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Niet omverfris
sing te zoeken,
maar omaandacht
te vragen voor de
zenuwziekte ALS
heeft Vlaamsmi
nister vanWelzijn
JoVandeurzen
(CD&V) een emmer
met ijskoudwater
over zich laten gie
ten. Hij doetmee
aan de zogenaamde
Ice Bucket Challen
ge die uit de Ver
enigde Staten komt
overgewaaid.
Amyotrofische La
teraal Sclerose is
een dodelijke spier
en zenuwziekte
waarbij verschil
lende spiergroepen
één voor één uit
vallen. OmALS op
de kaart te zetten,
wordt aan bekendemensen ge
vraagd omofwel een ijsdouche te
nemen, of 75 euro te doneren.
Wie de uitdaging aangaat,mag

drie andere beken
demensen nomi
neren omhetzelfde
te doen. Vandeur
zen zelf nomineer
de Pukkelpopor
ganisator Chokri
Mahassine, VTM
nieuwsanker Stef

Wauters en
filmregisseur
Stijn Coninx.
In deVS de

den almensen als
Bill Gates vanMi
crosoft, Facebook
icoonMark Zuc
kerberg en zanger
Justin Timberlake
dedenmee. Giste
ren is overigens
één van demensen
achter de Ice Buc
ket Challenge om
het leven gekomen.

De 27jarige CoreyGrif
fin had net 100.000 euro ingeza
meld en verdronk nadat hij om te
vieren van een gebouw in hetwater
was gesprongen. (fem)

IJskoude douche
met warm doel

Alles voor het
goede doel: Jo
Vandeurzen doet
de ‘Ice Bucket
Challenge’. Foto: fb

Justin Timberlake. Foto: yt

Mark Zuckerberg. Foto: yt

Zaterdagavond op Jazz Mid
delheim in Antwerpen. Een
volle tent geniet van The Music
of Toots Thielemans, een eerbe
toon waarbij een stuk of tien
muzikale vrienden hun favorie
te nummers uit het oeuvre van
Toots spelen. De jazzlegende
zelf zal niet optreden; het is van
1981 geleden dat hij niet meer
op het podium van Jazz Mid
delheim staat. Zoals aangekon
digd is Toots er wel bij: hij volgt
het optreden op het podium
achter de coulissen, uit het
zicht. Zijn vrouw Huguette, die
altijd een mondharmonica in
haar handtas heeft, is erbij.

‘Vanaf de eerste noot zat Toots
met volle teugen te genieten’,
vertelt organisator Bertrand
Flamang. ‘Hij had een brede
glimlach op zijn gezicht. Aan
het einde van het optreden zag
ik Toots met zijn mondharmo
nica zwaaien. En toen gebeurde
het.’
Aan de arm van Hans van Oos
terhout, de vaste drummer van
Toots, schuifelt Thielemans
het podium op. De vertrouwde
kruk, die de hele tijd aan de
kant stond, wordt in het mid
den gezet. Toots neemt de
mondharmonica en speelt
What a Wonderful World van
Louis Armstrong, op de piano
begeleid door zijn Amerikaanse
vertrouweling Kenny Werner.
Hier en daar mist Toots een

noot, maar hij blaast nog opval
lend krachtig. Er gaat een ril
ling door het publiek, dat nog
een tweede toegift van Toots in
ontvangst neemt. Na twee
nummers verdwijnt hij van het
podium, onder een daverend
applaus.

Versleten

Amper vijf maanden geleden
is het dat het afscheid van
Toots Thielemans van het po
dium werd aangekondigd. Hij
was toen niet bereikbaar voor
commentaar. ‘Hij is kapot van
de beslissing om te stoppen’,
vertelde zijn vrouw Huguette,
‘zo kapot dat hij er nu met nie
mand over wil praten.’ In juni
sprak hij er wél over. ‘De ma

chine is versleten’, zei hij toen.
‘Voor een publiek staan is
zwaar, ik heb het genoeg ge
daan.’
Dat er op Jazz Middelheim
een eerbetoon aan zijn adres
zou plaatsvinden, werd hem
pas een week op voorhand ver
teld. ‘Toots kreeg het program
ma van het eerbetoon te zien en
zei: ik speel niet mee’, zegt zijn
manager Veerle Van de Poel.
‘Hij vond het te veel eer. Eigen
lijk vindt Toots hommages heel
vervelend. Maar hij wou er za
terdagavond wel bij zijn. Hij
voelde zich goed, we hadden
wel een vermoeden dat hij iets
zou spelen. Muziek is zeventig
jaar lang het belangrijkste in
zijn leven geweest, dat neem je
iemand niet zomaar af.’

DevrouwvanToots
Thielemans (92)heeft
eenmondharmonica in
haarhandtas. Zaterdag
nachtkwamdatvanpas:
onverwacht stapteToots
hetpodiumvanJazz
Middelheimopomtwee
nummers te spelen.
Ampervijfmaanden
geledenhadToots
gezegddathij nooitmeer
zouoptreden.

TOM DE LEUR EN JAN AUMAN

Jazzlegende
treedt weer op,
vijf maanden
na afscheid

Toots Thielemans
kan zijn publiek
blijkbaar toch
niet missen.
Foto: Patrick De Roo

Toots had toevallig
zijn mondharmonica bij

Recordaantal Belgen
klikt bij fiscus

Een recordaantal van
1.608 Belgen heeft in de
eerste zeven maanden van
dit jaar spontaan zijn bu
ren, ex, collega’s of fami
lieleden verklikt bij de fis
cus, blijkt uit nieuwe cij
fers van Financiën. Dat is
ruim meer dan de 1.127
klachten in de eerste zes
maanden van 2013.
Iets minder dan één op
de drie verklikkingen ge
beurt anoniem. En vaak
gaat het om een bekende.
De voorbije vijf jaar is
het aantal spontane ver
klikkingen bij de fiscus
bijna verzesvoudigd, van
460 in 2008 tot ruim
2.600 vorig jaar. (nte)

Brusselaar (66)
verdronken
op Mauritius
Een Brusselaar is afgelo
pen vrijdag verdronken in
zee tijdens een vakantie
op het eiland Mauritius,
in de Indische oceaan.
Christian Van Den Bran
den uit SintJansMolen
beek was er op vakantie
met zijn echtgenote en
zijn broer. Hij belandde in
het water op een plek
waar de zee erg wild
was. Zwemmen wordt er
afgeraden. De wilde zee
bemoeilijkte de reddings
operatie. Volgens een
plaatselijke krant zouden
de hulpdiensten geflaterd
hebben en konden ze de
Belg niet redden omdat ze
het juiste materiaal niet
bij zich hadden. Zijn fami
lie spreekt dat tegen.
‘Christian is voor mijn
ogen verdronken’, zegt
zijn broer. ‘Hij kon niet
gered worden. Dit was een
spijtig ongeval.’ (cel)


