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Doorkijkkerkje
Het doorkijkkerkje van Borgloon werd door de lezers van de Brit-
se krant The Guardian uitgeroepen tot een van de mooiste plekjes
van Europa. Ik weet niet of u het kerkje al met eigen ogen gezien
hebt, maar als dat niet zo is, moet u het zeker eens bezoeken. In een
perfecte harmonie met de mooie Haspengouwse omgeving, toont
het zich vanuit iedere hoek op een andere manier. En als – zoals de
laatste dagen – de zon meewerkt, staat er geen rem meer op haar
schoonheid.
Het doorkijkkerkje is klein, maar ambitieus. Het is intussen een
monument voor wat niet meer zal zijn, want het werd gerealiseerd
door het provinciebestuur. In de toekomst kunnen we dit soort
initiatieven vergeten. Dat hebben we te danken aan de gulzigheid
van de Vlaamse overheid, die langzaam maar zeker de provincie-
besturen aan het uitkleden is. Benieuwd of we nu meer Vlaamse
projecten in Limburg zullen zien. Ik reken er niet op.
Waar zullen we in de toekomst nog ambitieuze gebouwen zien
verrijzen? De Nederlandse schrijver Herman Koch voert in een
van zijn boeken een fictieve burgemeester op die mijmert over een

Amsterdams bouwwerk.
“Het oorspronkelijk ont-
werp voor de opera was een
gebouw in wit beton. Te
groot, oordeelden de om-
wonenden. Te wit. Er werd
gestemd. Het moest alle-
maal een maatje kleiner.
Voor het witte beton kwa-
men roze baksteentjes in de
plaats. De democratie in
een notendop. Overal waar
gestemd mag worden, kiest
men voor iets kleiners, voor
hetzelfde bouwmateriaal
als waaruit onze eigen pop-
penhuizen zijn opgetrok-
ken.”
En dan komt zijn conclu-
sie: “Het met de opera sa-
mengevoegde stadhuis,

staat op geen enkele ansichtkaart. Geen enkele toerist zal een selfie
maken met de Stopera als achtergrond.” 
Het soort gebouwen waar storm tegen gelopen wordt, waar comi-
tés tegen gevormd worden, waarvan men schande spreekt omdat
men ze te duur of te lelijk vindt… zijn inderdaad de gebouwen 
waar iedere toerist of bezoeker zijn selfies maakt. Of waar prent-
briefkaarten van gemaakt worden. De grootste proteststemmen 
tonen ze aan hun bezoekers, alsof ze altijd al de grootste propagan-
disten van dit stukje durf geweest zijn. 
In het Hasseltse museum Z33 loopt op dit ogenblik een tentoon-
stelling over de gemiste Limburgse skyline; een tentoonstelling van
gebouwen die ontworpen werden maar nooit gebouwd. Een cata-
logus van verloren ambities en gefnuikte trekpleisters. Het is veel-
zeggend dat de meest indrukwekkende en mooiste Limburgse 
sites, de majestueuze gebouwen uit ons ver vervlogen mijnverleden
zijn. 
Wanneer komt de ambitie terug? Het lieflijke maar gedurfde door-
kijkkerkje blijft een zachte pleister op een gemis.

Noël Slangen

In de toekomst 
kunnen we 
initiatieven als het
doorkijkkerkje in 
Borgloon vergeten.
Dat hebben we te 
danken aan de 
gulzigheid van de 
Vlaamse overheid

SLANGEN 
OP MAANDAG

Op 10 juni organiseert Liverpool-
doelman en Rode Duivel Simon
Mignolet in Sint-Truiden een be-
nefietdag voor ALS, de spierziek-
te waar in ons land jaarlijks meer
dan 200 mensen aan sterven. Mig-
nolet, sinds 2014 ALS-ambassa-
deur, geeft die dag op Stayen aan 
een honderdtal kinderen training
en nodigt ’s avonds zo’n 600 men-
sen uit voor een gastronomisch di-
ner met culinaire chefs. Afgelopen
weekend zette Mignolet zich vol-
op in om zijn benefietdag en de 
ziekte ALS in de kijker te zetten.
Zaterdag maakte Mignolet een 
kunstwerk met de Nederlandse
artiest Pim Smit, die eerder ook al
samenwerkte met Thibaut Cour-
tois, Eddy Merckx, Delfine Per-
soon, Imke Courtois en Kim
Clijsters. In de schuur van het 
oude kostershuis in Zoutleeuw 
liet Mignolet, gehuld in een oud
trainingspak, een hele reeks in 
verf gedompelde ballen op zich af-
vuren. Met de afdrukken van de 
ballen op een wit doek, maakt 

Smit een kunstwerk. “Ik zal me
moeten haasten om het kunst-
werk af te werken, want op 10 juni
zal het geveild worden”, zegt
Smit.

IJsemmer
Gisterenmiddag ging Mignolet
een tweede uitdaging aan voor de
ALS Liga. Om de verf volledig
van zijn lijf te krijgen, lanceerde de
doelman in zijn koffiebar in Sint-
Truiden een nieuwe Ice Bucket
Challenge en kapte hij een emmer
ijskoud water over zich heen. “In
2014 was de Ice Bucket Challenge
een gigantisch succes (wereldwijd
werd er zo’n 200 miljoen euro in-
gezameld voor onderzoek naar 
ALS, in België zo’n 310.000 euro,

red.) en daarom wil ik graag een
nieuwe Ice Bucket-golf lanceren”,
zegt Mignolet. Met de tropische 
temperaturen was dat ijswater 
overigens welgekomen en in geen
tijd was de doelman helemaal op-
gedroogd. “Hopelijk slaat de 
nieuwe Ice Bucket Challenge even
goed aan als de vorige. Ik nomi-
neer bij deze alvast Tomas Van
Den Spiegel, Dave Peeters en Carl
Nijssens, schepen van Sport van 
Sint-Truiden, om de uitdaging
aan te gaan”, zegt Mignolet.
Inschrijven voor de benefietdag 
‘Voetballen en dineren met Si-
mon’ op zaterdag 10 juni kan nog
altijd op de website van de ALS 
Liga (www.als.be). 

Verf en ijswater 
voor goed doel
Doelman Simon Mignolet zet zich 
hele weekend in voor ALS Liga

SINT-TRUIDEN/ZOUTLEEUW - 
Doelman Simon Mignolet heeft 
zich afgelopen weekend volop 
ingezet voor de ALS Liga, waar hij 
al sinds 2014 ambassadeur van 
is. Zaterdag liet de Truienaar in 
verf gedropte ballen op zich 
afvuren en zondag liet hij de verf 
weer van zich afdrijven met de 
herlancering van een nieuwe Ice 
Bucket Challenge. “De spierziekte 
ALS verdient al deze aandacht”, 
zegt Mignolet.
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Zondag liet de doelman de 
verf weer van zich afdrij-
ven met de herlancering 
van een nieuwe Ice Bucket 
Challenge.  Foto GUY PUTTEMANS

Zaterdag liet Mignolet 
in verf gedropte ballen 
op zich afvuren.  Foto VRS


