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40 jaar actief in het verenigingsleven
Een gesprek met Herman Struyf
In september 2000, bij de start
van het nieuwe werkjaar
2000-2001 van de Culturele
Raad kondigde secretaris
Herman Struyf aan dat hij na
de Vlaamse Week in juli 2001,
geen nieuw mandaat als secretaris meer zou opnemen. Dit is
het einde van een lange staat
van dienst voor de Culturele
Raad, maar eigenlijk voor het
hele Wezembeek-Oppemse
verenigingsleven.

Herman Struyf, jaargang 1934, werd geboren

volle ontwikkeling. Er was bijvoorbeeld nog

te Leuven en bracht er ook zijn jeugd door.

geen voetpad, maar wel een berg zand voor

Uit die periode - meer bepaald zijn

het huis Struyf. De wijk werd beschouwd als

Chiroperiode - dateert zijn eerste kennisma-

een modelwijk, waar men een aantal proef-

king met Wezembeek-Oppem. Op het einde

nemingen op het vlak van huizenbouw uit-

van de jaren ‘40 werd er op het voetbalveld

testte. Zo maakte men gebruik van geprefa-

van onze gemeente een groot feest voor het

briceerde elementen bij het bouwen. Zo was

gewest georganiseerd door de Chiro. En die

er een verwarmingsinstallatie vanuit een cen-

Leuvense Chirojongens vonden dat ze daar

trale ketel voor alle huizen van de wijk.

best eens een kijkje kwamen nemen. Daarom

Ban Eik was een prettige wijk om te wonen:

zakten ze met de fiets vanuit hun stad naar

veel kinderen, rustig gelegen, met alle voor-

hier af.

zieningen… Wezembeek-Oppem zelf was

Vanaf 1959 begon Herman les te geven in het

voor Herman nog een landbouwdorp met een

Don Bosco-instituut van Sint-Pieters-Woluwe.

echte volksgemeenschap. Uiteraard was alles

Stilaan groeide de behoefte om korter bij het

Vlaams. Een communautaire kwestie was

werk te wonen. Toevallig merkte zijn broer,

toen zelfs niet aan de orde.

die in Kraainem woonde, op dat langs de
Mechelsesteenweg een nieuwe wijk in aan-

Verenigingsleven

bouw was: de Ban Eik. Herman en zijn kers-

Hermans engagement in het verenigingsleven is geworteld in het Davidsfonds. Reeds
snel na hun aankomst in de gemeente werd
de familie Struyf lid van de plaatselijke afdeling. En als trouwe klant op de ledenvergaderingen werd Herman opgemerkt door het
toenmalige bestuur (onder leiding van voorzitter Jules Tegenbos) en gevraagd om het
bestuur te vervoegen. Later volgde hij Maurits
Roekens op als secretaris. In zijn ruim dertigjarige carrière als secretaris “diende” hij de
voorzitters Roger Caluwaerts, Jan Walraet en
Marcelline Degeling.
Via het Davidsfonds raakte hij ook betrokken
bij de Cultuurraad, die toen in de steigers
stond. Hij werd afgevaardigde voor zijn vereniging in de Algemene Vergadering. En ook

verse echtgenote stelden zich kandidaat en

daar was het weer prijs, want voorzitter Frans

moesten bij de toenmalige voorzitter van de

Op de Beeck vroeg hem in het begin van de

sociale huisvestingsmaatschappij ‘Mijn

jaren ‘80 om Albert Heroes op te volgen als

Huisje’, en tevens burgemeester de Grunne,

secretaris. Secretaris bleef hij tot in de zomer

hun kandidatuur komen toelichten. Pittig

van 2001, in goede samenwerking met de

detail: twee vragen herinnert Herman zich

andere voorzitters Herman Claes en Jan

nog maar al te duidelijk. Burgemeester de

Pollaris.

Grunne wou weten of de formulieren voor

In 1964, in de beginperiode van de

hen wel in het Nederlands moesten zijn

Democraten Wezembeek-Oppem, was hij

(begin jaren ‘60, dus voor de faciliteitenwetge-

gedurende een zestal jaren de secretaris en

ving van 1963!) en of Herman gesyndiceerd

maakte hij het wel en wee van de gemeente-

was.

lijke politiek van heel dichtbij mee.

In 1961 verhuisde het gezin dan naar de Ban
Eik, eigenlijk in dezelfde periode als een groot

Toneel

aantal andere jonge gezinnen van de eerste

Zijn echte hobby is toneel spelen. Dit was

lichting. De woonwijk Ban Eik, waar men in

reeds bij de Chiro begonnen en werd later

1958 was beginnen bouwen, was toen nog in

verder gezet op school. Daar nam hij gedu-
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aan de politieke pols

rende vele jaren rollen op zich in het school-

Uit de gemeenteraad van 25 juni

toneel. En in ‘99 maakte Herman zijn debuut
op de Wezembeek-Oppemse planken van De

• De kerkfabriek Sint-Pieter beschikt

te vechten. De gemeente zal enkel naar

Kam met De Morgenster. Ondertussen schit-

niet over de middelen om haar deel

de Raad van State stappen wanneer uit

terde hij al twee jaren als één van de hoofd-

(10%) van de restauratie van het orgel

het juridisch advies blijkt dat dit gefun-

rolspelers.

te dragen. In dat geval moet de

deerd is. Jan Walraet (DWO) begrijpt niet

Alle andere engagementen opsommen zou te

gemeente bovenop haar eigen aandeel

waarom UF hierop steeds terugkomt.

ver leiden, maar toch nog even deze: zanglei-

(eveneens 10%) voor het deel van de

Zelfs de eigen Franstalige politici vin-

der in de Oppemse parochie Sint-Michaël en

kerkfabriek bijspringen. Maar dat ziet

den dat de bewuste volksraadpleging

Sint-Jozef, medestichter van de Heemkundige

ze niet zitten. Hugo Geuens (GE-EC)

onwettig is. Wezembeek-Oppem gaat

Kring Het Anker, lid van de Bestuurscommis-

stelt voor het punt nogmaals uit te stel-

gebukt onder zeer hoge advocatenreke-

sie van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek,

len en opnieuw met de kerkfabriek te

ningen voor van alles en nog wat. DWO

lid van KWB.

onderhandelen. Desnoods moeten ze

vraagt al jaren - vergeefs - om een lijst

maar een van hun eigendommen ver-

met kostprijs te krijgen van alle afge-

Het verenigingsleven overschouwd

kopen, vindt hij.

handelde en nog lopende gedingen.

In meer dan veertig jaar heeft Herman het

• Het perceel grond aan de Mechelse-

François van Hoobrouck (UF) stelt DWO

verenigingsleven grondig zien wijzigen, spijtig

steenweg (parking tram) wordt ontei-

gerust: deze keer zullen de kosten

genoeg vaak in negatieve zin. Verenigingen

gend voor 1.070.000 fr plus metingskos-

gedeeld worden met de andere facilitei-

hebben het moeilijk, soms om zich te hand-

ten.

tengemeenten.

haven, vaak ook om publiek te lokken. Dit

• De nieuwe kerstverlichting zal voor-

• Christian Jaubert (UF) dient een motie

geldt niet alleen hier, maar in heel Vlaan-

lopig alleen aan de Mechelsesteenweg

in tegen de regionalisering van de

deren. De aantrekkingskracht van de media

en op de Varkensmarkt aangebracht

gemeentewet, die hij eerst in het

speelt hierin natuurlijk een grote rol, maar

worden. Later, belooft Hugo Geuens

Nederlands en vervolgens in het Frans

ook de enorme keuzemogelijkheid aan ande-

(GE-EC), kan het initiatief uitgebreid

voorleest. Dat laatste stuit op protest bij

re vormen van vrijetijdsbesteding.

worden tot andere winkelstraten zoals

DWO en in het publiek: de gemeente-

Daarenboven is het engagement van de vele

de Marcelisstraat en de Schone

raad moet in het Nederlands verlopen.

noodzakelijke vrijwilligers in het verenigings-

Luchtlaan.

Punten die in het Frans behandeld wor-

leven niet meer zo evident. Specifiek in

• De Letterbijter krijgt nieuwe meube-

den, worden door de Provincie vernie-

Wezembeek-Oppem speelt ook nog de poli-

len voor het kantoor van de directeur

tigd. Christian Jaubert sleurt er een

tieke situatie mee: de vergrijzing van de

en voor de lagere school.

arrest van het Arbitragehof bij, dat hij

plaatselijke Vlaamse bevolking, de verminde-

• Op vraag van de nieuwe directeur zal

selectief citeert: alleen de burgemeester

ring van het aantal potentiële leden doordat

De Letterbijter in de interne communi-

en de schepenen zouden Nederlands

vele jongeren hier wegtrekken, het feit dat de

catie met de gemeente en met de over-

moeten spreken in de gemeenteraad,

gemeente door de verstedelijking een slaap-

heid een “bassisschool met Freinet-

de andere gemeenteraadsleden mogen

gemeente geworden is, de aanwezigheid van

technieken” genoemd worden.

Frans spreken. Maar waarom besprak

een groot aantal anderstaligen.

Inhoudelijk verandert dit niets aan het

UF de begrotingswijziging eerder op de

En dat is ook zijn grootste ontgoocheling van

pedagogisch project. De Letterbijter

avond dan niet in het Frans? Dat UF dat

die veertig jaar: een zekere machteloosheid

blijft een methodeschool met

niet deed, bewijst dat ze wel degelijk

om het tij ten goede te keren in de gemeente

Freinettechnieken.

beseffen dat het onwettig is en voor

en in het verenigingsleven. Daarenboven

• De gouverneur vernietigde de vaste

problemen zorgt.

moet er te veel tijd en energie gestoken wor-

benoeming van twee onderwijzers van

• DWO vraagt de gemeente de voetpa-

den in communautaire aangelegenheden in

Het Hoeveke. Hij is van oordeel dat zij

den vrij te houden en de eigenaars aan

plaats van in het echte culturele leven. Toch

deel uitmaken van het gemeenteperso-

te manen overhangende hagen en tak-

schuilt in de situatie ook een zekere voldoe-

neel en dus Nederlands moeten ken-

ken tijdig te snoeien. Er zou ook iets

ning: er werden en worden nog steeds men-

nen. Het College van Burgemeester en

moeten gedaan worden aan voertuigen

sen gevonden – al zijn het er steeds te weinig

Schepenen betwist dit en wil naar de

die op de stoep parkeren.

– om zich in te zetten in het verenigingsleven.

Raad van State om de vernietiging aan

• DWO vraagt waardoor de stank van

En zijn grootste wens? Die heeft hij eigenlijk

te vechten.

de Warendevijver veroorzaakt wordt?

al verwoord op de academische zitting tijdens

• De gouverneur vernietigde de beslis-

• De Gecoro (gemeentelijke commissie

de Vlaamse Week. Hopelijk zijn een aantal

sing om een volksraadpleging te hou-

ruimtelijke ordening) moest ten laatste

“jonge” mensen bereid de schouder onder het

den over de regionalisering van de

op 1 mei samengesteld zijn. Dat is nog

verenigingsleven te zetten. Volgens Herman is

gemeentewet. Christian Jaubert (UF)

niet gebeurd. Volgens het schepencolle-

dat beslist de moeite waard. Een goede lezer

vraagt de gemeenteraad om het

ge omdat er momenteel “te weinig

heeft maar een half woord nodig…

Schepencollege te machtigen om deze

techniekers voorhanden zijn”.

Jan Pollaris

vernietiging bij de Raad van State aan

Ghislaine Duerinckx
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De boomhut aan de Beekstraat
Een echte boomhut in
Wezembeek-Oppem? Ja!
Wannes uit de Beekstraat
maakt werk van zijn
jongensdroom

Enkele tientallen jaren geleden was de beek

en ’s avonds na de school. En het is eigenlijk

ter hoogte van de JB De Keyzerstraat nog

nog niet af, zegt hij zelf. “In de komende

niet overwelfd. Er was een klein bosje en

weken gaan we de hut isoleren en de ver-

een heus moeras. Zowat dertig jaar geleden

lichting verbeteren. Ook voor de ingang

nam de familie Taelemans zijn intrek in een

moeten we nog een stevige ladder voor-

huis aan de Beekstraat. Zes jaar geleden

zien.” Onlangs hadden buren een uitgebro-

begon Wannes, de toen zevenjarige zoon,

ken trap aangeboden, maar dat zag Wannes

met een project. Hij werkte zijn jongens-

niet zitten. “Het zou niet meer natuurlijk

droom uit en begon met de bouw van een

geweest zijn. Liever een gesjorde ladder”,

boomhut. Eerst op de grond met houten

zegt Wannes die ook actief is in de plaatse-

paletten, later een echte hut in de boom. Op

lijke Chiro. Zijn vader ziet dit alles positief

het veld rechtover hun woning stonden

in. Hij vindt het een ideale leerschool voor

inmiddels schapen te grazen en met het

het latere leven: zelfstandig iets leren

dichtgooien van de beek, was ook het moe-

opbouwen.

ras verdwenen. Met een aantal oude mate-

Ondertussen is de boomhut reeds in ge-

rialen en de hulp van z’n vader werd de eer-

bruik. Onlangs heeft Wannes er met een

ste boomhut werkelijkheid. Met zijn vrien-

aantal vrienden de nacht in doorgebracht.

den kon hij zich hier uitleven. Maar al snel

Tijdens de voorbije paasvakantie werd zelfs

bleek dat de eerste hut eigenlijk niet echt

een heuse ‘paaspicknick’ in gehouden met

stevig was. Wannes wou meer. Een grotere

de kinderen van familie. “Ik wil de boomhut

boomhut waar hij en zijn vrienden kunnen

verder uitbouwen zodat ik er zelfs een paar

in overnachten en alleen zijn.

dagen kan in verblijven, dat er slaap- en

Zo begon hij vorig jaar in november met de

eetgelegenheid is”, vertelt Wannes. En ver-

uitbreidingswerken. Met twee gekregen tele-

der zal er vooral nog veel tijd kruipen in de

foonpalen werd het steunoppervlak van de

afwerking en onderhoud van de hut. Wat er

hut groter gemaakt, waardoor de boomhut

later gaat gebeuren met de hut, als Wannes

voor meerdere mensen toegankelijk werd.

andere interesses krijgt, weet hij nog niet.

Verder werden houten panelen en golfpla-

“Ik kan er misschien in gaan wonen of ze

ten aangebracht voor de verdere uitbouw.

zelfs verhuren.” Als hij ooit kinderen heeft,

Ondertussen is er zelfs licht in de boomhut!

zal hij ze zeker meenemen naar de hut en
ze misschien nog verder uitbouwen.

Materiaal en arbeid

Veel materiaal werd geschonken door buren
en kennissen. Maar de bouw heeft hij voor
een groot deel zelf gedaan tijdens weekends
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Frank Vandendael

terugblik

Straten in Wezembeek en Oppem
Lodewijk Marcelisstraat (deel 2)

De L. Marcelisstraat van op het kruispunt met

De halte van de Electrobellijn aan de

Het gemeentehuis en de gemeenteschool met

de Gergelstraat. (1950).

L. Marcelisstraat in de jaren vijftig - op de

de smid Allaerts en de schooldirecteur

voorgrond ‘Wieke Witloof’ (Louis Van Hemele)

J. Vanganée in de jaren ‘30.

ook ‘ ‘t Koeiboerke’ genoemd. Op de achtergrond het café ‘In de Blauwe Hemel’.

• De Gergelstraat kruist, en de Pachthofdreef geeft uit in dit gedeelte van de L. Marcelisstraat.
• Vanaf 1882 kruiste de spoorlijn Brussel-Tervuren deze Veldstraat, later Lodewijk Marcelisstraat genoemd ter nagedachtenis van deze Wezembeekse soldaat, die bij de aanvang de Eerste Wereldoorlog in 1914 te Lombardzijde sneuvelde.
• Op 1 mei 1944 viel een bommenregen op Wezembeek. Een zestal Engelse bommen kwamen neer langs de
Marcelisstraat, de Gergelstraat en de spoorlijn. Gelukkig bleef het bij stoffelijke schade en werden alleen het
gemeentehuis en aanhorigheden het zwaarst getroffen.
• Het huidige gemeentehuis aan de L. Marcelisstraat dateert van het begin van de twintigste eeuw.
Tegelijkertijd werd ook een nieuwe jongensschool opgetrokken. Gemeentehuis en school werden op 30 juli 1905
plechtig ingewijd.
In de jaren zestig werd de muur van de schoolkoer gesloopt. Een nieuw schoolgebouw met feestzaal werd opgetrokken. In de oude schoollokalen zijn nu gemeentelijke diensten onder gebracht.
• In het huis met smidse vlak tegenover het gemeentehuis hield smid Frans Allaerts café. ‘In ’t Smis’, zo heette de herberg, was jarenlang het stamlokaal van F.C. Wezembeek-Ophem – Het gemeentebestuur kocht het goed in 1963 aan
en richtte het woonhuis in als politiebureau. In 1971 werd het geheel gesloopt voor de aanleg van het Europlantsoen.

Kruispunt van de L. Marcelisstraat met de

De halte van de tramlijn 39/44 van de

Het gemeentehuis met het Europlantsoen in

Gergelstraat in 2001.

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer

2001.

te Brussel (MIVB) aan de L. Marcelisstraat in
2001.

Samenstelling: - Michel Spreutels – voorzitter heemkundig kring ‘Het Anker’
Bronnen: R. Caluwaerts – Wezembeek-Oppem – van boerendorp tot gemeente
Tijdschrift ‘Het Anker’, 2000, nr. 1-2 en 3-4.
Secretariaat: J. Verhaeghe, J.B. De Keyzerstraat 108, 1970 Wezembeek-Oppem
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verenigingsnieuws

Waardebon voor
vrijwilligers

Eerst hulp
Cursus Rode Kruis
Je zoontje van 5 komt huilend binnen. Hij is

Geen tak is nog
veilig
Bond geeft groencursus

Duizenden mensen zijn elke

gevallen en heeft zijn knie geschaafd. De

week enkele uren als vrijwilliger

buurman valt van zijn trapladder en

Sinds enkele jaren organiseert de Bond voor

actief. Naar aanleiding van het

schreeuwt om hulp. De ‘kok van dienst’ ver-

alle gezinnen lessenreeksen groendecoratie

internationaal jaar van de vrij-

brandt zich bij het barbecuen. Een wat

en bloembinden. De cursussen worden in

williger,
2001, geeft
de provincie VlaamsBrabant
alle vrijwilligers een
bedankje
in de vorm
van een
waardebon
van 250 fr.

oudere man valt plots neer op straat en

Het provin-

ademt niet meer. Een atleet krijgt tijdens

ciaal steun-

het lopen een hevige spierkramp. Je doch-

punt vrij-

tertje van 4 krijgt ’s nachts een aanval van

willigers-

valse kroep. Allemaal situaties die je zelf

werk wil

misschien reeds hebt meegemaakt en waar-

hiermee de

bij je je afvroeg wat je eraan kon doen. Of,

erkenning

wat je zeker niet mocht doen. Of was het

van het

beter om gewoon op een ziekenwagen te

verschillende groepen gegeven. Het eerste jaar

vrijwilligerswerk tastbaar

wachten?

wagen we ons aan handgebonden kransen en

maken. Alle vrijwilligersorgani-

Het antwoord op deze en andere vragen

boeketten. Het tweede jaar worden technie-

saties hebben de folder ‘Vrijwil-

krijg je als je een cursus eerstehulpverle-

ken wat verder ingeoefend: we gaan weven en

ligerswerk, da’s graag gedaan’ in

ning volgt bij het Rode Kruis. Je leert hoe je

binden met grassen en takken. Het derde jaar

de bus gekregen. Elke vrijwilli-

op een praktische manier kan optreden bij

maken we Egyptische boeketten en takken-

gersorganisatie kan tien waar-

diverse ongevalsituaties. Daarnaast leer je

snoeren.

debonnen opvragen en kan uit

ook reanimeren: technieken waarmee je een

De lessen worden geleid door Martine Balis.

het voorgestelde aanbod van

leven kan redden. Ook is er een gedeelte dat

Zij heeft een professionele opleiding genoten

cultuur, sport, toerisme en

gaat over de preventie en eerste hulp bij

en wil jullie daarvan laten meegenieten.

milieu een keuze maken (een

sportletsels. Leer nu reeds eerste hulp, zodat

Er is geen enkele voorkennis vereist.

concert in één van de Vlaams-

je straks weet hoe het moet! Want: het doet

Deelnemers die reeds enige ervaring hebben

brabantse culturele centra, een

goed als je weet hoe het moet.

opgedaan, kunnen zich aansluiten bij een

wandeling in het groen, een

bestaande groep. We leren hoofdzakelijk wer-

sportmanifestatie, een wandel-

De cursus start op maandag 10 september

ken met materialen die in de natuur te vinden

of fietsbrochure). De organisa-

om 19u30 en loopt tot begin december, tel-

zijn. Tuinen en wegbermen worden gegeerd

ties kiezen zelf wie van hun

kens op maandag en woensdag van 20u tot

goed. Geen tak is nog veilig. Interesse?

leden beloond worden voor hun

22u15. Alle lessen hebben plaats in het

inzet. Het provinciaal steunpunt

lokaal van het Rode Kruis Tervuren, ‘De

De lessen gaan steeds door in het gemeen-

coördineert deze actie die tot 15

Spiegel’, Markt 7.

schapscentrum De Kam. Voor het eerste jaar

december loopt.

De prijs bedraagt: (handboek en lesmateria-

(startersgroep) is dit op de laatste woensdag

len voor de cursist inbegrepen) 1.700 fr. voor

van elke maand.

Info: Provinciaal steunpunt vrijwilli-

studenten en 1.950 fr. voor alle andere vol-

gers, Myriam Philips,

wassenen

tel. 016/46.83.23,
e-mail: mphilips@vl-brabant.be

Inschrijvingen:
Leen De Wandeleer, Beekstraat 164, 1970

Voor meer inlichtingen:

Wezembeek-Oppem, tel. 02/731.97.80

Anne Verbraecken, tel. 02/759.20.42 (verant-

leden: 1.800 fr.

woordelijke leergangen RK Tervuren).

niet leden: 2.500 fr.
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Pels & Pluim met
Zwakke weggebruiker staat in de
kleinknagerskeuring kou
Pels & Pluim richt tezamen met Rodent voor

Actiedag op 29 september

de 1ste keer in Wezembeek-Oppem een

ACW Wezembeek-Oppem wil

‘Kleinknagerskeuring’ in op zondag 7 okto-

in overleg met andere vereni-

ber. Deze show gaan van 10 tot 17u door in

gingen en inwoners de verkeers-

de paarse zaal van GC De Kam. Iedereen is

veiligheid in de gemeente op

welkom, de inkom is gratis. Dus: kom kijken

het voorplan plaatsen. Want,

naar al die lieve kleine knagers. Zij worden

wat ondervinden we wanneer

ter plaatse gekeurd door bevoegde personen

we ons verplaatsen in onze

op hun schoonheid en uiterlijk. Met kleine

gemeente? Of we dit nu met

knagers bedoelen wij tamme ratten, kleur-

de fiets of te voet doen naar

muizen, hamsters in verschillende groottes

één van de scholen, het admi-

en kleuren, gerbrils, en niet te vergeten die

nistratief centrum, de post,

lief kijkende chinchilla’s.

het gemeenschapscentrum De

Niemand hoeft schrik te hebben van deze

Kam,… de aangepaste voorzie-

lieve diertjes. Ze kunnen niet uitbreken.

ningen voor de zwakke weggebruikers

ontbreken

of

zijn

De griezelparty van Pels & Pluim

ontoereikend. Om deze toestand

Kleinveevereniging Pels & Pluim gaat de

in de kijker te plaatsen organise-

speciale toer op tijdens de Herfstfeesten van

ren we op zaterdag 29 september een ‘knel-

Wezembeek-Oppem. Op zaterdag 6 oktober

puntenroute’. Het parcours loopt langs tal

vanaf 20 uur richten zij een humoristische

van onveilige straten voor de zwakke weg-

‘griezelparty’ in met DJ Walter. De deuren

gebruiker. Iedereen kan dan aan den lijve

gaan open vanaf 19u30. Voor wie zin heeft

ondervinden waar de knelpunten liggen.

en uit de bol wil gaan, mag zich gerust zo

Flazoek
Onder de merkwaardige naam
www.flazoek.be biedt de nieuwe,

griezelig mogelijk verkleden. Aan deze party

Wanneer?

viertalige website (Nederlands,

is een wedstrijd voor de best verklede per-

Op zaterdagnamiddag 29 september nodi-

Frans, Duits en Engels) de anders-

soon verbonden. De party gaat door in het

gen we iedereen die bekommerd is voor de

taligen in Brussel en de Vlaamse

GC De Kam. Voor 100 fr. in voorverkoop en

verkeersveiligheid uit om deze knelpunten

rand een beperkte wegwijs in de

150 fr. aan de kassa kan je binnen. De kaar-

zelf vast te stellen. We hebben een alterna-

structuren van ons land en geeft

ten in voorverkoop kan men bekomen tij-

tieve ‘Ronde van Wezembeek-Oppem’ uitge-

praktische informatie over cultuur,

dens de openingsuren op het secretariaat

stippeld.

gezondheid, onderwijs, media, ver-

van De Kam. Indien men nog info wenst

voer, werk, wonen, het aanbod voor

over deze avond kan men zich wenden tot

Vertrekplaats

jongeren en kinderen, enzovoort.

de familie Demey, tel. 0475/390.725.

Vanuit GC De Kam (verzamelen: 14u, vertrek

Dikwijls word je doorverwezen

14u30) fietsen of wandelen we langs tal van

naar andere interessante sites. In

onveilige straten. De fietsroute is 6 km; de

de eerste editie van juli-augustus

wandeltocht 5 km. Elke deelnemer krijgt

staan ook twee korte interviews

Van 28 september tot 7 oktober staat alles

een routebeschrijving en een versnapering

met Robert Palmer, intendant van

in het teken van de ‘Herfstfeesten’. Er is een

tijdens de tocht. Kinderen krijgen een

Brussel 2000 en Gwendolien

gespreksavond, een kwis, een cultureel eet-

geschenkje. Bij de aankomst in De Kam

Rummelhardt, vrouw van de

festijn, een knagerskeuring en griezelparty,

kunnen er pannenkoeken gegeten worden.

Franse ambassadeur. Zij geven hun

een fietstocht en een seniorennamiddag (zie

Om 18u. kan iedereen zijn inbreng doen tij-

idee op Brussel en ons land.

ook activiteitenkalender blz.15). Dat alles in

dens een panelgesprek met een verkeers-

Hoewel de site een duidelijke intro-

De Kam natuurlijk!

deskundige en beleidsmensen van de

ductie geeft op België, is er zeker

gemeente.

nog ruimte voor aanvullingen.

Herfstfeesten

Deze site is een initiatief van de

Contactpersonen:

Vlaamse regering en heeft de

André Willemans, ACW-voorzitter,

bedoeling buitenlanders en anders-

tel. 02/731.05.73

taligen dichter bij het leven en het

Rudi De Coster, tel. 02/782.15.96

beleid van ons land te betrekken.
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verenigingsnieuws

De Vlaamse Week 2001
Tot voor vijf jaar was het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap
in Wezembeek-Oppem beperkt
tot één enkele activiteit. Enkele
jaren geleden nam de
Cultuurraad het initiatief om
een aantal activiteiten rond 11
juli te organiseren. Zo werd dit
jaar reeds voor de vijfde keer
een volledige Vlaamse Week in
de gemeente georganiseerd en
dit in nauwe samenwerking
tussen Cultuurraad,
Gemeenschapscentrum De
Kam en de Jeugdraad.

Het lopen

ke Muziekacademie, verzorgde tussen de

Traditiegetrouw opende de Jogging 2001 de

toespraken door de muzikale piano-inter-

week. Op zaterdag 30 juni vertrokken 44

mezzi. Tot slot werden Herman Struyf en

lopers op de Leuvense Oude Markt om zo

Jan Pollaris door hun mede-bestuursleden

snel mogelijk de afstand tot Wezembeek-

met een origineel werk van Rik Smets

Oppem, of een halve marathon, af te wer-

bedankt voor hun inzet in de Cultuurraad;

ken. Een ideaal loopweer zorgde ervoor dat

beiden zijn immers, omwille van uiteenlo-

Ismaël Hamzi - trouwens ook de winnaar

pende redenen, ontslagnemend. Een recep-

van de editie 2000 - reeds na 1u10’34” de

tie op de binnenkoer voor de hele bevolking

aankomst bereikte. Op ongeveer 6 minuten

bekroonde de avond.

werd Nico Huybrecht tweede en Pol De
Keirel vervolledigde het podium. Céline

De fuif, het volksfeest en de gulden sporen

Steenhuyzen werd de eerste vrouw met een

Vrijdag 6 juli lokte de fuif, georganiseerd

tijd van 1u35’ rond. Tegelijkertijd werd ook

door de Jeugdraad in Jeugdhuis Merlijn, de

de recreatieve loop vanuit Bertem (ongeveer

nodige jongeren. Het optreden van The

16 km) en vanuit Vossem (ongeveer 9 km)

Mackenzie featuring Jessy was daar zeker

afgewerkt.

niet vreemd aan.

Ieder jaar weer laten de lopers opmerken

De Vlaamse Week werd andermaal besloten

dat het heuvelachtige traject zwaar is, maar

met het volksfeest. Tijdens de barbecue had

dat het ook een mooi parcours is, onder-

de Jeugdraad gezorgd voor een springkas-

meer door de passage langs de Voervallei.

teel; daarenboven was ook de stripbib geo-

Terwijl de deelnemers arriveerden, zorgde

pend. De Westvlaamse volksmuziekgroep

op de binnenkoer de Spinosj Gag

Graffiti zorgde voor de vrolijke noot gedu-

Band voor ambiance op zijn

rende het eten en tijdens de rest van de

Leuvens. Volgens de reacties een

avond.

gesmaakt optreden.

Ook werden de Gulden Sporen 2001 door de
Culturele Raad uitgereikt aan verdienstelijke

De toespraken en debatten

Vlamingen. Antoon Van Hoogenbemt ont-

De volgende dinsdag stond de

ving een Gulden Spoor voor zijn Vlaamse

gespreksavond van het

inzet gedurende vele jaren in de gemeente:

Davidsfonds geprogrammeerd. Dit

in het verenigingsleven, als gemeenteraads-

jaar kwam Pater Luc Versteylen de

lid en nu nog als voorzitter van de

aanwezigen onderhouden over

Democraten Wezembeek-Oppem en als lid

leven en dood, lichaam en liefde.

van de Bestuurscommissie van de

In zijn typische vertelstijl kon hij

Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Het

de aanwezigen boeien met uit het

Gulden Spoor dat jaarlijks wordt toegekend

leven gegrepen verhalen en hij verbaasde

aan een persoon of instelling van buiten de

hen regelmatig met bepaalde uitspraken.

gemeente, die Wezembeek-Oppem en het

De donderdag is voorbehouden voor de aca-

Vlaamse karakter ervan bekend heeft

demische zitting. Gastspreker dit jaar was

gemaakt of ervoor heeft geijverd, ging dit

Toine De Coninck, gedeputeerde van de pro-

jaar naar Richard Peeters voor zijn carrière

vincie Vlaams-Brabant. Naast onder andere

als provincieraadslid. In deze hoedanigheid

bevoegdheden als huisvesting en sport, is

is hij gedurende vele jaren een strenge

hij ook verantwoordelijk voor het Vlaams

bewaker geweest voor een strikte naleving

karakter van onze provincie. Met meer dan

van de taalwetten. Hij heeft er steeds voor

gewone aandacht werd dan ook geluisterd

gezorgd dat het Vlaamse karakter van de

naar de beleidslijnen die Vlaams-Brabant op

gemeente tot in de hoogste regionen niet

dit vlak wil ontwikkelen. Opvallend in de

vergeten werd. Als slot van dit volksfeest

toespraak van Herman Struyf, als dienst-

zorgde het grootse vuurwerk voor een

doend voorzitter van de Cultuurraad, was

prachtige en luidruchtige apotheose. Op

zijn pleidooi voor een grotere deelname van

naar de editie 2002…

“jonge” mensen aan het verenigingsleven.
Carl Verbraeken, directeur van de plaatselij-
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Jan Pollaris

Bierproeverij
Vormingscyclus
Op dinsdag 9 oktober worden de deelne-

de bierwereld een gerenommeerd spreker

mers ingewijd in de wereld van het bier en

zal ons een avond lang alle geheimen van

zijn verschillende facetten (visueel aspect,

de Trappist uit de doeken doen (wanneer

de geur, smaak en nasmaak, …). Dirk De

kan men spreken van Trappist?, hoe schenkt

Kelver, voorzitter van de lokale Objectieve

en drinkt men Trappist?, …). Uiteraard is

Bierproeversvereniging ‘De Lambikstoem-

voorzien dat deze unieke bieren ook kunnen

pers’ geeft eerst een korte uitleg over het

geproefd worden. Een aanrader voor elke

brouwproces om ons daarna te laten kenni-

bierliefhebber.

smaken met de hoofdingrediënten van het

Vormingsavond over Trappist:

bier.

dinsdag 16 oktober om 20u – De Kam

Aan de hand van een tiental te proeven bieren (uiteraard in de daartoe bestemde proe-

Een organisatie van GC De Kam i.s.m. de

versglazen) en een proefformulier gaan we

Culturele Raad.

een poging ondernemen om deze bieren
objectief te beoordelen (kleur, helderheid,

Deze beide avonden gaan door in

schuimkraag, zuur, bitter, zoet, fruitig,…).

Gemeenschapscentrum De Kam.

Laat u niet kennen, beken smaak!

Deelnemen kost 250 fr. per avond (bieren

Bierproeverij:

inbegrepen).

dinsdag 9 oktober om 20u – De Kam.

Inschrijven kan door overschrijving op rek.nr.
091-0113608-50 met vermelding van ‘bierproe-

Vormingsavond over Trappist

verij’ of door te betalen op het secretariaat van

De monniken en monialen van de ‘Orde der

De Kam.

Cisterciënzers van de Strikte Observatie’
worden in de volksmond ‘Trappisten’
genoemd. De benaming Trappist - en afleidingen - wordt ook gebruikt voor de producten die in de Trappistenkloosters onder de
verantwoordelijkheid van deze monniken
en monialen vervaardigd worden. Van alle
bieren ter wereld mag deze benaming enkel
gebruikt worden voor de producten van de
Belgische abdijen: Achel, Chimay, Orval,
Rochefort, Westmalle en Westvleteren.
Jef Van Den Steen, trappistliefhebber en in
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nieuws uit

De Kam

zondag 2 september

23-09
18-10
muziektheater - aperitiefconcert d a n s

De Gordel

Ensemble Grupetto Compagnie Irene

Boswandeling (14km)

‘Marlène Dietrich – Falling Anima Fragila

Wezembeek-Oppem

in love again’

K. albusch

Als je door de bomen het bos niet

Het Vlaams Ensemble Grupetto gaat de

In ’78 richtte Irène Kalbusch haar

meer ziet, is het tijd voor een...

geschiedenis in als het enige ensemble dat

modern dansgezelschap op met de

boswandeling. Deze tocht leidt je van-

een authentieke en historisch juiste recon-

bedoeling samen met professionele

uit het gemeenschapscentrum De

structie maakte van de muziek zoals die

dansers van verschillende nationali-

Kam naar

werd gespeeld in de nacht dat de Titanic

teiten een stijl, nauw verbonden aan

gemeenschapscentrum De Bosuil om

zonk. Na het succes van ‘De laatste wals op

het ‘Tanztheater’, uit te bouwen. Ze

te eindigen in De Kam.

de Titanic’ pakt Grupetto opnieuw uit met

behaalde belangrijke prijzen in

een muziek-historisch project over
Marlène Dietrich van wie men in 2001 de
honderdste geboortedag viert.
Maria Magdalena Dietrich (1901–1992) had
een carrière die ruim een halve eeuw duurde en een persoonlijkheid die met ijzeren
wilskracht, intuïtie en oog voor detail haar
eigen legende wist te creëren. In 1930 zorgde ze voor een wereldsensatie met de rol
van Lola in ‘Der blaue engel’, de eerste Duits
gesproken film. Haar stem, haar beroemde
benen die ooit door Lloyds voor veel geld

Waar? Vertrek en aankomst in gemeen-

werden verzekerd, en haar androgyne uit-

Frankrijk en Duitsland met haar cho-

schapscentrum De Kam te Wezembeek-

straling zorgden ervoor dat ze één van de

reografieën die menselijke verlan-

Oppem.

grootste en meest invloedrijke sterren van

gens, angsten en visies op niet-narra-

Wanneer? Vertrekken tussen 8 en 14 uur.

deze eeuw werd. Haar carrière als actrice en

tieve wijze uitbeelden. Anima Fragila

Aankomst is voorzien vóór 18 uur.

later ook als zangeres, maar vooral haar

is ontstaan uit levensmomenten

Inschrijvingen in GC De Kam.

geheimzinnige en stormachtige privé-leven

waarop men moet loslaten om

vormen een bron van eindeloze fascinatie

opnieuw te kunnen bouwen. De vier

bij pers en publiek. Ze koesterde zich in de

dansers voeren ons mee langs veran-

nachtelijke verering van haar publiek. Als

derlijke emoties en keerpunten: van

geen ander ter wereld kon ze de

eenzaamheid naar sensualiteit, van

Weltschmerz overbrengen op datzelfde

uit as herrijzen naar rust.

publiek.

Met Irene Kalbusch (choreografie) –

Aan de hand van cabaret- en filmsongs uit

I.Poth, I. Demaret, I. Bartenstein en E.

Dietrich’s repertoire en populaire hits uit de

Von der Fuhr (dans) – Anirahtak en A.

verschillende perioden van haar leven,

Kowalski (zang) en P. Zurstrassen

schetst Grupetto het begin en de evolutie

(muziek).

van de lange carrière van dé ster van deze
eeuw. Van ‘Der blaue engel’ tot ‘Lili Marleen’.

donderdag 18 oktober – 20u – GC De Kam
tickets: 7 euro (282 fr.)(abonnement, <12j),

zondag 23 september – 11u – GC De Kam

9 euro (363 fr.)(vvk), 10 euro (403 fr.)

tickets: 5 euro (202 fr.)(abonnement, <12j), 6 euro

(kassa)

(242 fr.)(vvk), euro (323 fr.)(kassa)
(aperitief inbegrepen)

10 uitgekamd| jaargang 2, nr 7

24-10
klassieke muziek

13-09
film

André De Groote

Team Spirit

Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant

Een amusant en ongedwongen Belgische

In de Vlaamse Rand komt de muziek uit de

film over zes voetbalvrienden die stilaan

vroeg-romantiek opnieuw tot leven in de

door het leven tot volwassenheid worden

cyclus ‘Lyriek en virtuositeit’. Niemand ver-

gedwongen. Zo maken we onder meer ken-

enigt lyriek en virtuositeit beter in zijn muziek
dan de Poolse grootmeester van de vroegromantische pianomuziek: F. Chopin. Zijn ballades, zijn verhalen vol weemoed en poëzie,
zijn tweede pianosonate (met de bekende
treurmars) is een verbluffende ‘tour de force’.
Deze prachtige muziek zal in De Kam vertolkt
worden door André De Groote. De Groote is
één van de persoonlijkheden van het
Belgische muziekleven: lid van de jury van de
Koningin Elisabethwedstrijd, waarvan hij laureaat was in 1968, en bekend als een pianist
van groot formaat. Na diepgaande en succes-

nis met Erik, de sympathieke kapitein van

volle studies bij Brigitte Wild en Eduardo del

de ploeg die twijfelt over zijn coming-out,

Pueyo, bekwam André De Groote in 1964 de

Stef, een puberale macho die straks vader

Harriet Cohen Medal te Londen en de eerste

wordt en Franky, een werkloze electricien

prijs op de internationale Pianowedstrijd te

die de zorg van zijn incontinente vader, ooit

Santa Cruz, Tenerife. Achtereenvolgens werd

trainer van de ploeg, op zich heeft genomen.

hij tevens laureaat van prestigieuze interna-

Hoewel het voetbal deze uiteenlopende

tionale wedstrijden zoals de Tchaikovsky wed-

karakters verenigt, wegen de verschillen

strijd te Moskou, de Koningin

tussen de vrienden alsmaar zwaarder.

Elisabethwedstrijd te Brussel en de ARD-wed-

Wanneer bovendien blijkt dat hun 500ste

Programma:

strijd te Munchen.

wedstrijd nadert, willen ze tegen wil en

F. Chopin

Als solist werkte hij samen met grote dirigen-

dank in stijl afscheid nemen. Afscheid van

Ballade in sol klein op .23

ten waaronder D. Dixon, I. Markevitch, Chr.

hun geliefde club, maar vooral van hun

Ballade in fa groot op .38

Eschenbach, L. Hager, N. Jarvi, M. Gielen. Zijn

gemeenschappelijk verleden en hun voor-

Ballade in la mol groot op

enorme repertoire omvat meer dan 50 concer-

bije jeugd.

.47

to’s en het integrale oeuvre voor pianosolo

Ballade in fa klein op .52

van Brahms. Hij is ook een vermaard

Regie: Jan Verheyen. Met: Tom Van Landuyt,

Barcarolle in fa kruis groot

Beethoven-specialist. Hij voerde diens integra-

Michaël Pas, Axel Daeseleire

op .60

le van 32 pianosonates meerder malen uit in

Sonate in si mol klein op .35

een cyclus van 8 concerten te Brussel, en in

donderdag 13 september - 20u – GC De Kam

het Beethoven Haus te Bonn en in Spanje.

tickets: 3 euro (121 fr.), filmpas: 5 films voor 10

woensdag 24 oktober – 20u30

André De Groote is ere-docent piano aan het

euro (403 fr.)

– GC De Kam

Koninklijk Conservatorium te Brussel en geeft

tickets: 9,30 euro (375 fr.)

ook regelmatig Master Classes in Frankrijk,

(abonnement, <12j), 12,39 euro

Spanje, de VS en in Japan.

(500 fr.)(vvk en kassa), 6,20

Het concert wordt om 19u30 ingeleid door drs.

euro (250 fr.)(studenten)

Jan Christiaens.
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nieuws uit

11-10
film

De Kam

september
tentoonstelling

oktober
tentoonstelling

Lieve Ophalvens

Guy De Simpele

Olieverfschilderijen

Olie

leventje wordt verstoord wanneer een

Lieve Ophalvens (°1946) woont en

Vorig jaar konden we op de binnen-

stel gangsters zijn huis binnenvallen,

heeft haar atelier in Heverlee. Haar

koer reeds kennismaken met de

hem in elkaar slaan en zijn vloerkleed

opleiding stond vooral onder de kun-

beeldhouwwerken en constructies

‘bezoedelen’.

dige leiding van olieverfschilder Nico

van deze veelzijdige kunstenaar. Zijn

The Dude vermoedt al snel dat de

Deboeck.

artistiek curriculum is erg uitgebreid.

gangsters, die bovendien een pak geld

Haar aandacht in haar werken gaat

Naast beeldend kunstenaar is Guy De

eisen, bij de verkeerde Lebowski zijn

vooral naar de mens, die zij bijna

Simpele ook muzikant, theaterman,

beland. Hij gaat op zoek naar zijn

overal centraal stelt en waar de ogen

performer en heeft hij reeds twee

steenrijke naamgenoot om schadever-

in close-up worden genomen. Ook

poëziebundels op zijn actief. In zijn

goeding te vragen voor zijn vloer-

kleur is voor haar belangrijk, opge-

werk gaat het in essentie om het uit-

kleed. De gevolgen zijn niet te over-

wekte, levendige kleuren. Materie

drukken van een momentopname.

zien want voor hij het beseft raken

staat tevens centraal onder de vorm

Met enkele rake lijnen brengt hij zijn

The Dude en Walter verstrikt in een

van collages bestaande uit zeer uit-

gehechtheid aan zijn leefwereld in

web van afpersing, ontvoering, ver-

eenlopende materialen. Zij is actief

beeld. Op een emotionele manier

duistering, avant-garde kunst en de

lid van de schildersgroep “de blinde

wordt symbolisch uitbeelding gege-

gekste intriges.

muur” te Leuven en heeft reeds ver-

ven aan gemoedsgesteltenissen als

schillende malen geëxposeerd in bin-

angst, sensibiliteit, passie. Zoals in

nen- en buitenland

zijn hele oeuvre weet hij een lyrische

The Big Lebowski
Jeff Lebowski, alias ‘The Dude’, is een
oude hippie met weinig verlangens:
rondlummelen en regelmatig bowlen
met zijn vriend Walter. Zijn gezapige

Regie: Joel Coen
Met: Jeff Bridges, John Goodman

ondertoon weer te geven. Mede dankLieve Ophalvens

zij zijn gevoel voor kleur, slaagt hij

donderdag 11 oktober - 20u – GC De Kam

Olieverfschilderijen

erin elk gegeven sfeervol naar de kij-

tickets: 3 euro (121 fr.), filmpas: 5 films

Toegang: gratis

ker toe te vertalen.

voor 10 euro (403 fr.)

GC De Kam
Guy De Simpele
Olie
Cafetaria van GC De Kam.
Toegang: gratis.
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rand-nieuws

Leefkwaliteit Vlaamse rand bevorderen
Wat doet vzw ‘de Rand’?
Eind 1996 zette het Vlaams
Parlement het licht op groen voor
de oprichting van vzw ‘de Rand’.
De vzw werd opgericht met als
doelstellingen: het ondersteunen
van het Nederlandstalig karakter
van de Vlaamse rand rond
Brussel en het bijdragen tot het
onthaal en de integratie van
anderstaligen in deze regio.

Vandaag, bijna 5 jaar later, is vzw ‘de Rand’ uitge-

de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut kun-

groeid tot een dynamische organisatie, voor wie de

nen rekenen op ondersteuning door een professio-

bevordering van het sociaal-cultureel leefcomfort

nele medewerker. Het huisvestingsbeleid van de

van de Vlaamse rand centraal staat. Een woordje

Vlaamse overheden wordt door ‘de Rand’ bekend

uitleg.

gemaakt aan de bevolking. Voor anderstaligen wor-

Halverwege de jaren ‘90 legde een wetenschappe-

den daarenboven, al of niet in samenwerking met

lijke studie de vinger op de wonde: de verfransen-

erkende taalcentra, taalcursussen Nederlands

de suburbanisatie en de internationalisering van

ingericht. En de loketten van de gemeenschaps-

de bevolking van de

centra worden uitge-

Vlaamse rand zetten het

bouwd tot volwaardige

Nederlandstalig karakter

informatiepunten. Zij

van deze regio sterk

moeten het tekort aan

onder druk. 35 jaar taal-

informatiedoorstroming

faciliteiten

vanuit de gemeenten

in

zes

gemeenten rond Brussel

enigszins compenseren.

had de integratie van

Sinds september 2000

Franstaligen niet bevor-

publiceert ‘de Rand’ ook

derd, wel integendeel.

zes gemeenschapskran-

De verfransing en zeker de internationalisering

ten, die bus aan bus in de ‘zes’ worden verdeeld.

blijven echter niet beperkt tot de zes, maar laten

Bij dit alles stelt vzw ‘de Rand’ gemeenschapsop-

zich in alle gemeenten die aan Brussel grenzen

bouw voorop. De rand moet sociaal en cultureel

gevoelen. Een van de beleidsaanbevelingen van de

voldoende dynamiek krijgen zodat hij méér wordt

studie was de oprichting van één krachtdadig en

dan alleen een slaapregio. Gemeenschapsopbouw

soepel instrument om ter plaatse voldoende soci-

veronderstelt ook de betrokkenheid van zoveel

aal-culturele kracht te ontwikkelen en het Vlaams

mogelijk mensen, wat betekent dat ‘de Rand’ zich

Vanaf september zit vzw ‘de

profiel van de regio te beklemtonen. Dit werd vzw

niet enkel tot Vlamingen richt maar tot iedereen

Rand’ op het ‘net’.

‘de Rand’.

die het Nederlandstalig karakter van de rand eer-

www.derand.be

biedigt. Het actieterrein van ‘de Rand’ is dan ook

Doelstellingen en werking
worden voorgesteld.

Zes gemeenschapscentra

niet beperkt tot de zes gemeenten met bijzonder

Anderstaligen kunnen zich

Omdat in de zes gemeenten met bijzonder taalsta-

taalstatuut.

informeren in het Frans,

tuut de Vlaamse identiteit het sterkst onder druk

De werking van ‘de Rand’ wordt gesubsidieerd

Duits en Engels. De volledige

staat, werd aan vzw ‘de Rand’ de exploitatie toe-

door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie

programmatie van elk

vertrouwd van vijf gemeenschapscentra die er

Vlaams-Brabant. Met beide overheden wordt gere-

gemeenschapscentrum vind

gevestigd zijn: de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-

geld overleg gepleegd over het beleid voor de

je er terug. Je kan ook meer te

Rode, de Kam in Wezembeek-Oppem, de Lijsterbes

Vlaamse rand.

weten komen over het plaat-

in Kraainem, de Moelie in Linkebeek en de

selijke verenigingsleven en

Zandloper in Wemmel. Ook de Bosuil in Jezus-Eik

Ambitie

verenigingsactiviteiten. Je kan

behoort tot ‘de Rand’. Met de komst van ‘de Rand’

In vijf jaar tijd is ‘de Rand’ een soepel draaiend

onze zalen bekijken en reser-

kregen deze centra een soepeler statuut en meer

geheel geworden, met bijna 50 professionele

veren. Er worden interessante

middelen. Hun activiteiten namen de jongste jaren

medewerkers en een omzet van 130 miljoen fr. De

‘links’ gelegd. En alle gemeen-

sterk toe. Ze ondersteunen actief het Vlaamse

uitdagingen blijven groot. In 2000 werd een ambiti-

schapskranten zijn online te

gemeenschapsleven in hun gemeente en ontwik-

eus strategisch plan aan de overheden overge-

lezen. Echt de moeite waard!

kelen een veelzijdig eigen cultureel aanbod met

maakt. Hun goedkeuring ervan was een aanspo-

Wil je ons op de voet volgen,

aandacht voor anderstaligen.

ring om op de ingeslagen wegen verder te gaan.
Maar de grootste motivatie vinden we op het ter-

ga dan naar www.derand.be
of via de namen van onze

Meer dan cultuur

rein, als we, soms in kleine stapjes, ervaren dat

gemeenschaspcentra:

‘de Rand’ staat echter voor méér dan alleen cul-

gemeenschapsopbouw in de rand vanuit een

www.deboesdaalhoeve.be,

tuur. Vanaf 1999 werden stafmedewerkers belast

Nederlandstalig profiel geen utopie is. Daar willen

www.debosuil.be,

met specifieke opdrachten. Zo is een taalloket

we graag verder aan werken.

www.dekam.be, www.delijs-

actief dat informatie geeft over de taalwetgeving

terbes.be, www.demoelie.be,

en worden er acties inzake taalsensibilisering

Eddy Frans

www.dezandloper.be

opgezet. De Vlaamse jeugd- en sportinitiatieven in

algemeen directeur vzw ‘de Rand’
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rand-nieuws

Taallessen Nederlands

l’apprentissage, l’expression orale et la

Conversation for advanced level: Wed.

Veel anderstaligen zijn op zoek naar

compréhension de la langue, ce cours

20.30-22.30 p.m.

aangepaste taallessen Nederlands. Vzw

se veut également un forum de rencon-

• 2 hours/week for 15 weeks (Sept.-Jan.)

‘de Rand’ tracht hierop in te spelen

tre et de culture.

• Price: 2,600 BEF (64,45€) including tui-

bouwen tot info- en doorverwijspunten

Les cours sont répartis en trois niveaux:

• Payment by transfer to account no.

voor taallessen Nederlands.

Débutants: mardi 18h30-20h30, mercredi

091-0113608-50 before 13 September,

Indien u op zoek bent naar een cursus

18h30-20h30, samedi 10h-12h

mentioning: “Your NAME – Dutch

kan u in Gemeenschapcentrum De Kam

Intermédiaire : lundi 18h30-20h30, mardi

courses – Wezembeek-Oppem

terecht voor meer informatie over cur-

20h30-22h30

–September 2001”

sussen in Wezembeek-Oppem en in de

Conversation pour avancés : mercredi

regio.

20h30-22h30

tion material

door de gemeenschapscentra uit te

• 2 h/semaine pendant 15 semaines
In Wezembeek-Oppem:

(sept.-jan.)

Het Nederlandstalig Gemeenschapscentrum De Kam organiseert taallessen

• There are no lessons during the
school holidays
• Start-up session: 19th of September
2001 at 19.00 p.m. in ‘De Kam’.

• Prix: 2.600 FB (64,45€) matériel didactique compris

Nederlands voor volwassenen. De

Sprachkurse

nadruk ligt op het praktische gebruik

Das Niederländischsprachige

van de taal in het dagelijkse leven.

Gemeinschaftzentrum ‚De Kam’ organi-

Naast het aanleren, spreken en begrij-

siert Sprachkurse in Niederländisch für

pen van de taal is bij deze cursus ook

Erwachsene. Der Nachdruck liegt auf

ontmoeting en cultuur belangrijk. In

dem praktischen Gebrauch der Sprache

februari nodigen we de cursisten uit

im täglichen Leben. Neben dem Lernen,

voor een Nederlandstalige theatervoor-

Sprechen und Verstehen der Sprache

stelling voor anderstaligen. Elk lesjaar
wordt ook afgerond met een culturele

wird bei diesem Kurs auf die Begegnung
• Paiement par virement au compte

und die Kultur Wert gelegt.

bancaire

uitstap.

091-0113608-50 avant le 13 septem-

Die Kurse sind in drei Stufen aufgeteilt:

Er zijn cursussen op drie niveaus:

bre, avec la mention: «Votre NOM –

Anfänger Dienstag 18.30-20.30 Uhr,

Beginners: di. 18u30-20u30, woe. 18u30-

cours de néerlandais – Wezembeek-

Mittwoch 18.30-20.30 Uhr, Samstag 10-12

Oppem – septembre 2001»

Uhr.

20u30, zat. 10u-12u
Licht gevorderden: ma. 18u30-20u30, di.

• Les cours sont suspendus pendant les
vacances scolaires

20u30-22u30
Conversatie voor gevorderden: woe. 20u30-

• Session inaugurale: 19 septembre
2001, à 19h au ‘Kam’.

22u30
• 15 lessen van 2 uur (sept.-jan.)
• Prijs: 2.600 fr. (64,45€) lesmateriaal
inbegrepen

Leicht Fortgeschrittene: Montag 18.30-20.30
Uhr, Dienstag 20.30-22.30 Uhr.
Konversasion für Fortgeschrittene: Mittwoch
20.30-22.30 Uhr.
• 2 Std. pro Woche über 15 Wochen

Language lessons

(Sept.–Jan.)
• Gebühr: 2.600 BEF (64,45€)

• Betaling via overschrijving op rek-nr.

The Dutch-language community centre

091-0113608-50 vóór 13 september

‘De Kam’ is organising Dutch-language

met de vermelding: “uw NAAM -

lessons for adults. The emphasis is on

Kto.-Nr.

Taallessen Nederlands – Wezembeek-

the practical use of the language in

091-0113608-50 vor dem 13.

Oppem – september 2001”

everyday life. In addition to learning,

September, mit dem Vermerk: „Ihr

speaking and understanding the langu-

NAME – Sprachkurse Niederländisch

age, meeting and culture are important

– Wezembeek-Oppem - September

in this course. Incidentally the year will

2001”

• Tijdens de schoolvakanties is er geen
les
• Startsessie: 19 september 2001, 19u

be rounded off with a cultural excur-

in De Kam.

sion.

Kursmaterial inbegriffen
• Bezahlung durch Überweisung auf

• Während der Schulferien findet kein
Unterricht statt
• Einführungsabend: 19. September

Cours de langues

There are courses at three levels:

Le Centre communautaire néerlandop-

Beginners: Tue. 18.30-20.30., Wed. 18.30-

hone De Kam organise des cours de

20.30 p.m.,

néerlandais pour adultes. L’accent y est

Sat. 10-12 a.m.

mis sur l’utilisation pratique de la lan-

Slightly advanced: Mon. 18.30-20.30, Tue.

gue dans la vie de tous les jours. Outre

20.30-22.30 p.m.
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2001, um 19 Uhr, im ‚De Kam’.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

De Gordel

GC De Kam

02/731.43.31

GC De Kam

02/731.10.61

juni
02 8u
04 19u30

KAV Oppem

Bloemschikken

08 14u

JH Merlijn

Europees Kampioenschap Slotracing JH Merlijn

0475/73.28.44

09

JH Merlijn

Europees Kampioenschap Slotracing JH Merlijn

0475/73.28.44

15 18u

KWB

Kaas- en wijnavond

GC De Kam

0496/86.64.34

18 19u30

KAV Oppem

Bloemschikken

GC De Kam

02/731.10.61

20 13u30

KAV Oppem

Crea-atelier

GC De Kam

02/731.10.61

22 14u

BGJG

Kledingbeurs

GC De Kam

02/731.87.81

24 13u30

BGJG

Bloemschikken

GC De Kam

02/731.92.00

24 20u

BGJG

Bloemschikken

GC De Kam

02/731.92.00

25 20u

BGJG

Bloemschikken

GC De Kam

02/731.92.00

26 20u

BGJG

Bloemschikken

GC De Kam

02/731.92.00

27

BGJG

Bloemschikken

GC De Kam

02/731.92.00

28 20u

Culturele Raad

Opening herfstfeesten

GC De Kam

02/731.43.31

29 14u30

KAV W-O

Pannenkoekenslag

GC De Kam

02/731.48.79

29 18u

ACW

Debat verkeersveiligheid

GC De Kam

02/731.05.73

30 9u

Davidsfonds
en ‘Het Anker’

Tentoonstelling

GC De Kam

02/731.57.37

30 14u30

Davidsfonds
Kindernamiddag
en Chiro Berkenbloesem

GC De Kam

02/731.07.66

02 20u

Davidsfonds

Gespreksavond

GC De Kam

02/731.57.37

04 20u

Jeugdraad

Kwis

GC De Kam

02/731.47.73

05 20u

Vermeylenfonds

Cultureel Eetfestijn

GC De Kam

02/767.62.23

06 18u

KVV Pels en Pluim

Halloweenparty

GC De Kam

02/731.49.45

07 9u

KVV Pels en Pluim

Kleinknagerskeuring

GC De Kam

02/731.49.45

07 10u

CTWO

Fietstocht

GC De Kam

02/731.89.42

07 15u

Culturele Raad

Seniorennamiddag

GC De Kam

02/731.51.64

20u

oktober

Reeksen:
• elke maandagavond (niet tijdens schoolvakanties) – 20u – Fit & Gezond Dames – Turnen – GC De Kam – 02/731.83.30
• elke donderdagavond – 20u – Fit & Gezond Heren – Turnen – Duitse school – 02/782.03.27 en 02/767.01.01
• elke zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u – stripbibliotheek – Jeugdraad
De verenigingen, groepen en organisaties die hun eenmalige activiteiten voor de periode oktober 2001 langs deze weg
wensen bekend te maken kunnen dit doen door vóór 11 september 2001 een lijst met een zo beknopt mogelijke omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-info) van die activiteiten aan De Kam te bezorgen.
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nieuws uit De Kam

De Kam
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

uitgekamd
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum

Ensemble Grupetto | Marlène Dietrich

De Kam en vzw ‘de Rand’.

vrijdag 23 september – 11u – De Kam

uitgekamd komt tot stand
met de steun van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant

Compagnie Irène Kalusch | Anima Fragila
donderdag 18 oktober – 20u – De Kam

Redactie
Ivo Claesen, Louis Declerck,
Ghislaine Duerinckx,

André De Groote | Festival van Vlaanderen

Jan Pollaris, Marc Snoeck,

woensdag 24 oktober – 20u30– De Kam

Frank Vandendael,
Birgit Walraet, Jan Walraet.

Eindredactie
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75,
1780 Wemmel,
02/456.97.98,
geert.selleslach@derand.be

Foto’s

Belangrijk bericht-deadline
Berichten en activiteiten voor de uitgekamd van oktober worden verwacht ten laatste op 11 september.
Ze kunnen afgegeven worden op het secretariaat van De Kam, op discette of via-mail: info@dekam.be

Ben Vanachter,
Bob West

Redactieadres
Ik wens graag de nieuwe

seizoensbrochure
2001-2002
van vzw ‘de Rand’ te ontvangen.
(terugsturen naar vzw ‘de Rand’,
t.a.v.: Ingrid Laporte, Kaasmarkt 75,

DE DRUGLIJN

078-15-10-20

adres

Alle vragen over drank, drugs en
pillen
zoekt vrijwilligers voor
telefoonpermanentie
3u/week - regio Brussel
Meer info: 02/423.03.44
e-mail: Druglijn@DrugLijn.be
DE DRUGLIJN (078/15.10.20) zoekt vrijwilligers
voor telefoonpermanenties.
(3u/week). Kandidaten zijn minimum 21 jaar
en wonen in de ruime
omgeving van Brussel. Voor meer info kan con-

tel

fax

1970 Wezembeek-Oppem
02/731.43.31

1780 Wemmel)
naam en voornaam

GC De Kam
Beekstraat 172

tact opgenomen worden op het nummer
02/423.03.44. e-mail: DrugLijn@DrugLijn.be
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info@dekam.be
Verantwoordelijke uitgever
Marc Snoeck, Beekstraat 172,
1970 Wezembeek-Oppem

