wezembeek-oppem

uitgekamd

jaargang 3, nr 1 • januari 2002

maandelijks (niet in juli-augustus)

inhoud
Uit de gemeente
2-3 Sabine uit Big Brother
3 Bibliotheek

2-3

4 Politiezone stuurloos
5 Straten in Wezembeek en Oppem

Bitch of
moederfiguur?

Verenigingsnieuws
3 Vermeylenfonds viert nieuwjaar
6-7 Nieuwe cultuurraad
7 SC Sprint
7 Davidsfonds
8-9 KWB: 35 jaar

4

9 Theater Lamb
9 Vosbergleute

Politiezone

9 KAV Sint-Pieter

stuurloos

15 Activiteitenkalender

De Kam
10-11 Programmatie
16 Agenda

8-9
KWB: 35 jaar

Rand-Nieuws
12 Speakers’ Corner over
tweetalig anderwijs

11

13 Sportcontract 2001

Boogie-Woogie

12 Op het spoor

met Patigny & Eulry
in De Kam,
8 februari

afgiftekantoor wezembeek-oppem

gemeenschapskrant van

m/vvan de maand

Bitch of moederfiguur?
Sabine uit Big Brother vertelt
ten; daarna ongeveer een half uur.

Big Brother is watching you.

Daarnaast waren er medische en tal van

Big Brother heeft, zoals we

psychologische testen waarmee ze alles
over de kandidaten te weten kwamen. Zo

weten, niet alleen alles gezien,

werd gezocht naar een vader– en moederfi-

ook de tweede editie van dit

guur, een luierik en een ‘bitch’.”

controversiële televisieproIeder zijn rolletje

gramma op Kanaal 2 werd

Eénmaal in het huis speelde iedereen zijn

massaal bekeken. Ondanks

‘rol’ en werden de kandidaten tegen mekaar
uitgespeeld. Sabine speelde de ‘uitdager’. Er

alle (negatieve) commentaren

vloeiden geregeld tranen en de rivaliteit

blijft Big Brother een televisie-

werd dikwijls ten top gedreven. En door het
feit dat men een lange tijd opgesloten zit,

hype. Niemand kijkt… en wie

werden er ook koppeltjes gevormd. “De

toch kijkt, heel even, heeft niets

enige die niets kon misdoen was Ellen (de
latere winnares, nvdr). Zij was het engeltje

gezien. Letterlijk. Want er

in het huis”, vertelt Sabine.

gebeurt helemaal niets. Eén

Op 18 november, zowat een maand voor het
einde van het programma, werd Sabine naar

van de deelnemers die zich

huis gestemd door de kijkers van Big

vrijwillig liet bespioneren was
Sabine Therssens uit… jawel,
Wezembeek-Oppem.

Brother. “Ik ben ondertussen terug beginnen
Vrijwillige opsluiting

werken bij de firma waar ik voordien werk-

Zes vrouwen en zes mannen worden gedu-

te. Deze firma, Best of Publishing, brengt

rende 105 dagen in een huis opgesloten.

tijdschriften uit zoals Inside Internet, PC

Hun wereld beperkt zich tot het huis en
henzelf. Door opdrachten te vervullen kunnen ze geld verdienen waarmee ze eten en
drank kunnen aanschaffen. Overal in het
huis, tot in het kleinste kamertje, hangen
camera’s die elke beweging genadeloos registreren. De TV-kijker kan alles van minuut
tot minuut volgen en kan om de twee
weken iemand uit ‘het huis’ wegstemmen.
Deze druk van de voortijdige uitschakeling
doet sommige deelnemers tilt slaan. Want
iedereen weet: de ultieme overlever houdt
er een aardig sommetje geld (5 miljoen fr.)
aan over. Sommige andere excentrieke deelnemers de beroemdheid voor één dag.
Aan de tweede editie van Big Brother, ‘de
psychologisch keiharde real life soap’, nam
een meisje uit de Marmotwijk deel: Sabine
Therssen. “Vorig jaar had ik eerst geen zin
om naar Big Brother te kijken. Nadien ben ik

World en Skynet Magazine. Ik zie wel wat er

er via een vriendin bijna verslaafd aan

uit de bus komt na Big Brother. Voorlopig

geraakt. Ik heb me dan in het voorjaar inge-

heb ik enkel een aantal keer een ‘acte de

schreven voor de tweede reeks”, vertelt

présence’ gedaan, want ‘Big Brother’ vraagt

Sabine haar wedervaren. De kandidaten

onmogelijke bedragen.” De producer van Big

werden gescreend om uiteindelijk twaalf

Brother heeft de eindbeslissing van wat de

deelnemers over te houden. “Ik ben twee-

kandidaten na de reeks doen. “Interviews

maal geïnterviewd. Eerst een vijftal minu-

kan ik vrij kiezen, maar voor de rest ben ik
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uit de gemeente

contractueel verbonden aan Big Brother. Ik
heb trouwens aan Big Brother deelgenomen
voor de uitdaging en de bekendheid die dat

Bibliotheek
Een selectie van de nieuwe aanwinsten

meebrengt”, aldus Sabine.

Vermeylenfonds – vrijdag
25 januari

Eigen website

Sabine heeft een opleiding moderne talen

In de nieuwjaarsmaand vie-

en menswetenschappen achter de rug en

ren we gewoonlijk de teugels.

volgde nadien een opleiding als kapster. “In

Dit jaar is het niet anders: we

het kader van mijn opleiding heb ik deelge-

koppelen het leuke aan het

nomen aan tal van wedstrijden. Nadien

ernstige. Eerst verrast de

werkte ik als verkoopster tot ik kon begin-

Brusselse auteur Geert Van

nen bij mijn huidige werkgever.”

Istendael ons. Hij vertelt een

Ondertussen heeft ze haar eigen website:

Romans

www.dolleke.be. Het is een ‘lichterotische

• Danielle Steel: ‘Onweerstaanbare

site’ waarbij de bezoekers interactief betrok-

krachten’

ken worden. Er staan ‘aangebrande’ verha-

• Stan Lauryssens: ‘Mijn heerlijke wereld’

len en gedichten op, een liefdeshoroscoop,

• Elisabeth George: ‘Moordmotieven’

een sex handleiding, info over de standjes

• Tom Lanoye: ‘Mama Medea’

van de Kamasutra,… en de rest… moet je

• Gao Xingjan: ‘Kramp’

zelf maar uitzoeken. Sabine: “Het idee is

• Lieve Joris: ‘Dans van de luipaard’

langzaam gegroeid. Ik heb veel fantasie en

• Bob Van Laerhoven: ‘Bloedrecht’

schrijf graag alles neer. Gedichten en

• Fatéma Oufkir: ‘ Getekend door een

meningen die ik graag wil delen met andere

Nieuwjaarke
zoete…

koning’

mensen. Er zijn al voldoende sexsites, maar

• Nora Roberts: ‘De schuilplaats’

veel mensen durven er blijkbaar niet over

• Pieter Aspe: ‘Vagevuur’

praten. Ik wil met mijn site duidelijk maken

• P.D. James: ‘Dood onder geestelijken’

dat iedereen een mening heeft en dat die

• Nicholas Evans: ‘De rookspringer’
• Stephen King: ‘Achtbaan’
• V.S. Naipaul: ‘Een half leven’
• Brigitte Raskin: ‘Hartenheer’
• Gustaf Sobin: ‘De truffelminnaar’
• Patricia Cornwell: ‘Hondeneiland’
• Urs Widmer: ‘De geliefde van mijn
moeder’
• Jacqueline Gossens: ‘Mijn New-York’

van zijn zelfgeschreven
sprookjes in het Brussels dialect. Daarna krijgen we een
primeur: hij brengt een groot
gedicht over Brussel uit zijn
nieuwe bundel ‘Taalmachine’.
En tot slot leest hij een paar
stukken uit zijn eveneens
recente boek ‘Alle uitbarstingen’.
Daar blijft het niet bij! Want
‘’t Crèjatief complot’ – waar
Geert Van Istendael ook niet
vreemd aan is – neemt ons
mee op zwerftocht door
Brussel, “mè leekes en tekste,
mè gitaar en panou, al dansend en zwanzend, mè ne
lach en ’n troên”. In pure ‘café
chantant’-stijl verleggen ze
grenzen en brengen ze ook
o.a. Georges Brassens
opnieuw tot leven. Kan ú daar
stil bij blijven zitten? Wij niet!

Informatieboeken

• J. Wils: ‘Betrapt op fraude’
• J. Vanderlinden: ‘Anorexia nervosa overwinnen’
• N. Klein: ‘No logo’
• B. Van Peteghem: ‘Paars met groen’
• J. De Laet: ‘Valken rond de toren’

Meezingen zullen we, met
zijn allen.
Wie de hele avond meemaakt, krijgt achteraf op onze
traditionele nieuwjaarsreceptie ook nog een natje en een
droogje aangeboden.
Inschrijven hoeft niet. U komt
zich die avond gewoon amuseren…
Afspraak: vrijdag 25 januari -

gezegd mag worden. En… ik wil graag iedereen gelukkig maken en zien.” Da’s genoteerd!

20u - GC De Kam
Toegang: 3 euro (leden), 6 euro
(andere sympathisanten)

Frank Vandendael
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aan de politieke pols

Politiezone stuurloos Politiezone WOKRA
Nog geen zonechef gevonden
De politiezone van Kraainem
en Wezembeek-Oppem,
WOKRA, zit nog steeds zonder
zonechef. Geen enkele van de
vier kandidaten slaagde voor
het examen. De tijd begint te
dringen want in januari moeten alle zones officieel van
start gaan. Voorzitter van de
politieraad en burgemeester
van Wezembeek-Oppem, Van
Hoobrouck, ziet het allemaal
aan de positieve kant en heeft
er het volste vertrouwen in dat
er snel een kandidaat uit de
bus zal komen.

Op 1 januari 2002 worden alle politiezones

Van Hoobrouck meent dat de zone niet in

operationeel in het hele land. Wezembeek-

gevaar is. Zij zal blijven verder werken met

Oppem en Kraainem vormen samen de

een waarnemend zonechef, commissaris

zone WOKRA. Waar vinden we die nieuwe

Vereecken van Kraainem, tot de geschikte

politiedienst?

kandidaat gevonden is. Op de politieraad
van 17 december werd medegedeeld dat de

Commissariaat Wezembeek-Oppem:

procedure voor een tweede ronde gestart zal

Jozef De Keyzerstraat 4,

worden. De zonechef voor WOKRA zal dus

1970 Wezembeek-Oppem

niet in januari gekend zijn. Van Hoobrouck

tel. 02/731.32.20 – 02/731.00.99

is er zeker van dat de vier vorige kandidaten

fax: 02/731.06.91

ook nu zullen meedoen, maar hoopt ook op
een handvol nieuwe kandidaten. Op welk

Commissariaat Kraainem:

vlak de vorige vier kandidaten niet volde-

Ferdinand Kinnestraat 76,1950 Kraainem

den, wou de voorzitter niet kwijt. Het gaat

tel. 02/731.12.47

tenslotte over personen en dat moet met de

fax: 02/731.36.68

nodige discretie behandeld worden.
De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren

Onthaal Wezembeek-Oppem:

als bij de volgende test weer geen enkele

Bij wie? Een officier van gerechtelijke politie

kandidaat slaagt. Geruchten doen de ronde

is altijd aanwezig, behalve in geval van

dat het dan wel eens zou kunnen dat

overmacht.

WOKRA bij een bestaande zone wordt opge-

Wanneer? Het onthaal is zeven dagen op

nomen. De gemeente Wemmel is ook toege-

zeven, van 7u tot 21u open. Na 21u bel je

treden tot de zone Asse-Merchtem-Opwijk.

het nummer 02/451.22.11 (dispatching van

Een ondenkbaar scenario is dit zeker niet.

de Federale Politie) of 101 voor dringende

Zeker niet als men weet dat de veiligheids-

gevallen.

adviseur van premier Verhofstadt, Brice De

Diensten: onthaal, interventiedienst, wijk-

Ruyver, ooit geopperd heeft dat de politiezo-

werking (vier wijkinspecteurs bedienen de

nes uit minimaal 50.000 inwoners zouden

vier wijken waarin de zone verdeeld is),

moeten bestaan. WOKRA komt aan onge-

klachten en dossiers, dienst jeugd en gezin

veer de helft. Volgens Van Hoobrouck is dit

en slachtofferbejegening ( een officier is

punt helemaal niet aan de orde. De toestand

gespecialiseerd in deze materie).

van Wemmel is volgens hem niet dezelfde
als de zone WOKRA. Volgens Van Hoobrouck

Onthaal Kraainem:

is het duidelijk dat als er een fusie moét

Hier zit de staf van de zone, het secretari-

komen, er rekening zal gehouden moeten

aat, de dienst strafregister (bewijzen van

worden met de sociologie van de zone en

goed zedelijk gedrag), het afleveren van ver-

zijn inwoners. Volgens de voorzitter ligt het

gunningen tot voorhanden hebben van ver-

dus voor de hand dat er op dat moment eer-

weervuurwapens, de personeelsdienst, de

der moet gedacht worden aan aansluiting

dienst logistiek, de documentatiedienst.

met de zone 6 van Brussel (Sint-Pieters-

Ter informatie: de diensten strafregister van

Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, en

beide gemeenten worden gecentraliseerd op

Etterbeek) dan bijvoorbeeld met Zaventem.

het commissariaat in Kraainem.

Een oud spook duikt op, maar de Raad van
State is zéér duidelijk: een aansluiting bij
Brussel kan en mag niet!
Luc Timmermans
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Straten in Wezembeek en Oppem
De Leopold III-laan en de Grensstraat

Kruispunt Leopold III-laan/Mechelsesteen-

Leopold III-laan voor Wereldoorlog II

‘Hotel-Café-Restaurant La Vignette aan de
Grensstraat in 1930

weg rond 1935

- Leopold III-laan: Na de troonbestijging van Koning Albert I in 1934 werd de benaming Leopold III-laan gegeven aan het deel
van de oude Dieweg tussen de Krommestraat en de Grensstraat.
- Grensstraat: De Grensstraat loopt evenwijdig met de grens van Tervuren en heette voorheen de Jodenstraat. Deze
Jodenstraat behoorde tot de wijk ‘Het Vrintsgat’, buiten de Leuvense poort van Tervuren gelegen. Waarschijnlijk zijn de Joden
er in de 12de eeuw komen wonen. Het waren voornamelijk geldwisselaars. Zij waren schatplichtig aan het cijnshof van de
hertog en niet aan de Vrijheid van Tervuren. Bij besluit van 11 april 1930 werd de straatnaam door het schepencollege omgedoopt in Grensstraat. Op de hoek van de Grensstraat en de Leuvense Steenweg werd vóór de Eerste Wereldoorlog het huidige
‘Hotel-Café-Restaurant La Vignette’, het enige logementshuis in onze gemeente gebouwd.
- Perkveld: Deze straat werd in 1978-1979 in het gelijknamige veld door de verkavelingsmaatschappij l’Arlonnaise aangelegd
tussen de Leopold III-laan en de Hortensiaslaan. Het Perkveld werd reeds vermeld in de cijnsboeken van 1481 “… op ‘t perkvelt” en in 1792 ” … op het Perckveld op de Voschberg…”. De huidige straatbenaming werd op de gemeenteraadszitting van
24 april 1980 goedgekeurd.
- Oudergemse weg: Deze zeer oude weg maakt deel uit van het net van diepe, holle wegen dat onze gemeente nog bezit. De
huidige Oudergemse weg begint aan de Windmolenstraat te Oppem, kruist de Vosberg, de oude spoorbaan en de Leopold IIIlaan en loopt uit in de Perkstraat op de grens met Sterrebeek.
- Lange Eikhoekje: De aanleg van dit ‘hoekje’ door een achttal eigenaars werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 31
maart 1950. Deze in U-vorm aangelegde woonbuurt werd genoemd naar de aanliggende Lange Eikstraat.
- Hubert Verboomenstraat: Het deel van Windmolenstraat aan de Dieweg nabij de grens met Sterrebeek werd Hubert
Verboomenstraat genoemd. Hubert Joseph Verboomen zag het levenslicht te Tervuren op 20 februari 1893 en vestigde zich te
Wezembeek. Hij diende als sergeant bij het 6de Linieregiment, stamnummer 72.652.
- Museumstraat: Deze straat ligt tegenover het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren en vormt de grens tussen die
gemeente en Wezembeek-Oppem. Vroeger heette ze ook Molenstraat. De straatnaam Molenstraat werd op de gemeenteraad
van 20 mei 1977 gewijzigd in Museumstraat om verwarring met de Molenweg te voorkomen.

Kruispunt Leopold III-laan/Mechelsesteen-

Leopold III-laan in 2001

weg rond 2001

Villa in vooroorlogse cottage-stijl aan de
Grensstraat in 2001

Bronnen
R. Caluwaerts, Van straten en Pleinen – Tijdschrift ‘Het Anker’, Jaargangen 1983 nrs. 2 en 3, 1984 nr. 3, 1986 nr. 4.
Samenstelling: Michel Spreutels, Voorzitter Heemkundig kring ‘Het Anker’.
Secretariaat vzw Het Anker, J.B. De Keyzerstraat 108, 1970 Wezembeek-Oppem
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Nieuwe cultuurraad
Ronald Cools voorzitter, Tony Cordemans secretaris
Na een overgangsjaar staat de
nieuwe cultuurraad klaar om
2002 en volgende in de
culturele annalen van
Wezembeek-Oppem in te
schrijven. Even kennismaken
met de nieuwe bestuursleden
van de cultuurraad; voortaan
in euroverpakking!

Het mandaat van bestuurslid van een cul-

eniging in ‘Natuurpunt Wezembeek-Oppem’

tuurraad in de Vlaamse Gemeenschap volgt

(de nieuwe naam na de fusie van Natuur-

de zesjarige legislatuur van de gemeentera-

reservaten en De Wielewaal). Namens deze

den. Het bestuur van een cultuurraad moet

vereniging zetelt hij zowel in de vorige als

telkens opnieuw samengesteld worden in

in de huidige milieu-adviesraad. Buiten de

de maand die volgt op de installatie van de

gemeente is hij gekend als de secretaris van

nieuwe gemeenteraad. Dat deze bepaling in

VSP, de Vlaamse Schaak Philatelisten.

Wezembeek-Oppem niet zo makkelijk te
verwezenlijken was, lag voor de hand. De

De secretaris

meeste leden van de Algemene Vergadering,

Tony Cordemans, geboren en getogen

waaruit het bestuur in principe gekozen

Wezembeek-Oppemnaar, is al sinds zijn kin-

wordt, hadden immers hun handen vol met

dertijd actief in het verenigingsleven. Hij

de eigen vereniging. Daarenboven waren

doorliep de verschillende leeftijdsgroepen

ook nog de

van de Chiro om te eindigen als groepslei-

voorzitter en

der en gewestverantwoordelijke. Reeds meer

de secretaris,

dan tien jaar is hij voorzitter van OLCO, de

om uiteenlo-

Oud-Leiding Chiro Oppem. Vanaf 1988

pende rede-

maakt hij ook deel uit van het bestuur van

nen, niet

de cultuurraad.

meer herver-

Bestuur cultuurraad Wezembeek-Oppem

kiesbaar; en

Het bestuur

kandidaten

Van het vorige bestuur wensten volgende

hiervoor vind

leden hun mandaat te verlengen: Hans

je niet zo

Ceuppens, Greet Van Kerckhoven, Mark

makkelijk.

Vanderperren en Hedwig Verheirstraeten. De

Het vorige

stemgerechtigde leden verkozen op 10

bestuur

december ook volgende nieuwelingen voor

werkte het

een mandaat: Marie-Anne Aerts, Dirk

geplande

Demey en Walter Nijs. De Jeugdraad vaar-

jaar, dat tot

digt Wim Peeters af. Tot slot werken ook

en met de Vlaamse Week liep, nog verder af.

Marc Snoeck, als centrumverantwoordelijke,

(vlnr.): Tonny Cordemans (secretaris),

Ondertussen werd intens uitgekeken naar

en Jan Walraet, als voorzitter van de pro-

Hedwig Verheirstraeten, Ronald Cools

kandidaat-opvolgers, ook wel eens ‘slacht-

grammeringscommissie van gemeenschaps-

offers’ genaamd. Tegen het einde van de

centrum De Kam, mee in het bestuur.

grote vakantie kreeg de oude cultuurraad

Hedwig Verheirstraeten werd verkozen tot

twee positieve antwoorden. In afwachting

ondervoorzitster; Mark Vanderperren als

van hun officiële aanstelling door de Alge-

penningmeester.

(voorzitter), Greet Van Kerckhoven,
Mark Vanderperren, Dirk Demey

mene Vergadering werden Ronald Cools en
Tony Cordemans waarnemend voorzitter en

De verwachtingen

secretaris. Sinds de Algemene Vergadering

Wat mag Wezembeek-Oppem verwachten

van 10 december zijn beiden, alsook de an-

van dit nieuwe bestuur? Op zeer korte ter-

dere bestuursleden, definitief bevestigd in

mijn willen ze zich eerst zo snel mogelijk

hun functie.

inwerken in de materie en, zoals ze zelf zeggen, de “spelregels leren kennen”. Ronald

De voorzitter

Cools: “Ik ben ook steeds weer verwonderd

Ronald Cools woont sinds 1993 in onze

over het feit dat vele inwoners ontstellend

gemeente, en is in het verenigingsleven

slecht geïnformeerd zijn over het lokale ver-

vooral bekend als medeoprichter van de

enigingsleven, en dat ondanks de vele acti-

lokale afdeling van Natuurreservaten. Na

viteiten en de regelmatige aankondigingen

één jaartje als penningmeester, is hij sinds

ervoor. We willen dan ook werk maken van

1998 voorzitter. In die hoedanigheid werkte

een betere bekendmaking van het vereni-

hij ook mee aan de omvorming van zijn ver-

gingsaanbod, ook aan anderstaligen. Een
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SC Sprint

Davidsfonds

Meer dan 25 jaar mosselkermis!

Voorjaarscursussen

Wat de programmering voor 2002 betreft,

Zoals elk jaar geven wij onze traditionele

De cursusgids 2002 van de

blijft het stramien grotendeels ongewijzigd.

mosselkermis in januari. Heel in het begin

Universiteit Vrije Tijd en

eerste opdracht is het centraliseren en
regelmatig updaten van de bestuursleden
van de verenigingen.”

het Davidsfonds is klaar.
Een keure van universiteitsprofessoren en specialisten
maken u in geschiedenis,
niet-Europese culturen,
kunst en muziek, taal en
literatuur, filosofie en
ethiek, religie en spiritualiteit, enz. Ook de luistercursussen muziek kunnen
boeiend zijn.
waren de familie Vandriessche en enkele
vrijwillige medewerkers op de been om het
Op woensdag 8 mei staat tijdens het ‘Feest

welslagen van deze activiteit tot een goed

van Europa’ Ierland in de kijker. Van 29 juni

einde te brengen. De laatste jaren zijn de

tot en met 6 juli staat de ‘Vlaamse Week’ op

werkzaamheden overgenomen door het

het programma: de Jogging 2002, een

bestuur en enkele leden, allen op vrijwillige

gespreksavond van het Davidsfonds, een

basis.

academische zitting, het jeugdprogramma

Het doel van deze mosselkermis bestaat er

en het volksfeest. De plaatselijke organisatie

uit om met de winst ervan een deel van de

van de Gordel op 1 september wordt ter

kosten te dekken van onze wielerwedstrijd

harte genomen en begin september is ook

die wij jaarlijks organiseren. Wij zullen ons

de medewerking aan de gemeentelijke

dubbel inspannen om het welslagen van

sportdag voorzien. Ook in 2002 staat deze

deze drie dagen te verzekeren en iedereen

Bellen naar 02/731.51.64 en je

sportdag open voor de culturele verenigin-

tevreden te stellen met een lekkere portie

verneemt er meer over!

gen.

mosselen met frietjes. Er is ook een ‘mon-

De grootste verandering gebeurt tijdens de

stertombola’ met als hoofdprijs een kleu-

‘Herfstfeesten’. Voortaan zullen deze terug

rentelevisie!

twee weken duren zodat er tijdens drie
weekends geprogrammeerd kan worden. De
opening van deze Herfstfeesten valt op vrijdag 27 september, het slot op zondag 13
oktober. Dan staat opnieuw het ‘seniorenfeest’ geprogrammeerd met de succesrijke
gaste, Lia Linda. Het is de bedoeling dit feest
ruimer op te vatten en er een echt familiefeest van te maken, o.a. met een spelnamiddag van de Chiro. Andere verenigingen zijn
alvast uitgenodigd om ook activiteiten in te
richten in deze periode. Over de doelstellingen op langere termijn moet eerst nog flink
nagedacht worden. Ingrijpende wijzigingen
of niet? Daar verneem je op tijd en stond
meer over. Ondertussen wensen we het
nieuwe bestuur alle succes toe.

De activiteit gaat door in café IO VIVAT op
18-19-20 januari 2002 vanaf 12u.

Jan Pollaris

Het bestuur SC Sprint heet iedereen van harte
welkom!
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verenigingsnieuws

KWB
35 jaar inzet voor de gemeenschap
De KWB Wezembeek-Oppem
bestaat 35 jaar. De grote
impuls werd gegeven door
oud-kajotters. Tussen 1950 en

Een beetje geschiedenis

10 jaar werd de maand september dé ‘ver-

Het is in 1966 dat enkele oud-kajotters

koopsmaand van de KWB’ ten voordele van

samenkwamen om na te denken over het

de gehandicapten. Elk jaar kon de KWB

sociaal leven in Wezembeek-Oppem. Zij

René met fierheid een som van 10.000 fr. uit

waren met 6 (zoals de stiksters in Laken):

de tombolaverkoop overhandigen.

Pierre Ruelens, Marcel Feyaerts, Louis

Met de voetbalploeg werd er elk jaar een
tornooi ingericht voor de zie-

1958 kwamen de meisjes en

kendag in de maand april. De

jongens samen in de (v)KAJ.

onverdroten werkers voor dit
voetbalevenement waren Leon

Men zet zich in voor waarden

en Nicole Decoster en vele hel-

als ‘respect’ en ‘waardering’ en

pers. Meer dan 25 jaar zouden
zij mensen samenbrengen,

voor een betere wereld.

tombola’s organiseren en een

Ondertussen is de KWB ver-

eetfestijn organiseren. De
opbrengst werd gebruikt om

jongd en heeft sinds enkele

een eetmaal aan te bieden aan

jaren een nieuw elan gekregen.

de zieken van de gemeente. De
KWB, een arbeidersbeweging,
keek jaar na jaar naar de evoluerende economische situatie. Er
werden geregeld fabrieksbezoeken en petities ter ondersteuning van de arbeidersstrijd
georganiseerd. Om de 4 jaar
Peremans, Marcel Thienpont en de gebroe-

schrijft de KWB zich in voor de nationale

ders Willy en Lucien Blyaert. Men werkte

Lourdesbedevaart van KWB/KAV. Een bewe-

onmiddellijk zeer concreet: wie gaan we

ging (vereniging) is natuurlijk niet denkbaar

aanspreken, welke behoeften (noden zei

zonder een ‘teerfeest’. Het brengt vele

men toen) zijn er, hoe gaan we ons organi-

gezinnen samen in een aangename vriend-

seren? In oktober werd een ‘algemene ver-

schapssfeer en het laat toe de kas te spij-

gadering’ samengeroepen. Zoals dat met

zen. Reeds in ‘67 en tot heden houdt de

volwassen mannen gebeurt werd er een

KWB haar driekoningenfeest (de 1ste zater-

voorzitter, een secretaris en een schatbe-

dag van het jaar) met een zeer goed eetmaal

waarder verkozen. Zeer vlug groeide de

aan een schappelijke prijs én een uitgebrei-

beweging, met aanhang in de Heldencité en

de tombola en ontspanning bij pot en pint.

de BanEik. Vooral rond de belevenissen in
het arbeidsmidden en de begeleiding van

Verjonging doorgevoerd

jonge kinderen kregen aandacht tijdens de

De noodzaak om vriendschapsbanden te

maandelijkse samenkomsten.

smeden met ontspannende activiteiten

Vermits de toenmalige kern (wijkmeester-

werd in de programmatie voorzien : kaart-

ploeg) grotendeels bestond uit jonge gezin-

avonden, wandelingen, turnen (nu Fit &

nen (30’ers) werd er geopteerd voor een

Gezond). Alleen de maandelijkse KWB-wan-

werking met jonge gezinnen en werd er een

deling is hiervan overgebleven en heeft

voetbalploeg opgericht. Menige KWB-er zal

plaats elke laatste zondag van de maand.

zich de gezinssamenkomsten herinneren in

KWB-ers zijn ook wereldburgers en schrij-

Haasrode en ook de tweedaagse in Steen-

ven zich in in een multi-culturele visie op

okkerzeel.

maatschappij en samenleving. Vandaar dat

De KWB viel op door haar dynamisme, en

de laatste 3 jaar samenkomsten werden

een pientere en sociaal ijverige René Cumps

georganiseerd onder het motto ‘bewogen

vroeg de KWB om het gehandicaptentehuis

vertellingen’. Zo hadden we de burgemees-

Ysendal in Overijse te steunen. Gedurende

ter van Herent Willy Kuypers over zijn enga-
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gement als politicus. We hadden in ’99

Theater Lamb

Vosbergleute

Daniel Alliet, priester in de Begijnhofkerk,
en de man die vluchtelingen zonder papie-

Op zaterdag 2 februari 2002 is het weer

ren logies aanbood in zijn kerk. In 2000 had-

zover. Dan heeft het jaarlijks mosselfeest

den we Elonga, de zwarte priester uit

van Chiro Berkenbloesem plaats. Eet je

Leuven, die begrip vraagt voor de verschil-

graag mosselen of vol-au-vent, dan ben je

lende godsdiensten. Dit jaar was het de

vanaf 17u30 welkom in de gemeentelijke

beurt aan ‘eurocommissaris’ Jan Smets over

feestzaal. Vanaf 20u kan je bovendien

de euro. Met de jongere KWB-ers worden

genieten van een leuke play-backwedstrijd.

nieuwe wegen bewandeld: dia-avonden,

Dus, aarzel niet en reserveer je mosseltjes

maandelijkse fietstochten, kookcursussen

bij Arlette Cumps op het nummer

(4x per jaar), mini-voetbalmatchen.

02/731.07.66. Op die manier geef je ons

De KWB heeft haar verjonging gerealiseerd

jaarlijks bivak een stevige duw in de rug.

en daarvan profiteren zowel de ouderen als

Tot dan!

de jongeren. Maar de zorg voor een vrede-

De leiding.

vol, rechtvaardiger en socialere wereld blijft
de hoeksteen van de werking. Om dit te
doen is er maandelijks een dagelijks bestuur
die de organisatie plant, én een maandelijkse wijkmeestersvergadering van een tiental
mensen, die de leden bezoeken en de activiteiten promoten.

Theater Lamb met ‘Drinken de
goden Duvel’ op vrijdag 18 en 25
januari om 20u, zaterdag 19 en 26
januari om 20u, zondag 20 januari
om 15u in GC De Kam.

De KWB telt op dit ogenblik 67 leden. Het
spreekt voor zich dat iedereen die gevoelig

KAV Sint-Pieter
Fotograferen
Hoewel we dagelijks overstelpt worden met nieuwe technische hoogstandjes en dure camera’s, vallen de

tickets: 6,20 E (250 fr.), -12j.: gratis

foto’s die we maken soms toch nog

is voor de vorming van een Vlaamse

tegen. De compositie is niet echt

gemeenschap in vriendschap en dienstbe-

geslaagd, de vrienden staan te veel

toon van ganser harte welkom is.

aan de zijkant, de belichting is niet

De voorzitter van de KWB Wezembeek-

helemaal in orde…

Oppem is André Willemans, de ondervoor-

Compacttoestellen met een automati-

zitter Walter Nijs. Op 3 november werden de

sche lichtmeter doen het uitstekend,

penningmeester en schatbewaarder verko-

maar wat doe je als je ’s nachts of ’s

zen.

avonds een kiekje wil maken? Welke
filmgevoeligheid past bij welk

Contact: Walter Nijs, Mechelsesteenweg 166,

moment? Hoe creëer ik diepte? En hoe

1970 wezembeek-Oppem, tel. 0496/86.64.34

vermijd ik die rode oogjes?
Gedurende de twee samenkomsten
die doorgaan op woensdag 30 januari
en 20 februari 2002 om 20 uur in De
Kam komen deze en andere aspecten
van fotograferen aan bod.
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nieuws uit

De Kam

22-01
vorming

10-01
film

14-02
film

Bierproeverij

Charlie’s Angels

Shakespeare in love

Wegens groot succes organiseren wij op

‘Charlie’s Angels’ was één van de best

De jonge William Shaekspeare staat aan

dinsdag 22 januari, 20u, een nieuwe

bekeken detectiveseries van de late

het begin van een veelbelovende carriè-

vormingsavond over Trappist. De monni-

jaren zeventig. Er was niets bijzonders

re, maar zit vast door een stevige wri-

ken en monialen van de ‘Orde der

aan het basisgegeven: een team van

ter’s block. Zijn komedie ‘Romeo en

Cisterciënzers van de Strikte

drie detectives verijdelt een crimineel

Ethel de piratendochter’ lijkt nog ner-

plan dat de samenleving in gevaar

gens op, maar zijn theater is ten onder-

brengt. Het enige waarin de show zich

gang gedoemd als hij niet snel een suc-

Observatie’ worden in de volksmond

onderscheidde was dat het vrouwelijk

ces aflevert. Will heeft dus dringend

‘Trappisten’ genoemd. De benaming

schoon de touwtjes in handen had.

een muze nodig… en hij vindt haar in

Trappist – en afleidingen – wordt ook

In deze film schokken Cameron Diaz,

de bloedmooie Lady Viola. Het pad van

gebruikt voor de producten die in de

Drew Barrymore en Lucy Liu door het

de liefde loopt echter niet gladjes, want

Trappistenkloosters onder de verant-

beeld in kitscherige, veel te kleine

Viola is voorbestemd om met de onuit-

woordelijkheid van deze monniken en

kleedjes en tonen de camera hun beste

staanbare Lord Wessex te trouwen.

monialen vervaardigd worden. Van alle

reclamesmile, dat alles terwijl hun

bieren ter wereld mag deze benaming

leven aan een zijden draadje hangt. Eén

Regie: John Madden, met o.a. Gwyneth

enkel gebruikt worden voor de produc-

van de grootste successen in de USA.

Paltrow, Joseph Fiennes.

Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en

donderdag 10 januari 2002 - 20u - De Kam

donderdag 14 februari - 20u - De Kam

Westvleteren.

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

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

Jef Van Den Steen, trappistliefhebber en

voor 10 euro (403 fr.)

voor 10 euro (403 fr.)

ten van de Belgische abdijen: Achel,

in de bierwereld een gerenommeerd
spreker, zal ons een avond lang alle
geheimen van de Trappist uit de doeken
doen (Wanneer kan men spreken van
Trappist?, Hoe schenkt en drinkt men
Trappist?, …). Uiteraard kunnen deze
unieke bieren ook geproefd worden. Een
aanrader voor elke bierliefhebber.
Een organisatie van GC De Kam i.s.m. de
Culturele Raad.
Bierproeverij – 20u – De Kam
Deelnemen kost 250 fr. (bieren inbegrepen).
Inschrijven kan door overschrijving op rek
nr. 091-0113608-50 met vermelding van
‘bierproeverij’ of te betalen op het secretariaat van De Kam.
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08-02
muziek

januari
expo

februari
expo

Nico Willemsens

Brenda Vergaert

Tekeningen

Gemengde technieken

populair pianist en componist. Hij

Nico Willemsens woont in Overijse, niet

Brenda Vergaert woont in Gent en heeft

wordt beschouwd als een wereldautori-

ver van het Afrika museum in Tervuren,

reeds een mooie creatieve loopbaan

Boogie-Woogie
Renaud Patigny en Fabrice Eulry
Boogie-Woogie Piano Battle
Renaud Patigny is een bekend en zeer

wat trouwens zijn
werk beïnvloedt.
Zijn eerste werken lijken bevolkt
door personen uit
de wereld van
H. Bosch.
Een ont-

achter de rug. Verschillende jaren is zij

moeting

actief als leerkracht ‘plastische opvoe-

met de

ding en beeldende vorming’. Tevens is

teit in het Boogie-Woogie genre. Hij is

Belgische surrealist Remy van den

zij vrijwillig werkzaam in verschillende

gespecialiseerd in het bestuderen van

Abeele op het einde van de jaren zestig

creatieve werkgroepen en is zij mede-

meesterwerken van jazz, blues en ragti-

maakte een diepe indruk op hem en

oprichtster van Mecos (Meer Cultuur op

me van de originele 78-toeren platen.

betekende zelfs een keerpunt in zijn

School). Haar doel is jongeren motive-

Hij is tevens organisator van het

oeuvre. Sindsdien zijn tekeningen en

ren en stimuleren tot activiteiten bin-

‘Brosella Boogie-Woogie’, het internatio-

aquarellen zijn belangrijkste kunstui-

nen de school.

nale topfestival met de piano in de

tingen.

Verschillende keren werd zij geselec-

hoofdrol.

Aan de basis van zijn werk ligt zijn

teerd voor de Prijs voor Aquarel

Patigny neemt het die avond op tegen

meer dan passionele interesse voor die-

Antwerpen. Zij werkt ook mee aan het

de Parijse Fabrice Eulry, één van de

ren. Ook de vrouw is een steeds terug-

uitwerken van decors voor theater, het

hoofdattracties van het grootste Boogie-

kerend thema, waarin eveneens exoti-

ontwerpen van muur- en deurdecora-

Woogie festival ter wereld in Cincinnati

sche en tropische motieven, vooral uit

ties, winkelinrichtingen, affiches, juwe-

(USA). Kortom “Put your dancing-shoes

de Afrikaanse natuur gebruikt worden.

len en sculpturen.

on” en geniet!

Zijn werk toont een wereld waarin
mens en dier in symbolische beelden

Cafetaria van GC De Kam.

vrijdag 8 februari - 20u – De Kam

verenigd zijn, af en toe met een humo-

Toegang: gratis.

tickets: 7 euro (282 fr.)(abo, -12j.), 8 euro

ristisch en erotisch tintje.

(323 fr.)(vvk), 9 euro (363 fr.)(kassa)
Cafetaria van GC De Kam.
Toegang: gratis.
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rand-niews

‘Tweetalig en meertalig onderwijs in
Vlaanderen, Brussel en Europa’
Speakers’ Corner met Professor Hugo Baetens-Beardsmore
Professor Hugo Baetens-

Je hebt er misschien niet veel van gemerkt,

wijs. Ook het bedrijfsleven pleit voor een

Beardsmore

maar 2001 werd door de Europese Unie en

doorgedreven Vlaams meertaligheidsbeleid.

Tweetalig en meertalig onderwijs

de Raad van Europa uitgeroepen tot het

Professor Hugo Baetens-Beardsmore zal het

in Vlaanderen, Brussel en Europa

Europees Jaar van de Talen. In een Europees

meertaligheidsbeleid vanuit Belgisch en

Dinsdag 15 januari, 20 uur in

witboek, uit 1995 reeds, stelt Europa één taal

Europees perspectief toelichten en met

De Bosuil in Jezus-Eik

(de moedertaal) + twee (andere) talen voor

videomateriaal experimenten in Europa illu-

Toegang gratis, reservering

alle Europeanen als minimumnorm.

streren.

gewenst.

Voor de Vlamingen, die gekend staan als
echte polyglotten, kan dat geen probleem

Info: vzw ‘de Rand’,

zijn! Vaak kennen ze twee, drie of zelfs nog

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

meer vreemde talen. Dat is mooi meegeno-

tel. 02/456.97.80,

men, want in een internationaler wordende

e-mail: info@derand.be,

economische omgeving is meertaligheid een

website: www.derand.be

belangrijke troef geworden. Met het

Bernadette Vriamont

Europees jaar van de Talen wil men het
leren van talen bevorderen en de schijnwerpers richten op taalkundige verscheidenheid
in Europa.
Meertaligheid

Voor de tweede lezing van Speakers’ Corner
heeft vzw ‘de Rand’ de socio-linguïst professor Hugo Baetens-Beardsmore uitgenodigd
om te spreken over het taalonderwijs en

Speakers’ Corner

experimenten inzake twee- en meertaligheid in België en in de rest van Europa.

Het is de tweede maal dat vzw ‘de Rand’ de

Want elders in Europa zit men niet stil. Ons

lezingenreeks Speakers’ Corner organiseert.

taalonderwijs waar we zo trots op zijn

Een reeks waarbij eminente Vlaamse spre-

dreigt voorbij gestoken te worden door ont-

kers een boeiend beeld schetsen van uitda-

wikkelingen in Groot-Brittannië, de Elzas en

gingen voor Vlaanderen in de Europese con-

het Ruhrgebied. Door het toenemende

text.

belang van het Engels verschuift het Frans

Deze conferenties richten zich in de eerste

naar een achtergrondpositie. Steeds vaker

plaats tot de grote groep van internationa-

stelt men vast dat de kennis van het Frans

len die in de Vlaamse rand rond Brussel

bij Vlaamse jongeren niet meer het niveau

woont. De voertaal van de lezingen is het

haalt van weleer. Hoe verwerft men een

Nederlands, maar er wordt een simultaan-

taal? Wat is de ideale leeftijd om een tweede

vertaling voorzien naar het Engels, het Duits

en derde taal aan te leren? Wat zijn de

en het Frans. De gekozen thema’s voor het

resultaten van het bi-cultureel onderwijs?

seizoen 2001-2002 kaderen binnen het

In de onderwijswereld in België gaan binnen

Europees voorzitterschap van België.

alle gemeenschappen stemmen op om de
taalwetgeving te versoepelen en twee- en
meertalig onderwijs mogelijk te maken. De
wet Onckelinx bewijst echter dat dit niet
noodzakelijk is. Dankzij deze wet werd het
in Wallonië mogelijk om het Nederlands
taalonderwijs op te krikken. In 16 scholen in
Wallonië kan men nu reeds
Nederlandstalige leerkrachten aantrekken
om Nederlands te geven in het basisonder-
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Contract Jeugdsport 2001
Jongeren kennis laten maken met een

tuut in de rand rond Brussel. Sint-Genesius-

Activiteiten ‘Contract

sporttak en hen optimale kansen geven om

Rode en Linkebeek lieten de provincie

Jeugdsport 2001’

aan sportbeleving te doen, is het uitgangs-

weten deze keer zelf initiatief te nemen.

5 januari 2002, 10-12u: gra-

punt van het project ‘Contract Jeugdsport

Drogenbos gaf te kennen dat ze geen

tis initiatielessen zaalvoet-

2001’. Alle Vlaams-Brabantse gemeenten

Nederlandstalige sportclubs heeft. De pro-

bal in de gemeentelijke

konden in het kader van dit ‘Contract

vincie nam in deze gemeenten dan ook

sporthal van Wezembeek-

Jeugdsport’ voor de tweede keer voorstellen

geen initiatief. Maar wat bleek? Uiteindelijk

Oppem, ingericht door ZVK

indienen bij Bloso. Goedgekeurde voorstel-

lieten Sint-Genesius-Rode en Linkebeek het

De Marmot.

len worden financieel ondersteund voor een

na een plan te laten goedkeuren waardoor

9 januari –20 maart 2002,

totaalsom van 100 miljoen fr., en door sport-

de Nederlandstalige sportclubs hier de kans

18-21u: 10 initiatielessen

clubs en scholen in de praktijk gebracht. Het

missen om promotionele sportprojecten op

badminton in de gemeente-

‘Contract Jeugdsport 2001’ loopt van juli

te zetten.Voor Wemmel, Kraainem en

lijke sporthal van

Wezembeek-Oppem

Wezembeek-Oppem, inge-

werd door de provincie

richt door WOBAD.

in maart 2001 een pro-

23 januari 2002: tafelten-

ject ingediend bij het

nisnamiddag in de gemeen-

Bloso.

telijke sporthal van
Wemmel, ingericht door

Criteria

SVS en tafeltennisclub

Om in aanmerking te

Hurricane (basisonderwijs).

komen voor deze pro-

6 februari 2002: tafeltennis-

jectondersteuning moet

namiddag in gemeentelijke

men voldoen aan een

sporthal van Wemmel, inge-

aantal criteria. Zo moet

richt door SVS en tafelten-

het gaan over een

nisclub Hurricane (secun-

structureel samenwer-

dair onderwijs).

kingsverband tussen

11-12 februari 2002: Lokale

scholen en sportclubs.

Doe Aan Sportbeurs in

2001 tot juli 2002.

Het contract moet ondertekend zijn door

Kraainem, ingericht door de

Op die manier kunnen kinderen en jonge-

alle partijen en beantwoorden aan een reële

Nederlandstalige Sportraad.

ren leren bewegen en sporten zonder dat ze

behoefte. Het moet een meerwaarde bieden,

3 april 2002: turnen inge-

genoodzaakt zijn zich direct aan te sluiten

gericht zijn op jongeren tussen 6 en 18 jaar.

richt door AVO Turnen

bij - meestal - prestatiegerichte sportclubs.

Gericht zijn op stimulering van de sportpar-

Wemmel

De gemeente krijgt hierbij de kans een

ticipatie en/of verhoging sportparticipatie

26 april 2002 : Wielrennen

belangrijke scharnierfunctie tussen de sport-

en/of op het tegengaan van ‘drop out’. Het

op de wielerpiste van

actoren en de sportbeoefenaars te vervullen.

moet beantwoorden aan minimale kwali-

Zemst, ingericht door de

Ze kan met andere woorden de voorwaar-

teitscriteria voor jeugdsport. En er moet een

Wielerclub Sportvrienden

den voor een actieve sportbeoefening creë-

bestedingsplan voorgelegd worden.

van ’t Kapelleke Wemmel.

ren. Om dit lokale sportbeleid maximaal te
stimuleren en te coördineren is het aange-

Patrice Meert

wezen de drie peilers van dit beleid te versterken door het uitwerken van een gestruc-

Info: Patrice Meert, vzw ‘de Rand’,

tureerd samenwerkingsverband tussen de

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

gemeentelijke sportdienst, de lokale sport-

tel. 02/456.97.87

clubs en de scholen.

e-mail: patrice.meert@derand.be

Wat met de zes?

Hoe is de situatie in de faciliteitengemeenten? Als de gemeenten zelf niet willen deelnemen, neemt de sportdienst van de provincie Vlaams-Brabant de rol van de
gemeente over. Dat is het geval in de zes
Vlaamse gemeenten met bijzonder taalsta-
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Apothekers Dokters van wacht
van wacht Wezembeek-Oppem en Kraainem
Indien niet anders aangeduid, gaat de wacht in van zaterdag 7u tot zondag 7u en van zon-

Een week loopt van vrijdagavond 19u tot vrijdagavond
19u.
• van 28 december 2001 tot
4 januari 2002
Apotheker Piens
Arthur Dezangrélaan 35,
1950 Kraainem
02/720.47.90
• van 7 tot 14 december
Apotheker Poot
Koningin Astridlaan 272,
1950 Kraainem
02/731.06.06
• van 4 januari tot 11 januari
Apotheker Demoor
Dorpsstraat 514,
3061 Leefdaal
02/720.02.31
• van 11 januari tot 18 januari
Apotheker Lejeune
Waalsebaan 66,
3080 Tervuren
02/767.44.32
• van 18 januari tot 25 januari
Apotheker Christiaens
Oppemlaan 6,
1150 Stokkel
02/772.77.66
• van 25 januari tot 1 februari
Apotheker Vanleeuwe
Brusselse Steenweg 77,
3080 Tervuren

dag 7u tot maandag 7u.
• van 31/12 19u tot 02/01/02 7u

Mechelsesteenweg 131, 1970 Wezembeek-

Dr. Quisquater

Oppem

Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem

02/731.05.15

02/731.06.99

• 27/01/02

• 05/01/02

Dr. Devred

Dr. X. Gillis

Kapellelaan 256, 1950 Kraainem

Kapellelaan 274, 1950 Kraainem

02/725.84.59

02/784.29.81

• 02/02/02

• 06/01/02

Dr. Ch. De Ruyck

Dr. R. De Ryck

Pleinlaan 57, 1970 Wezembeek-Oppem

Potaardestraat 68, 1950 Kraainem

02/731.55.99

02/731.61.80

• 03/02/02

• 12/01/02

Dr. Dieu

Dr. Ch. De Ruyck

Kon. Astridlaan 170 A, 1950 Kraainem

Pleinlaan 57, 1970 Wezembeek-Oppem

02/731.66.62

02/731.55.99

• 09/02/02

• 13/01/02

Dr. St. Van Mulders

Dr. Pas

Vredeplaats 2A, 1950 Kraainem

de Burburelaan 38, 1970 Wezembeek-Oppem

02/720.10.51

02/731.30.30

• 10/02/02

• 19/01/02

Dr. Quisquater

Dr. Mortier

Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem

Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem

02/731.06.99

02/721.01.84
• 20/01/02
Dr. Gelderblom
Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem
02/721.01.84
• 26/01/02
Dr. Laeremans

Containerpark

02/767.34.15
• van 1 februari tot 8 februari

Adres: Kerkhofstraat 48, 1970 Wezembeek-Oppem, Tel. 02/784.24.29, milieudienst: 02/783.12.39

Apotheker De Smet Schoonejans

Openingsuren:

Mechelse Steenweg 157,

woensdag van 11u tot 20u

1970 Wezembeek-Oppem

vrijdag van 13u tot 20u

02/731.04.76

zaterdag van 9u tot 18u

• van 8 februari tot 15 februari
Apotheker Van Meerbeek Picard
Mechelse Steenweg 158,
1933 Sterrebeek
02/731.62.91
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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

8 19u30

KAV Oppem

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 10 61

9 9u

Duits Cultureel Centrum Yoga

GC De Kam

02/766 16 10

CVP

GC De Kam

januari

13 11u

Nieuwjaarsetentje

16 9u

Duits Cultureel Centrum Yoga

GC De Kam

02/766 16 10

17 13u30

KAV Oppem

Crea-atelier

GC De Kam

02/731 10 61

18 12u

SC Sprint

Mosselkermis

Café IO Vivat

02/767 47 99

18 20u

KWB

Dia-avond

GC De Kam

02/731 05 73

18 20u

Theater Lamb

‘Drinken de goden Duvel?’

GC De Kam

02/731 69 97

19 12u

SC Sprint

Mosselkermis

Café IO Vivat

02/767 47 99

19 20u

Theater Lamb

‘Drinken de goden Duvel?’

GC De Kam

02/731 69 97

20 12u

SC Sprint

Mosselkermis

Café IO Vivat

02/767 47 99

20 15u

Theater Lamb

‘Drinken de goden Duvel?’

GC De Kam

02/731 69 97

23 9u

Duits Cultureel Centrum Yoga

GC De Kam

02/766 16 10

25 20u

Vermeylenfonds

‘Café-chantant’

GC De Kam

02/767 62 23

25

Theater Lamb

Opvoering

GC De Kam

02/731 43 31

GC De Kam

02/731 43 31

Bond voor alle gezinnen Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

29 20u

Bond voor alle gezinnen Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

30 20u

KAV St. Pieter

GC De Kam

02/731 48 79

20u

‘Drinken de goden Duvel?’
26 20u

Theater Lamb

Opvoering
‘Drinken de goden Duvel?’

28 13u
20u

Voordracht:
‘Fotograferen kan je leren’

30 20u

Bond voor alle gezinnen Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

31 20u

Bond voor alle gezinnen Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

1 19u30

KWB

Kookdemonstratie

GC De Kam

02/731 05 73

2 20u15

Kam-Klub

Freepodium

GC De Kam

02/731 43 31

2 17u.30

Chiro Berkenbloesem

‘Vosbergleute’

Gemeentelijke feestzaal

02/731 07 66

3 14u30

KVLV

Gespreksnamiddag ‘Depressie’

GC De Kam

02/731 11 97

5 19u30

KAV Oppem

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 10 61

8 20u

KWB

Info-avond ‘Spelen en leren’

GC De Kam

02/731 05 73

WC ‘De Sportvrienden’

Eetfestijn

GC De Kam

02/731 13 46

februari

10 12u

Reeksen:
• elke maandagavond (buiten de 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 of 02/767.01.01
• elke zaterdagvoormiddag – 10u tot 12u – Stripbibliotheek – Jeugdraad – GC De Kam
De verenigingen, groepen en organisaties die hun eenmalige activiteit voor de periode februari 2002 langs deze weg wensen bekend te maken kunnen dit doen voor 10 januari 2002 een lijst met een zo beknopt mogelijke omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel) van de 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

Bierproeverij | Vorming
dinsdag 22 januari – 20u – De Kam

Gemeenschapscentrum
De Kam en vzw ‘de Rand’.
uitgekamd komt tot stand
met de steun van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en de
provincie Vlaams-Brabant

Patigny & Eulry| Boogie-Woogie
vrijdag 8 februari – 20u – De Kam

Redactie
Ivo Claesen, Louis Declerck,

Shakespeare in love | Film
donderdag 14 februari – 20u – De Kam

Ghislaine Duerinckx,
Jan Pollaris, Marc Snoeck,
Frank Vandendael,
Birgit Walraet, Jan Walraet.

Eindredactie
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75,

Belangrijk bericht-deadline

1780 Wemmel,

Berichten en activiteiten voor de volgende uitgekamd van februari 2002 worden verwacht ten
laatste op 10 januari.

02/456.97.98,
geert.selleslach@derand.be

Ze kunnen afgegeven worden op het secretariaat van De Kam, op discette of via-mail:
info@dekam.be

Foto’s
Bob West,
Ben Vanachter

Redactieadres
GC De Kam
Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem
02/731.43.31
info@dekam.be
www.dekam.be
Verantwoordelijke uitgever

www.dekam.be

Marc Snoeck, Beekstraat 172,

http://www.applaus.be
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