erin slagen om hem aan 20
of 30 landen te verkopen, dan is dat geweldig.»
Bart: «Of Loft nu mét of zonder Erik
wordt gemaakt in Amerika met Amerikaanse acteurs, in beide gevallen is
mijn rol uitgespeeld. Het scenario ìs er.
Wat voor mij het belangrijkste is: ik
heb hem gezien zoals ik hem wou
zien. En wat straks? Ik ga proberen
een nieuw verhaal te maken, een
nieuwe film. Weer op mijn eigen
tempo. Ik heb lang en goed gewerkt aan ‘Loft’, maar het heeft geloond.» Foto’s PN, Kos

Wanneer de vijf vrienden in hun loft een lijk
vinden, begint de spannende whodunit-thriller
die je tot het einde vasthoudt.

In Kibati, vlak bij Goma, bekogelen Congolezen VN-tanks met
stenen. Ze vinden dat de vredesmacht te weinig optreedt. AP

Jaar cel geëist tegen
Brusselse rechter

Bonn voorr dee persverkoper: Plaats uw bestelling via de website of fax naar de verkoopdienst van De Persgroep Publishing (0800/246.46).
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Hoe reageren Erik, Bart en Filip
op het succes?

Te weinig slagkracht
De troepenmacht van de Verenigde Naties heeft gisteren gevechtshelikopters ingezet tegen de rebellen, nadat eerder twee legervoertuigen werden verwoest en
een aantal VN-militairen gewond
raakten. Er zouden strategische
posities van de rebellen onder
vuur zijn genomen rond Kibumba, zo’n 20 kilometer ten noorden
van provinciehoofdstad Goma.
Een woordvoerder beklemtoont
dat de VN-vredesmacht «een verdere opmars van de rebellen naar
Goma desnoods met geweld zal

Francesca
verliefd op haar
producer

HET SUCCES VAN DE VLAAMSE FILM ‘LOFT’ VERKLAARD

150.400: zóveel toeschouwers gingen op amper zes
dagen tijd al kijken naar ‘Loft’,
de thriller van Bart De Pauw
en Erik Van Looy. Een eerste
record is verpulverd. Die van
sterkste starter van 2008 in
België. Maar overtreft ‘Loft’
straks ook ‘De Zaak
Alzheimer’, goed voor
750.000 bezoekers in 2003?
Of ‘Koko Flanel’ uit 1990, met
zijn 1.082.000 bezoekers nog
steeds de beste Vlaamse film
aller tijden? Wat is het
succes? Wie wordt er rijk van
‘Loft’? En hoe moet het nu
verder met Bart en Erik?
Een overzicht.

rechtbank een beschikking neergelegd waarin hij schreef dat alle
partijen gehoord waren. In realiteit waren echter noch de onderzoeksrechter, noch het Openbaar
Ministerie formeel aan het woord
gekomen. «Ongehoord», meent
advocaat-generaal De Decker.
«Morel heeft in een authentiek
geschrift dat bijzondere bewijswaarde heeft bewust valse informatie geschreven.» Volgens de
verdediging had Morel nooit de
bedoeling om de wet te overtreden: «Hij stond voor een praktisch
probleem en heeft daarvoor een
juridische oplossing gezocht.»

Kind (8) schiet
zichzelf dood
op wapenbeurs
Op een wapenbeurs in de Amerikaanse staat Massachusetts
heeft een 8-jarig jongetje zichzelf per ongeluk in het hoofd
geschoten met een uzi-machinepistool. Het kind vuurde het
wapen af op een schietbaan,
onder begeleiding van een
instructeur. Door de kracht van
de uzi verloor het jongetje de
controle over het wapen. Dat
vloog de lucht in, draaide in het
rond en vuurde zijn lading af op
het kind. Dat werd overgebracht
naar het ziekenhuis, maar overleed aan zijn verwondingen.

(CL)

All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Mediargus NV, F. Pelletierstraat 8A 1030 Brussels, TEL:(+32)2 7400970 FAX:(+32)2 7400971

film

TOP TIEN
1. LOFT

2. ANUBIS
HET PAD DER 7 ZONDEN
3. MY BEST FRIEND'S GIRL
4. MAMMA MIA!
5. HELLBOY II:
THE GOLDEN ARMY
6. EAGLE EYE
7. TROPIC THUNDER
8. SPACE CHIMPS
9. LOS
10. DEATH RACE
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Vtm-presentatrice
Francesca
Vanthielen (35) is
verliefd
op de producer van
haar
nieuwe
programma ‘De Italiaanse
Droom’. Francesca en Camiel
Scheer groeiden naar elkaar toe
tijdens de opnames van het programma waarin zes Vlaamse
koppels een Italiaanse villa ombouwen tot een bed & breakfast.
Francesca had lange tijd een relatie met filmmaker Willem
Wallyn. Die heeft ondertussen
een relatie met sp.a-politica
Freya Van den Bossche. Camiel
Scheer werkte als producer bij
het productiehuis Eyeworks
waar hij een relatie had met een
medewerkster. Hij werkt nu al
een half jaar voor vtm. (JaVdB) PN

Lichaam neefje
JENNIFER HUDSON
gevonden

Jennifers neefje Julian werd
vermoord teruggevonden.
De politie van Chicago heeft het
lichaam teruggevonden van
Julian King, het neefje van
actrice-zangeres Jennifer Hudson. Het kinderlijkje werd door
politieagenten ontdekt in een
SUV die op naam staat van Jason
Hudson, de vermoorde broer
van Jennifer. Agenten vonden
de wagen enkele kilometers
voorbij de plaats waar zaterdag
William Balfour werd gearresteerd. Balfour wordt ervan
verdacht de moeder en broer
van Jennifer Hudson vermoord
te hebben. Hun lichamen werden vrijdag gevonden in het
huis van de moeder van de
actrice. Julian was sindsdien
niet meer gezien. Volgens
verschillende
Amerikaanse
media vertoonde het lichaam
van de kleine Julian verschillende schotwonden. (JaVdB) Foto’s PN

GEERT HUNAERTS
wordt opnieuw papa
PN

‘Thuis’-acteur Geert Hunaerts
(36) en zijn vriendin Fien D’Heu
(31) verwachten hun tweede
kindje. Na de geboorte van
dochter Lewis in november vorig jaar besliste het koppel om
niet te lang te wachten met een
tweede baby en half april is het
al zover. Dan krijgt Lewis er een
broertje of een zusje bij. (JaVdB)

Righteous Kill

Vicky Cristina Barcelona

W.

Het promofilmpje van ‘Righteous Kill’ (92 min.)
klinkt als volgt: «De Niro. Pacino. Wat moet je nog
meer weten?» Om te beginnen: dat dit een draak
van een film is, en een schandvlek op de cv’s van
deze twee fantastische Amerikaanse acteurs. De
Niro en Pacino spelen twee ervaren New Yorkse
rechercheurs, die proberen de link te leggen tussen
een recent gepleegde moord en een zaak die ze
jaren geleden hebben opgelost. Personages,
verhaallijnen en plottwists lopen elkaar zo voor
de voet dat deze psychothriller reeds na tien
minuten al zijn spankracht heeft verloren. Wie per
se De Niro en Pacino samen aan het werk wil zien,
huurt beter de dvd van ‘Heat’ van regisseur
Michael Mann nog eens. De twee spelen daarin
welgeteld één gezamenlijke scène, maar die drie
minuten zijn oneindig veel straffer dan heel
‘Righteous Kill’. (JBR)
Voor: hardcore De Niro of Pacino-fans, en dan nog.

Net nu we Woody Allen
helemaal
hadden
afgeschreven, pakt de
New Yorkse meester uit
met zijn beste film sinds
jaren. Twee vriendinnen
(Scarlett Johansson en
nieuwe
ontdekking
Rebecca Hall) raken in de
ban van een Spaanse
kunstenaar (rol voor
Javier Bardem). Scarlett wint het romantische duel en mag bij hem intrekken. Maar tot haar grote verbazing moet ze zijn huishouden, zijn bed én
zijn hart delen met zijn hysterische ex. Die wordt met prachtige passionele overgave vertolkt door Penélope Cruz, meer dan waarschijnlijk met
een Oscar voor Beste Bijrol tot gevolg. ‘Vicky Cristina Barcelona’ (96 min.)
is sexy en grappig. Meer moet dat echt niet zijn. (WV) Foto Kos
Voor: levenslustige cinefielen.

Oliver Stone pakt uit met een controversiële filmbiografie van George W. Bush, de man die binnenkort moet afdruipen als de minst populaire
president in de geschiedenis van de Verenigde
Staten. Hoe het zover is kunnen komen? Volgens
Stone worstelt George W. al heel z'n leven met een
minderwaardigheidscomplex tegenover zijn
autoritaire vader, de eerste president Bush. En dat
heeft nefaste gevolgen wanneer die wildebras van
een zoon tegen alle verwachtingen in acht jaar
lang in het Witte Huis komt te zetelen. ‘W.’ (128
min.) is zowel een familiekroniek met een hoog
soap-gehalte als een diep-tragische confrontatie
met de realiteit: met name een wereld die Bush en
zijn verachtelijke kabinet angstwekkend veel
gevaarlijker hebben gemaakt. (WV)
Voor: iedereen die zich -terecht-afvraagt wat voor
circus de Amerikaanse politiek toch is.
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