Use of the Emblem of the Convention for
Safeguarding the Intangible Cultural
Heritage under Patronage

PATRONAGE REPORTING FORM
This document is available at the following web address:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms/
1. Name, venue, date and organizer of the activity:
Main rituals:
-The Abraham Celebration (Abrahamdag) at various locations throughout the city of Leuven
(Belgium) including the Sint-Donatus Park, took place the 31th of August 2013.
- Birth Year Day (Jaartallendag) at various locations throughout the city including the SaintPeterschurch, took place the 8th of September 2013.
Organizers: vzw Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven and the Leuven Age Sets
Others:
-9/08/2013 planting of the ‘Meyboom’ (maypole) by Birth Year 1969;
-each third Saturday of the month the town hall cellars (where part of the collection of the
Leuvens Age Sets is shown) are open for visitors;
-01/06/2013: youngest Birth Year 1973 created a new giant for Leuven, Fiere Margriet,
presented in a big procession throughout various locations in the city

Organizers: vzw Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven and the Leuven Age Sets
2. What is the particular relevance of the activity to purposes and objectives the 2003
Convention and its compliance with the principles of the Convention?
In general these activities create visibility for the rituals and the phenomenon of the age sets in
the city. Abraham Celebration: Birth Year 1963 passes on to the next generation, Birth Year
1973
- Open house of the town hall cellars each month: tourists and visitors of Leuven are
introduced to Birth Year Life of Leuven via the artifacts presented there
- Youngest Birth Year 1973: created a new big event to get attention to their Birth Year
and in addition to the Birth Year Life of Leuven in general

In short; they stimulate visibility, awarenes-raising and dialogue.
3. Who were the audiences of the activity? (Please tick the five most relevant)
UNESCO network (e.g. commissions, chairs, associated schools, clubs, national
committees)
Development agent (e.g. Intergovernmental Organizations, UN system)
Policy maker (e.g. ministries, parliamentarians, local authorities)
Civil Society (e.g. private persons, NGOs, companies)
Scientists / researchers / academia
Educators / teachers / trainers
Youth / students
Mass media
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Specialized media
Other (please specify) inhabitants, , , invitees, Leuven (heritage) associations, city
guides, the Abraham committee (Netherlands) … _____________
4. Was there any media coverage for your activity? (Please specify the number of
features)
Type

Local

Print

4 (Info Leuven, Uit in
Leuven)

Radio
Televi
sion

Natio
nal

Regional

Internati
onal

8 (Het Laatste Nieuws, Het
Nieuwsblad Vlaams-Brabant)
1 (Radio 2 Vlaams-Brabant)
2 (ROBTV)

http://www.robtv.be/nieuws/v
laams-brabant/leuven
meyboom 09/08/2013
http://www.robtv.be/nieuws/l
euven/kermis-voor-iedereen
kinderdag 11/09/2013

Interne Websites: jaartallen.be,
t
leuven.be,
erfgoedcelleuven.be,
mannenvan73.be
Blog Leven in Leuven:
http://leveninleuven.be/tags
/meyboom/
http://leveninleuven.be/tags
/jaartallen-stoet/
http://leveninleuven.be/201
3/05/08/kleur-teken-enschrijfwedstrijd-rond-defiere-margriet/
http://leveninleuven.be/201
3/05/02/1ste-editiereuzeleuven-op-1-juni2013/

Facebook: Koninklijk Verbond
der Jaartallen, Mannen van 73,
Erfgoedcel Leuven
Twitter: Erfgoed Leuven
Erfgoedplus:
http://www.erfgoedplus.be/dossie
r/fiere-margriet/het-jaartallenleven

5. How many people have been reached approximately through the communication
about the activity?

250.000
6. What was the effect of your activity for the Convention’s visibility? (Please tick the
two most relevant)
The name and linked logo of UNESCO and the 2003 Convention were made visible to
new audiences
The purposes and objectives of the 2003 Convention were made known to new
audiences
The achievements of the 2003 Convention were promoted to new audiences
UNESCO’s publications (www.unesco.org/publishing) were promoted to new audiences
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Please send this questionnaire to the Secretariat of the 2003 Convention, together with,
if relevant, the following materials:
Information materials (especially those featuring the name or logo of the Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), press clippings, radio recordings, television
and video footage, statistics.
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Rooster uitgebroken
Een bewoonster van de Tervuursesteenweg in Heverlee
merkte zaterdag in de late namiddag op dat een rooster was
uitgebroken aan haar voordeur.
Het keldergat was echter te
klein voor een persoon om door
te kruipen. Het was niet duidelijk of het om vandalisme ging
of een poging tot inbraak. (KBH)

WILSELE
Stoel stuk
Zaterdagnacht om iets na 1 uur
werden vier jongeren in het
Schorenshof in Wilsele betrapt
op het uithalen van vandalenstreken. Ze haalden een stoel
van een terras, sloegen die stuk,
maakten veel kabaal en liepen
over auto’s. Een bewoner verwittigde de politie, maar die trof
de daders niet meer aan. (KBH)

LUBBEEK
Drie auto’s botsen
Op de Diestsesteenweg in Lubbeek botsten vrijdagavond drie
auto’s. Bij het ongeval was één
kind betrokken. Niemand raakte gewond, maar één persoon
verkeerde in shock. (KBH)

HEVERLEE
Mountainbiker
botst tegen wagen
In de Groenveldstraat botste
vrijdagavond rond 19.20 uur
een mountainbiker tegen een
geparkeerde wagen. De ketting
was van de fiets gevallen, waardoor de fietser de controle verloor. De man raakte zwaargewond. Bij de aanrijding werd
ook de ruit van de auto beschadigd. De eigenaar werd op de
hoogte gebracht. (KBH)

Vrienden starten met opnames oorlogsfilm

LEUVEN

Een vriendengroep uit het Leuvense is afgelopen
weekend gestart met de opnames van een oorlogsfilm. De acteurs en figuranten, een zestigtal
in totaal, trokken daarvoor naar Betekom. Drie
maanden lang schuimen ze locaties in Bertem,
Aarschot, Schaffen en Stavelot af. Tegen het
voorjaar van 2014 moet de film over een fictieve
slag uit WOII een feit zijn.
KIRSTEN BOSMANS
De groep filmliefhebbers is niet
aan zijn proefstuk toe. Eerder
maakte ze al een actiefilm en een
reeks komische sketches. En nu
is hun grootste passie aan de
beurt: een oorlogsfilm over een
fictieve slag die zich afspeelt tussen Stavelot en Trois-Ponts tijdens de Tweede Wereldoorlog.
«Het thema sprak duidelijk een
pak mensen aan», zegt initiatiefnemer Marc Dewit. «Want de elf
medewerkers van bij de vorige
films werden er deze keer zestig.
De acteurs en figuranten komen
uit alle hoeken van het land. We
zijn ze gaan zoeken bij reënactmentgroepen (groepen die historische scènes naspelen, red.). Het
leverde ons een fantastisch team
op: we vonden mensen die gedaante wilden geven aan Duitsers en Amerikanen, mensen met
originele jeeps, vrachtwagens en

een klein tankje, met kledij uit de
oorlogsjaren en zelfs replica wapens. Financieel hadden we het
zonder hen niet gered. Een
vrachtwagen die bijvoorbeeld
een namiddag moet ‘draaien’
voor opnames, verbruikt een
paar honderd liter benzine: geld
dat de eigenaar van de vrachtwagen zelf betaalt.»

Politie

Zaterdag startten de eerste opnames. Daarvoor trokken de acteurs
naar Betekom. «De komende
weekends - want we werken allemaal door de week - trekken we
naar het Meetshovenbos in Aarschot, naar Bertembos, een kasteel in Schaffen en naar Stavelot»,
zegt Dewit. «De opnames duren
tot in november; zolang zullen
we er elke zaterdag en zondag van
’s morgens tot ’s avonds mee bezig zijn. De politie lag aanvankelijk wel even dwars omdat ze

Het hele team stond zaterdag te trappelen van ongeduld om met de opnames te starten. Foto Baert
hoorde dat we wapens zouden
gebruiken. Replica wapens, weliswaar. Ze vreesde dat we passanten de stuipen op het lijf zouden
jagen. En het Agentschap vroeg
750 euro per dag om de bossen te
mogen filmen. Een bedrag dat we
uiteraard niet konden betalen.
Maar uiteindelijk is toch alles in
orde gekomen. Voor het kasteel in

LEUVEN Vijfhonderd mannen stappen op in Jaartallenstoet

Een getuige zag vrijdagnacht
rond 0.45 uur hoe twee zwarte
mannen drie geparkeerde moto’s omver duwden in de Dirk
Boutslaan. Toen de politie ter
plaatse kwam, bleken de daders
al verdwenen. De bromfietsen
vertoonden geen schade. (KBH)

HULDENBERG

Op de Mechelsesteenweg, ter
hoogte van de brug over de E314
op de grens Leuven-Herent,
raakten vrijdag om iets na middernacht twee wagens betrokken bij een ongeval. De auto’s
liepen vooral veel blikschade op
en er belandde heel wat glas op
de rijweg. De bestuurders raakten niet gewond. Eén voertuig
moest getakeld worden. (KBH)

De mannen van 63 trekken in een optocht door de stad. Foto Vertommen

KORBEEK-LO

kleine zevenhonderd leden. «De meesten waren
’s ochtends al aanwezig tijdens de misviering en
de academische zitting», zegt Michiels. «Ook tijdens de stoet hebben we zoveel mogelijk leden
op de been gebracht. Wie niet meer kon, hebben
we in de mate van het mogelijke vervoerd. Niet
vergeten dat er ook mannen van boven de negentig bij zijn. Met deze ‘uitwuifdag’ hebben de Mannen van 63 de fakkel doorgegeven aan de Mannen
van 73. En ook die van 74 zijn intussen al gevormd: zij mochten voor de stoet lopen om zich
kenbaar te maken en stickers te verkopen.»
(KBH)

LUC DEFLO SIGNEERT IN CARREFOUR

HERENT
Aan de haal met
signalisatieborden
Een politiepatrouille stelde vrijdagnacht rond 4 uur vast dat
twee jongeren met signalisatieborden rondliepen in het midden van de Mechelsesteenweg
ter hoogte van de brug over de
E314 in Herent. De agenten verplichtten de jongeren de borden
terug te plaatsen. (KBH)

ook goed voor het milieu: je gaat
heel bewust nadenken over je
autogebruik. Jammer genoeg is
het systeem nog niet genoeg ingeburgerd. De afgelopen maanden ontving ik minstens één
vraag per week om lid te worden
van mijn autodeelgroep. De
vraag is er dus, alleen het aanbod
aan deelauto’s ontbreekt. Ik pleit
er dus voor dat de stad meer onderneemt om autodelen te promoten.» (KBH)

BERTEM

Bewoonster
wakker gebeld

Blikschade

bombardement veroorzaak ik
bijvoorbeeld een kleine ontploffing in mijn tuin, die ik zal uitvergroten op de computer», zegt
Marc. Met de uiteindelijke film
willen de vrienden naar enkele
tavernes uit de buurt trekken.
Ook hopen ze de film te kunnen
afspelen op groot scherm voor
alle medewerkers.

LEUVEN

De Leuvense groenen vinden dat
meer mensen hun particuliere
auto zouden moeten delen. «Particulier autodelen betekent dat je
je eigen wagen met anderen
deelt, of dat je in groep een wagen aankoopt om samen te gebruiken», zegt gemeenteraadslid
Lies Corneillie (Groen), zelf een
fervent ‘autodeelster’. «De prijs
per afgelegde kilometer daalde,
wat een pluspunt is voor mijn
portemonnee. En autodelen is

Bromfietsen omver
geduwd

LEUVEN

Schaffen kregen we wel snel toelating: de eigenaar maakte de
oorlog zelf nog mee. Hij ging dan
ook onmiddellijk akkoord.»
Afgelopen weekend werden enkele dialogen opgenomen en het
vertrek naar de eerste aanval. «Ik
wil het eindproduct zo professioneel mogelijk maken door special
effects toe te voegen. Voor een

Groen: «Autodelen is goed
voor milieu en portemonnee»

De Jaartallenstoet, het jaarlijkse evenement waarmee alle leden van het Koninklijk Verbond der
Jaartallen afscheid nemen van de nieuwe lichting
vijftigjarigen, heeft gisteren ongeveer vijfhonderd
mannen op de been gebracht. Vergezeld door enkele fanfares stapten ze op door de Diestsestraat,
Martelarenplein en Bondgenotenlaan. «Het was al
de 58ste Jaartallenstoet die door de Leuvense straten trok», zegt Verbondsvoorzitter François Michiels. «Deze keer wuifden we de Mannen van 63
uit. Het was al het 125ste jaartal dat zijn vijftigste
verjaardag viert. Een hele prestatie.»
Momenteel telt het Verbond der Jaartallen een

Luc Deflo signeert zijn boek voor Mieke Rensmans. Foto Vertommen
BR **

VROUWEN STADE LEUVEN GRIJPEN NAAST BELGISCHETITEL

«Vautour een klasse sterker»
EERSTE NATIONALE

LEUVEN

Een bewoonster van de Kriegelstraat verwittigde vrijdagnacht
rond3.50uurdelokalepolitie.Er
was al twee keer aangebeld aan
haar woning en er werd ook op
de deur geklopt. Vanwege het
nachtelijkeuurdurfdezededeur
niet openen en verschanste ze
zich in de kelder. De politie trof
geenverdachtenmeeraan. (KBH)

LEUVEN

PLOEG SCHUIMT DRIE MAANDEN LANG HELE REGIOAF

HEVERLEE

maandag

De bekende Mechelse misdaadschrijver Luc Deflo heeft zaterdag
een signeersessie gehouden in
Carrefour in Korbeek-Lo. Tientallen fans liepen langs om een gesigneerd exemplaar van zijn nieuwe
roman Giftige Vlinders op de kop
te tikken. «Ik ben een grote liefhebber van zijn werk», zegt Mieke
Rensmans uit Tienen. «Naakte Zielen en Pitbull vond ik fantastisch,
ik hoop dat Giftige Vlinders dus
ook een schot in de roos wordt. Ik
had Deflo nog nooit in levenden
lijve gezien, laat staan dat ik een
handtekening aan hem had kunnen vragen. Dit was dus de ideale
gelegenheid om hem eens te ontmoeten.» Carrefour legde de fans
nog extra in de watten: wie Giftige
Vlinders kocht, kreeg er een gratis
bundel kortverhalen van Deflo bovenop. (KBH)

Sociaal Huis zet deuren
open voor inwoners
In Bertem is zaterdag het nieuwe
Sociaal Huis plechtig geopend.
De inwoners waren welkom om
een kijkje te nemen in het gebouw dat verschillende sociale
functies verenigt. «Vroeger was
het OCMW van Bertem gehuisvest in Leefdaal», zegt voorzitter
Eddy Vranckx. «Maar we zijn verhuisd naar Bertem en van die gelegenheid wilden we gebruik
maken om het nieuwe pand Sociaal Huis te dopen, omdat we er
meerdere sociale functies in op-

namen. Het OCMW is er gehuisvest, maar ook andere functies
zoals het wooninfopunt en het
werkgelegenheidskantoor PWA.
Als we de bezoekers niet zelf
kunnen helpen, zeggen we hen
waar ze dan wel terecht kunnen
voor hulp.» Begin dit jaar werd
het Sociaal Huis in gebruik genomen. «Maar we hebben nog even
gewacht alvorens het grote publiek uit te nodigen», zegt
Vranckx. «Pas nu is alles afgewerkt.» (KBH)

De vrouwenploeg van
tennisclub Koninklijke
Stade Leuven is er
niet in geslaagd voor
het eerst in dertig jaar
een Belgische kampioenstitel naar Leuven
te halen en een gouden bladzijde toe te
voegen aan het 110jarige geschiedenisboek van de club. In de
finale zaterdag in
Leuven gingen zij
kansloos met 0-4 onderuit tegen favoriet
Vautour Tennis Club
uit Doornik.
HERMAN MEERSSEMAN
Nathalie Roels, Nathalie Duvigneaud, Leslie Butkiewicz en kapitein Kristel Van Der Perre verloren
alle vier zonder één set te kunnen
winnen hun enkelspel in de finale.
«Wij hoopten één van de enkelspelen te kunnen winnen, om dan in
de twee dubbelspelen, onze specialiteit, het laken naar ons toe te
trekken. Het heeft niet mogen zijn,
Vautour was echt te sterk», zei clubvoorzitter Bob Laes.
Omdat na de enkelspelen de kloof
niet meer te overbruggen viel,
werd beslist de dubbelspelen niet
meer te spelen. Het Stade-viertal
was even down, maar al vlug en
met de steun van de supporters
hervonden de jonge vrouwen hun

PK IN STEENHUFFEL

Titels voor Bart Verschueren,
Tine Verdeyen en Stef Serré
Het PK bij de elites zonder contract in Steenhuffel werd
gewonnen door Bart Verschueren. De renner van KDLTrans werd derde in de wedstrijd, maar die prestatie volstond om de provinciale kampioenentrui te mogen omgorden.
Het PK in Steenhuffel had zaterdag iets onwezenlijks.
Veel zon, weinig beleving en nauwelijks verrassingen.
De favorieten waren op het appel. De eliterenners zonder
contract en beloften reden samen hun kampioenschap.
Op Kendrick Van Grembergen stond geen maat. In de
tweede ronde snelde die weg van de concurrentie. Hij
nam vijftien seconden voorsprong. Op de snelle omloop
was die kloof niet meer te dichten. Bart Verschueren ging
wel in de achtervolging, maar strandde op de derde
plaats. Even later kwam Lorenzo Pepermans als beste
Vlaams-Brabantse belofte over de streep. Bij de vrouwen
was er voor de tweede opeenvolgende keer winst van
Tine Verdeyen.

Valpartij Kobe Goossens bij juniores

Ondanks de forse 0-4-nederlaag tegen Vautour klonken de vrouwen van Stade Leuven toch op een
geslaagde campagne. Centraal op de foto voorzitter Bob Laes. VPL
ontwapenende glimlach en groeide het besef dat zij met het bereiken van de finale al een hele
krachttoer hadden verwezenlijkt.
Het glaasje champagne dat de club
hen aanbood, spoelde de ontgoocheling helemaal weg.
«Als je bedenkt dat wij in de aanloop naar deze finale vier poulewedstrijden wonnen — onder
meer tegen KTC Diest, dat elk jaar
opnieuw kandidaat-kampioen is —
en dat wij in de halve finales de
maat namen van Odrimont, een
andere beresterke Waalse club,
mogen wij best fier zijn op ons seizoen«, zei Duvigneaud die als jonge
mama de jongste paar jaar minder

tijd heeft om aan tornooien deel te
nemen maar niettemin nog steeds
een B 15/4-klassement heeft, de
derde hoogste categorie na de Ainternationale en A-nationale.

Mannen promoveren

«Als we, zoals veel andere clubs die
voor de titel strijden, ook één of
twee internationale A-speelsters
hadden gehuurd, hadden we misschien wel een kans gehad om de
interclub te winnen. Maar hoe zeer
we ook trachtten naar die eerste
nationale titel in 30 jaar, toch kozen wij ervoor in de finale aan te
treden met de meisjes die ons met
hun talent, enthousiasme en ka-

rakter zo ver hadden gebracht», zei
voorzitter Bob Laes. «Ik vind ook
niet dat zij in de finale gefaald hebben, Vautour was gewoon een klasse sterker. Die finaleplaats op zich
is een mooie bekroning van het seizoen. Samen met de promotie van
onze mannenploeg, vorige week,
naar tweede klasse.»
UITSLAGEN

Bij de juniores was de spanning het grootst. Kobe Goossens en Jens Teirlinck maakten er een boeiend duel van.
Kobe Goossens leek op de winst af te stevenen, maar
kwam in de slotfase ten val. Daardoor kon Jens Teirlinck
op zijn zevende provinciale titel afstevenen. De provinciale titel bij de nieuwelingen gingen naar Rillaarnaar
Stef Serré.
Bart Verschueren was tevreden met zijn prestatie in
Steenhuffel.
«Doordat er niemand al punten heeft kunnen verzamelen, moest er vooraf geloot worden. Ik startte op de derde
rij, maar veel hinder heb ik daar niet van ondervonden.
Kendrick Van Grembergen was onmiddellijk weg. In de
tweede wedstrijdhelft heb ik geen terrein moeten prijsgeven. Enkel Kevin Cant kon nog wegspringen. Zo’n snel
PK is wel eigenaardig. De voorbije kampioenen hebben
hun trui slechts negen maanden kunnen dragen. De komende weken richt ik me op de B-crossen van de Moedige Veldrijder. Voor het eindklassement zal ik wellicht niet
in aanmerking komen, omdat ik de cross in Wilrijk zeker
mis. Ik voel me week na week sterker worden. Vorige
week werd ik nog dertiende, nu derde. Ik zou dit seizoen
graag minstens één cross winnen. De vorige jaren lukte
me dat steeds tot vorig seizoen. Ik wil opnieuw aanknopen met die goede traditie.» (EVL)

NathalieRoels-CapucineRousseau1-6,16.
Nathalie Duvigneaud-Kimberley Zimmerman 2-6, 1-6.
Leslie Butkiewicz-Klaartje Liebens 4-6, 16.
Kristel Van Der Perre-Caroline Maes 1-6,
2-6.

VIERDE KLASSE B

Dries De Boodt pareert
strafschop in slotfase
Met een geweldige kattensprong
pakte Wijgmaal-doelman Dries De
Boodt de strafschop van Yannick
Deppé. Daarmee schonk hij zijn
ploeg een hardbevochten punt in
de slotfase.
Benito Raman (KV Kortrijk) en
Hannes Van Der Bruggen (AA Gent)
namen de aftrap voor hun rekening. Het zette de 22 spelers op het
veld niet aan tot een spektakelwedstrijd. Al had Wijgmaal zomaar
op voorsprong kunnen komen
toen De Bruille in het straatje werd
gestuurd. Met een ultieme sliding
verhinderde Verhasselt dat zijn
ploeg op achterstand kwam. De
wedstrijd stond bol van stevige duels, vaak tot ergernis van SKTWcoach Devos. Veel kansen kregen
de vooral jonge toeschouwers niet
te zien. De Bruille kraakte een vol-

Bart Verschueren werd derde in zijn categorie.
Het volstond voor de provinciale titel. Foto GTG

TERJODEN-WELLE 0
0
OL. WIJGMAAL
ley op het kwartier. Het was nog
eens vijftien minuten wachten
voor de volgende, dit keer wel levensgrote, kans zich aandiende.
Kapitein Issam Fariat stond helemaal vrij op links. De bezoeker
pakte enkele meters maar besloot
onoordeelkundig voorlangs. Meteen het laatste wapenfeit van de
eerste helft, al zorgde thuiskeeper
Goossens op slag van rust nog voor
opwinding door een simpele bal
door de vingers te laten glippen. In
de tweede helft kwam TerjodenWelle een pak beter voor de dag.
Van Der Heyden kwam met een gelukje aan de bal en zette voor tot bij
Kestens. De middenvelder kopte al

Motorcross
GP NEDERLAND

Ken De Dycker sluit
WK-seizoen af met vijfde stek
Nico Lansu (Wijgmaal) wordt opgejaagd door Jasper Heymans. GDR
vallend te slap op doel. Na een prima aanval tikte Donkor de bal tot
bij kapitein De Rouck die zijn schot
kraakte. Geen minuut later waren
de rollen omgedraaid. De Rouck
vond Donkor en die ging op De
Boodt af. De stiftbal was goed, al
sprong Damoiseau zijn doelman bij
op de doellijn. Op het uur ging invaller Lardoux aan de overkant op

Goethuys: «Beste kansen waren voor ons»
Geen nieuwe driepunter maar wel een hardbevochten puntje: dat is wat de trip naar Terjoden-Welle
Wijgmaal opleverde. Coach Hans Goethuys hinkte
op twee gedachten na de wedstrijd.

Burgemeester, schepenen en ontwerper bij
de opening van het Sociaal Huis. Foto Vertommen

Veldrijden

«We hadden eigenlijk kunnen en moeten winnen
maar als je doelman op het einde van de wedstrijd
een penalty pakt, mag je nog blij zijn met een punt.
Zij hadden het balbezit en ook het betere van het spel,
maar de beste kansen waren wel voor ons. We speelden zeker geen slechte wedstrijd en een punt op verplaatsing is een goed resultaat.»
«Ons organisatorisch blok stond er opnieuw en we
gaven ook maar één kans weg. Daarnaast hebben we
zelf ook vier goede mogelijkheden gecreëerd. We

kunnen dus behoorlijk wat positieve zaken onthouden van deze wedstrijd en dat nemen we graag mee
naar de volgende match.»

Scherper worden

«Nu moeten we nog zorgen dat we scherper worden
voor doel, want we vergaten te scoren. Eigenlijk had
de wedstrijd na een uur al in een definitieve plooi
moeten liggen. Maar als je vergeet de kansen af te
maken kan je uiteraard geen wedstrijden winnen.
We weten dus waar we de komende weken vooral
aan moeten werken. Maar we hebben nogmaals getoond dat we elke ploeg aankunnen als we goed georganiseerd en met de juiste ingesteldheid voetballen.» (NDKV)

wandel door het hart van de defensie. De linksback raakte het leer bij
het schieten onvoldoende om gevaarlijk te zijn. Even later lobde
Lansu thuisdoelman Goossens. De
grensrechter vlagde voor buitenspel, een randgeval. De thuisploeg
ging nadrukkelijk op zoek naar de
overwinning, al gebeurde dat te
vaak overhaast. Kestens zag een
poging afgeblokt en na een actie
van Deppé miste Van Der Heyden
zijn volley compleet.
Kort voor affluiten zette Vander
Linden voor vanop de flank. Lepage, een andere invaller, kopte op
doel waar Vandeput de bal met de
hand uit de goal sloeg. Rood en penalty. Deppé nam de elfmeter voor
zijn rekening maar het was De
Boodt die de held van de middag
was met een knappe save. (DVW)
TERJODEN-WELLE: Goossens,Donkor(64’Polfliet), Heymans, Verhasselt (64’ Lepage), Pauwels, Coppens (76’ Vander Linden), Deppé, De
Meyer, De Rouck, Kestens, Van Der Heyden.
WIJGMAA L: De Boodt, Damoiseau, Desiron,
Vandeput,Poukens,Fariat,DeBruille,Lansu,De
Keukeleere (26’ Lardoux), Goas Lopes (90’ De
Donder), Lifondja (75’ Yangassa).
GEEL: De Rouck, Van Der Heyden, Lardoux.
ROOD: 86' Vandeput.
BR

Ken De Dycker geraakte niet
op het podium in Lierop in de
GP van Nederland. In de kwalificatierit op zaterdag werd
hij zevende. Toen al was het
duidelijk dat zijn enkelblessure nog niet genezen is. In de
nacht van zaterdag op zondag
viel de regen met bakken uit
de hemel zodat het parkoers
onder water stond. In de namiddag was het water weg zodat de wedstrijden konden
doorgaan.
In de eerste reeks rukte De Dycker vrij snel op naar de
vijfde plaats. In het tweede wedstrijdgedeelte begon de
enkel toch weer op te spelen. Meer dan zijn positie vasthouden was er niet bij. De pauze was vrij kort zodat de
pijn nog niet helemaal weg was bij de start van de tweede
manche. Toch zette Keeno een sterke prestatie neer. Hij
bikkelde fel met Shaun Simpson voor de derde plaats.
Uiteindelijk werd Ken De Dycker vierde. In de eindstand
leverde dat de vijfde plaats op.
Jeremy Van Horebeek had het ook moeilijk in het zware
zand. In de eerste manche reed hij nog naar de zesde
plaats. In de tweede reeks moest Van Horebeek zich tevreden stellen met een tiende plek. Dat leverde nog de
achtste plaats op in de eindstand.
Volgende week is er voor ons Brabants duo De DyckerVan Horebeek nog de laatste wedstrijd voor het BK in
Mont- St-Guibert en tevens ook de laatste voorbereiding
voor de GP der Naties die in Duitsland het seizoen zal afsluiten. (VAR)

6. Further in the park you will find Kamerood Sesteg, a statue by artist Jan Rosseels. The

Men of 1960 donated it to the city in 2000. It symbolises the eternally young man full of the
joy of living. The finger to his nose indicates a know-all. The terrestrial globe at his feet is a
symbol of illusion, the baby of new life, the snail symbolises the slow process of growing old
and the riper man with a bouquet of flowers symbolises ‘painting the town red’.
Nobody knows the precise meaning of ‘kamerood sesteg’. Some claim the term originated
in mediaeval archery clubs. The archery associations could have no more than 60 members.
Whenever a member died, a junior member was allowed to join the association: he became
the 60th member or the ‘kamerood sesteg’.
In the municipal park there is also the kiosk in which the ‘Joorzangers’ (Birth Year Singers)
often perform. The ‘Joorzangers’ (‘joor’ is Leuven’s dialect for ‘year’) are the own choir of
the Birth Years, set up in 2005.

Koninklijk Verbond der Jaartallen vzw
Raadskelders Stadhuis
Grote Markt 9 - 3000 Leuven

 0489 40 52 94
@ info@jaartallen.be
 www.jaartallen.be

A unique phenomenon in the city
© Emiel Luyts
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7. In the Naamsestraat, at Saint Michael’s Church, you will find another symbol of friend-

1 Town hall

ship: the friendship tree. This tree was planted in 2000 at the initiative of the municipal
department of public parks and gardens. Since then, every celebrating Birth Year has suspended a text in the tree. The trunk is the symbol of their friendship and the branches represent the different circles of friends.
A new branch grows every year, just as a circle of friends is added each year to the Birth
Years.

8

2

2 Fonske

1

3

3M
4 Balloon

8. You have now reached the Grote Markt. Since 1974 the Leuven ‘Jaartallen’ have planted

their Meyboom (Maypole) here at 5 p.m. on 9 August, as a symbol of young burgeoning life
and growth. The planting of the Meyboom is a centuries old tradition. According to legend
the companions of Saint Lawrence in Brussels were granted the privilege of planting the
Meyboom every year in Brussels, unless the inhabitants of Leuven could capture the tree
before 5 p.m. In 1974 the Men of 1929 decided to withdraw this privilege from the inhabitants of Brussels and transfer the only real Meyboom to Leuven. At night they cut down the
tree of the inhabitants of Brussels and on 9 August 1974 the tree stood on the Grote Markt
of Leuven before 5 p.m. Since then both Brussels and Leuven have appropriated the right
to plant the ‘real’ Meyboom.

9. Since October the 15th of 2011, Leuven obtained a ’Jaartallenpad’ and a ‘Marrainen-

The men of the Year

Would you like to join or obtain more information about Birth Year life?

4

5 Abraham
6 Kamerood
7 Friendship tree

5

This is the "Jaartallenleven "
(Birth Years) life of Leuven!

8 'Meyboom'
9 Site
‘Klaverveld’ with
'Jaartallenpad'
and
'Marrainenplein'

7

plein’: two new street names with a clear reference to the ‘Jaartallen’ life of Leuven. These
streets are located in the neighbourhood of the ‘Penitentienenstraat’ and the ‘Fonteinstraat’.

6
Responsible editor: college van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Imagine, you are a man and are
about to turn forty. A whole new
life awaits you thanks to a unique
Leuven form of club life: the Men
of the Year. Together with other
men who share your birth year,
you start preparing for your fiftieth
birthday, during ten years. You
will make a whole new group of
friends. Not just for ten years, but
for life. Friendship, solidarity and
commitment that is what the Men
stand for, beyond social and others
borders.

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

How it started

The 'Jaartallen' in the city

1890: in café De Biekorf some men discover they were born the same year (1840). They

The Men and their activities are mainly visible in the city during the months of July and August. The annual climax occurs in September with the Abraham celebration and the ‘Jaartallendag’ (Birth Year Day).The new fifty-year-olds, also called ‘Abrahams’, are celebrated every
Saturday before the first Sunday of September. This also marks the official start of the new
forty-year-olds, the new birth year to be inaugurated. Birth Year Day is celebrated on every
second Sunday in September, with an anniversary celebration, an academic session and the
Birth Year Parade. However, throughout the year you can discover locations in the city that are
closely linked to the Birth Year activities in Leuven. Let us guide you!

want to celebrate this fact. This was the launch of the ‘Jaartallen’. Since then every year in the
month of March a new circle of friends of men who will celebrate their fortieth birthday the
following year originates. Between their 40th and 50th birthday they organise activities and
ceremonies. This culminates in a major celebration of their fiftieth birthday.
The 'Jaartallen' are a male domain, yet the Men of 1906 are the first to accept a woman in
their circle. She is the ‘marraine’ (godmother) and plays a central role in the organisation of
the social activities

2009: the ‘Jaartallen’ are included in the ‘Inventory of Intangible Cultural Heritage Flanders’.

On the Herbert Hooverplein you will find the Friendship Balloon. The statue by artist
Danny Tulkens was created at the request of the ‘Verbond der Jaartallen’ (Association of
Birth Years) in 1988. The balloon symbolises friendship, one of the basic characteristics of
Birth Year life. In September Leuven Fair is located on the Monseigneur Ladeuzeplein and
the Herbert Hooverplein. Here also the ‘Jaartallen’ play a role: since 1974 together with the
fair travellers they have organised a special children’s day at Leuven Fair for less fortunate
children.

5.

In the Saint Donatus Park or municipal park you will find another two statues that are
linked to Birth Year life. At the entrance there is the statue of Abraham by artist Freddy
Janssens. The statue refers to the ‘Abrahams’ of the ‘Jaartallen’: on their fiftieth birthday the
Men become ‘Abraham’, a symbol of wisdom. The celebration takes place before this statue. Originally, the statue stood in the Broekstraat, but it did not receive enough attention
there. That is why the Men of 1937 kidnapped the then Chairman of the Association Arthur
De Wit in 1980. In exchange for his release they demanded that the statue be moved to the
city centre. Burgomaster Vansina subsequently had the statue moved to the municipal park.

2. On the Rector De Somerplein you will meet Fonske or Fons Sapientiae (source of wisdom), a creation of artist Jef Claerhout. The university donated the statue to the city in 1975.
It refers to Leuven as a ‘wise’ university city and a pleasant and joyful student city. This is not
only demonstrated by the book Fonske holds in one hand, but also by the knowledge he continuously pours into his head with his other hand. During the annual anniversary celebration
Fonske is dressed in the costume of the celebrating birth year, i.e. that of the Men who turn 50.

This is an official recognition of a unique tradition linking many generations of men to one
another.

2011: UNESCO recognizes the ‘Jaartallen’ life of Leuven by inscribing it on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

© Eric Dewaersegger

4.

1. Under the town hall you will find the raadskelders (town hall cellars). Since 1997 they have
been the ‘seat’ of the ‘Jaartallen’. They house the collection of photo frames of the ‘Jaartallen’
from the start in 1890 to the present day. The flags and costumes of Fonske are also stored
here. You can visit the town hall cellars on one Saturday a month.

1961: the ‘Verbond der Jaartallen’ (Association of Birth Years) is set up as an umbrella organisation of the Men’s Age sets. In 2010 it receives the medal of honour from the city of Leuven.
Since August 2011 the ‘Verbond der Jaartallen’ has been around for 50 years and is now officially called ‘Koninlijk Verbond der Jaartallen’ (Royal Association of Birth Years).

1

3. Some of Fonske’s ‘Jaartallen’ costumes are stored in the museum depot of M.
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