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gemeenschapskrant van

aan de politieke pols

Een Belgenmop en een Franstalige tussenkomst
Uit de gemeenteraad van 11 maart
• Hoewel de agenda vooral technische

menten van de eisende (Franstalige) par-

gen voorgesteld de beslissing aan de

punten bevatte, zaten er bekende

tij alsof het om de conclusies van de

gemeenteraad over te laten. François Van

gezichten in het publiek. Eric Van

Raad van State gaat, terwijl de Raad van

Hoobrouck liep informeel het rijtje van

Rompuy (CD&V) en Guy Desolre, de

State net die argumenten van de eisende

zijn partijgenoten af. Zij bleken zich, op

adjunct van de gouverneur, kwamen

(Franstalige) partij in het betreffende

een enkele onthouding na, achter het

zich persoonlijk vergewissen van de toe-

arrest verwerpt. Resultaat: luid protest

standpunt van DWO te scharen. Daar

stand ter plaatse. Tijdens het weekend

bij de Vlaamse oppositie. Zo’n provocatie

had de burgemeester kennelijk niet op

was er immers een compromis gevon-

behoorde toch al vijftien jaar tot het ver-

gerekend. Met grote aandrang vestigde

den om het probleem van de onterecht

leden?

hij de aandacht van de meerderheid op

geïnde milieubelasting op te lossen. Het

• Een mooi staaltje van democratie werd

het feit dat er een akkoord bestond tus-

schepencollege zou een nieuwe milieu-

geleverd toen het huishoudelijk regle-

sen het schepencollege en Animer en

belasting versturen. In het Nederlands

ment voor de verhuur van de tennister-

dat het woord “stilzwijgend” deel uit-

deze keer, zoals de omzendbrief Peeters

reinen aan de orde kwam. Philippe Sala

maakte van dit akkoord. Het stond ieder-

voorschrijft. Diegenen die hun milieube-

(UF), schepen van sport, verliet de zaal,

een natuurlijk vrij van mening te ver-

lasting indertijd al betaalden, zullen nu

aangezien hij ook voorzitter is van

schillen, voegde hij er nog aan toe op

€ 0 moeten ‘storten’. In een tweede

Animer. Deze vereniging wil drie van de

een toon die precies het tegenovergestel-

envelop wordt een bericht aan de bevol-

vijf tennisterreinen huren. In de com-

de suggereerde, vooraleer hij overging

king verstuurd worden, op naam en in

missie sport was eerder al gebleken dat

tot de formele stemming. De boodschap

de twee talen, om aan de belastingbeta-

was goed doorgekomen. Zelfs Wilfried

ler uit te leggen ‘dat hij € 0 moet beta-

Servranckx (GE-EC) maakte een bocht

len’. Dit alles op kosten van de belasting-

van 180 graden. Het woord “stilzwijgend”

betaler.

werd niet geschrapt.

• Bij DWO en de VLD stuitte dit op pro-

• Volgens Jan Pollaris (DWO) kreeg de

test. Het compromis ging voorbij aan de

kerkfabriek van Sint-Pieter haar toelage

kern van de zaak: burgemeester François

2000 nog niet uitbetaald, terwijl de twee

Van Hoobrouck had zich, met de zegen

andere kerkfabrieken hun toelage al ont-

van het College, de bevoegdheden van

vangen hebben.

de ontvanger toegeëigend en wordt

• Het ACW organiseerde begin septem-

daarvoor niet afgestraft. De vrees voor

ber een verkeersdag - waarop de meer-

een precedent is gerechtvaardigd.

derheid schitterde door afwezigheid - en

Bovendien kan een bericht aan de bevol-

maakte op 15 december een dossier over

king (dat inderdaad tweetalig moet zijn)

aan het schepencollege waarop nog

niet op naam verstuurd worden. Brieven

UF niet onverdeeld achter de inhaligheid

steeds geen reactie kwam. Toch wel

op naam moeten uitsluitend in het

van Animer stond. Veerle Cammaerts

vreemd, vond Jan Pollaris.

Nederlands verstuurd worden.

(DWO) kaartte artikel 3 van het huishou-

• Veerle Cammaerts (DWO) gaat van half

• DWO bestempelt het compromis als de

delijk reglement aan: “de overeenkomst

maart tot half juni met zwangerschaps-

zoveelste Belgenmop. Ook François Van

geldt voor een periode van zes jaar en

verlof. Aangezien ze haar zwanger-

Hoobrouck voelde zich verre van geluk-

gaat in op 1 januari 2003. Zij verstrijkt na

schapsvergoeding verliest als ze in de

kig. Tegenover de pers verklaarde hij dat

het verloop van deze termijn op 31

gemeenteraad blijft zetelen, wil ze zich

“niemand zijn gezicht verloor”, maar

december 2008. De overeenkomst kan

zolang laten vervangen. DWO vraagt om

toen hem gevraagd werd of hij de vol-

voor eenzelfde periode stilzwijgend ver-

dit direct te regelen zodat het raadslid

gende milieubelastingen ook uitsluitend

lengd worden…”. Zij vond dat het woord

reeds half maart vervangen kan worden.

in het Nederlands zou versturen, haastte

“stilzwijgend” moest geschrapt worden

De meerderheid verwerpt deze toch wel

hij zich te antwoorden dat het compro-

en vervangen door “op verzoek”. Wilfried

eenvoudige vraag omdat er volgens haar

mis enkel voor de milieubelasting van

Servranckx (GE-EC) was het juridisch

geen hoogdringendheid speelt. “Straf”,

1998 geldt.

volmondig met haar eens. Jean-Pierre

vindt Jan Walraet (DWO), “het gaat hier

• Toeval of niet, François Van Hoobrouck

Sans (UF) beweerde dat de commissie,

om het recht van Veerle om zich te laten

liet Michel Destexhe (UF), aangevuurd

op Veerle Cammaerts na, akkoord was

vervangen. Nu zit er een hiaat in de

door schepen Sans (UF), toe een punt in

gegaan om het woord “stilzwijgend” te

opvolging. Maar misschien was dat net

het Frans naar voren te brengen. Hij

bewaren. Maar volgens Eléonore de

de bedoeling?”

beroept zich hiervoor op een arrest van

Brouchoven (UF), de voorzitter van de

de Raad van State en gebruikt de argu-

commissie, had de commissie daarente-
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Ghislaine Duerinckx

terugblik

Straten in Wezembeek en Oppem
Van Severlaan, Heldenlaan en Vosberg

Kruispunt Van Severlaan/Krommestraat/

J.F. Van Sever, burgemeester van

Vosberg anno 1960

Wezembeek-Oppem van 1863 tot 1891

Vosberg anno 1960

• Van Severlaan: Een deel van de “Honsperrestraete” en de “Statiestraet”, tussen de beek en de Mechelsesteenweg,
werd bij raadsbesluit van 6 maart 1919 genoemd naar de hereboer Joannes Franciscus Van Sever (1817–1893), die van
1863 tot 1891 burgemeester van Wezembeek was.
De Van Severlaan verbindt de Beekstraat met de Mechelsesteenweg. De Krommestraat kruist de Van Severlaan, terwijl
de Nachtegalenlaan erin uitgeeft.
• Krommestraat: Weg nr. 24 van de Wegenatlas van 1843 was een 1.090 meter lange en 3,30 meter brede weg tussen de
Vosberg en de Houtstraat, ook Groenstraat (Renbaanlaan) genoemd.
Hij heette toen – naar het aantal bochten – Kromstraat. Deze oude volkse benaming werd in het oostelijk deel tussen
de Dieweg en de Renbaanlaan in 1947 vervangen door de Sint-Hubertuslaan.
Door de lokale samenwerkende bouwmaatschappij voor sociale woningbouw ‘Mijn Huisje’ werd in 1950 aan de
Mechelsesteenweg een wijk voor eengezinswoningen aangelegd. Het wegennet omvat de Heldenlaan, de Cederslaan,
de Kalestraat en de Vosberg.
• Heldenlaan: Werd in 1952 aangelegd. De laan tussen de Mechelsesteenweg en de Kalestraat kreeg haar benaming in
1952 als huldeblijk aan de vele gesneuvelde helden uit beide Wereldoorlogen.
• Kalestraat: 1847 – weg nr. 28: Kaelestraatje – 3,30 tot 1,60 meter breed. Verbindt de Overloopstraat met de Heldenlaan.
• Vosberg: De Vosberg verbindt de Van Severlaan met de Grote Oppemweg. De Vosberg vormde met de Kattestraat (in
Wezembeek), de Kerkstraat (J.B. De Keyzerstraat) en de Grooten Ophemschen Weg een 4 km lange weg.
De Vosberg wordt reeds in een cijnsboek van 1481 vermeld “… 3dw. Lants gelegen opte vosberch…”. In 1539 in een akte
van het Terarkengodshuis te Brussel “… ter plaetsen geheeten opten Vosberch…”.
• De Kloosterlaan: (straatbenaming omwille van haar ligging tegenover het klooster van de paters passionisten), de
Mechelsesteenweg, de Oudergemseweg en de Windmolenstraat kruisen de Vosberg. Op de hoek van de
Oudergemseweg en de Vosberg staat een vervallen kapelletje, toegewijd aan de Heilige Antonius.

Kapelletje van de Heilige Antonius op de

Van Severlaan in 2002

Heldenlaan in 2002

Vosberg
Bronnen:
R. Caluwaerts, Van Straten en Pleinen, Tijdschrift ‘Het Anker’, Jgn. 1983 nr. 3, 1984 nr. 3, 1985 nr. 2 en 1986 nr. 2.
Samenstelling:
Michel Spreutels, voorzitter Heemkundig Kring ‘Het Anker’
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verenigingsnieuws

Vriendenkring RWD Molenbeek

Patrick Blyaert (l.) in
goed gezelschap.

In de jaren ’70 moet het begonnen zijn. Een

tjes uitgewisseld. Zo overhandigde de vrien-

aantal vrienden waaronder Willy Vanderper-

denkring aan peter Jimmy Smet een fles

ren en Victor Vandervorst waren toen reeds

champagne en een kader met het officiële

hevige supporters van Racing White Daring

logo van de vriendenkring. Willy Vander-

Molenbeek. Ze woonden zowat alle wedstrij-

perren mocht als voorzitter van de vrien-

den bij, zowel thuis als op verplaatsing. Er

denkring het shirt van Jimmy in ontvangst

waren een aantal memorabele wedstrijden

Jimmy Smet en Willy Vanderperren met cadeaus.

bij! Er waren ook de uitstapjes naar Schalke

nemen alsook de officiële das van de spe-

04, Stavanger en Feyenoord. Elke week

lers.

opnieuw waren de vrienden in de weer voor

Met een drankje en een hapje in de hand

hun club. Tot enkele jaren terug Victor

werden er tot in de late uurtjes nog straffe

Vandervorst overleed. Het bijwonen van

verhalen opgedist over deze of gene fantas-

wedstrijden verwaterde een beetje.

tische match of deze of gene speciale speler.

Enkele maanden geleden kwam dan het

Geheel in de stijl van de club. Zo vond ook

idee om een vriendenkring van RWD

Jean Marie Pfaff. “Supportersclubs en vrien-

Molenbeek op te richten. “Geen supporters-

denkringen zoals deze zijn van levensbelang

club met statuten en reglementen, maar een

voor een club als RWD Molenbeek. Het is

echte vriendenkring”, aldus mede-initiatief-

voor hen trouwens dat de spelers zich

nemer Patrick Blyaert. “Ik ben op een dag

wekelijks dubbel en dik inzetten”, vertelt

naar Jean-Marie Pfaff gestapt, die een goede

Pfaff. De toekomst van de club is verzekerd,

vriend van me is, met de vraag of we een

aldus Pfaff. “We hebben een zeer jonge

vriendenkring in Wezembeek-Oppem kon-

ploeg, maar een groep die voor mekaar wil

den opstarten.” En zo geschiedde. Het werd

vechten en tot op de bodem wil gaan. En

‘Vriendenkring De Torrekens’, als eerbetoon

wat de toekomst brengt, zullen we moeten

aan Victor Vandervorst.

afwachten. We bekijken het van jaar tot

De officiële start van de vriendenkring ging

jaar.” Ondertussen is bekend gemaakt dat

gepaard met een receptie waarbij verschil-

RWDM geen licentie voor eerste klasse krijgt

lende bestuursleden van RWDM (Aldo

en vermoedelijk zal moeten degraderen

Moyens, Jean-Marie Pfaff en Guy Petrens)

naar derde. De club gaat alvast in beroep

aanwezig waren, evenals oud speler Jacques

tegen deze beslissing. Afwachten wat dat

Teugels en de huidige spelers Laurent

wordt. Wij wensen de vriendenkring nog tal

Fasotte en Jimmy Smet, die peter is van de

van memorabele wedstrijden.

vriendenkring. Na een zeer boeiende inleiding van Patrick Blyaert werden er cadeau-
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Frank Vandendael

Een nieuwe lente… een nieuwe harmonie?

Rode Kruis
Reanimeren: goed dat je
weet hoe het moet

Samen met een nieuwe lente hangt er ook

ronde doen. Dorpsharmonieën zullen waar-

een verandering in het muziekleven van

schijnlijk moeten evolueren naar streekhar-

Wezembeek-Oppem in de lucht. Zoals je

monieën, want het is natuurlijk niet alleen

Iemand met een hartstil-

weet (of niet weet), is onze gemeente nog

in Wezembeek-Oppem dat dit verschijnsel

stand heeft een serieuze

steeds een harmonieorkest rijk. Deze krani-

zich voordoet. Wij staan dus voor een dilem-

kans op overleven… als je

ge dame, die geboren en getogen is in ons

ma. Het wordt kiezen of delen!

binnen de 3 minuten mond-

Net voordat de
Verenigde
Harmonie Fura uit
Tervuren ons liet
weten dat zij openstond voor een
samenwerking, was
er al gesleuteld aan
een project met de

op-mondbeademing en

Koninklijke

hartmassage start. Geen 100

Harmonie Sint-

of dokter kan zo snel ter

Cecilia uit Evere.

plaatse zijn. Tot zij er zijn, is

Deze muziekvereni-

het aan jou om zijn/haar

ging vroeg onze

kansen zo hoog mogelijk te

medewerking voor

houden, door te reanime-

de organisatie van

ren. Heel wat slachtoffers

een ‘Circusconcert’

kunnen worden gered als

in het Everse sport-

genoeg mensen weten hoe

complex. Dat con-

ze levensreddende technie-

dorp, is intussen meer dan 90 jaar jong! Op

cert heeft plaats op zaterdag 25 mei om 20

ken kunnen toepassen.

die 90 jaar tijd is er natuurlijk heel wat ver-

u (deuren om 19u) en wordt uitgevoerd door

Het Rode Kruis Afdeling

anderd in onze dorpsgemeenschap.

niet minder dan 70 muzikanten! De helft

Tervuren leert je deze tech-

Wezembeek-Oppem is een slaapgemeente

van de opbrengst gaat naar vzw

nieken aan tijdens de 3 uur

geworden, waar buitenlanders graag in rian-

Ziekenhuisclowns/Cliniclowns. Kaarten

durende opleiding: “3 minu-

te villa’s komen wonen. Op enkele uitzonde-

kunnen besteld worden via onze bestuursle-

ten voor een leven”.

ringen na is het gemeentelijke –

den. Warm aanbevolen!

Nederlandstalige – verenigingsleven daar-

Ook de samenwerking met Tervuren evolu-

Data en plaatsen

van echter niet veel rijker geworden. Dat

eert gunstig, dankzij de goede verstandhou-

- vrijdag 19 april van 19u30

een dergelijke evolutie ook een weerslag

ding tussen de respectieve besturen en diri-

tot 22u30

had en heeft op de harmonie is evident.

genten. De wederzijdse repetities krijgen al

Lokaal Rode Kruis ‘De

Terwijl de generatie van de musicerende 40-

een andere glans… en klank. Het is een

Spiegel’, Markt 7, 3080

plussers het nog kon klaren om hier in de

waar genoegen om vast te stellen hoe goed-

streek te blijven wonen, is dat veel minder

bevolkte herhalingen positief inwerken op

het geval voor de jongste generatie, die wil-

de muzikanten.

Tervuren
- vrijdag 26 april van 19u30
tot 22u30
Rusthuis O.L. Vrouw, JB De

lens nillens dient uit te wijken, wat nefast
blijkt voor het plaatselijke muziekleven.
Men kan natuurlijk nog lang concerten blijven geven, maar de vraag is of dat de ware

Een overzicht van de gezamenlijke activiteiten:

Keyzerstraat 35, 1970

• zondag 5 mei – 11 uur: aperitiefconcert in

Wezembeek-Oppem

GC De Kam

opdracht is wanneer men om de haverklap

• zondag 26 mei – 16 uur: deelname aan het

Inschrijven is verplicht (max.

muzikanten van elders moet inhuren om de

muziekfestival georganiseerd door de K.H.

12 deelnemers per avond) en

lege stoelen te bezetten. Om haar leefbaar-

De Ware Vrienden van ’t Recht uit Vossem,

kan voor iedereen vanaf 12

heid en haar voortbestaan te verzekeren, is

op de markt van Tervuren.

jaar, tel. 02/759.20.42 (Anne
Verbraecken,verantwoordelijke

de harmonie dan ook al een tijdje op zoek
naar andere middelen en naar een gezonde

Hartelijk welkom!

‘leergangen’)

oplossing voor dat probleem. Het is intussen

Louis Gillis, voorzitter

De deelname is gratis!

velen wellicht bekend dat de woorden
‘samenwerking’ en ‘fusie’ de jongste tijd de
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De Kam

nieuws uit

21-04
aperitiefconcert

26-04
theater

Van der Crabben & Spinette Internationale Nieuwe Scène
Intervoices-festival
De Belgische bariton Jan Van der Crabben
werd recent vereerd met de Georg Solti-prijs

Franciscus, de heilige
jongleur van Assisi

voor jonge vertolkers voor zijn interpretatie

Dario Fo vertelt, na diepgaand onderzoek en

van Franse liederen van Debussy, Fauré en

de ontdekking van onuitgegeven teksten en

Duparc op de cd ‘Le promenoir des deux

studies zoals die van Chiara Frugoni, het

amants’. Voor
Intervoices put hij uit
dit repertoire samen
met begeleidster Inge
Spinette, die o.a. les
volgde bij André De
Groote en sinds '92
repetitor is in de
Koninklijke Muntschouwburg. Het verhaal van ‘Tristan en
Isolde’ over de onvoorwaardelijke liefde en de

leven van Franciscus. Maar dan wel niet de

onvermijdelijke dood

officiële versie zoals de Kerk ze heeft ver-

zit diep verankerd in de westerse cultuur.

spreid. Talloze kronieken en verhalen

De gelijknamige opera van Richard Wagner

berichten over een heel andere Franciscus,

staat dan ook symbool voor de naar een

die veel meer deed dan alleen maar dieren

onbereikbaar ideaal grijpende romanticus.

en bloemen aanbidden en de nederigheid

Het muziekhistorisch belang van deze oer-

prediken. Het zijn de sermoenen en de tus-

duitse partituur kan moeilijk overschat wor-

senkomsten die uit zijn levensverhaal zijn

den bij de composities van Duparc, Fauré en

geweerd of verdraaid door bezorgde kerkva-

Debussy. De Franse en Duitse cultuur heb-

ders en censoren omdat ze niet pasten in

ben zich vaak tot elkaar verhouden als licht

hun visie op de wereld. Fo verzamelde

ontvlambare minnaars. Wagners sublieme

materiaal uit alle landstreken van Italië en

versmelting van woord en muziek is dan

maakte er een schitterende nieuwe theater-

ook de belangrijkste inspiratiebron voor het

monoloog van, in de stijl van Mistero Buffo,

beperkte oeuvre van Duparc (1848-1933). Bij

de Tijger, Johan Padan en de ontdekking van

Fauré (1845-1924) wordt de keuze van de

Amerika en vele andere. De meester lijkt

lyrische tekst gaandeweg belangrijker en

wel onverslijtbaar.

bereikt zijn hoogtepunt in de symbiose

Filip Vanluchene zette de lappendeken van

Verlaine-Fauré. Nadat ook Debussy (1867-

Italiaanse dialecten om in een Vlaamse par-

1918) zijn verwantschap met symbolist

tituur, Charles Cornette speelt ze als een

Verlaine toonzette, keerde hij in zijn laatste

onvervalste jongleur met eigen klanken en

jaren terug naar vroegere teksten, zoals die

kleuren.

van Tristan L’Hermite in ‘Le promenoir des
deux amants’.

vrijdag 26 april - 20u – GC De Kam
tickets: € 6 (abo, <12 jaar), € 8 (vvk),

zondag 21 april – 11u – GC De Kam
tickets: € 6 (abo, < 12), € 6 (vvk), € 7,5 (kassa)
aperitief inbegrepen!
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€ 9 (kassa)

17-05
wereldmuziek

11-04
film

16-05
film

Sam Tshabalala & Sabeka Traffic

Chocolat

Muziek uit de ZuidAfrikaanse townships

Traffic is de meest besproken en meest

In het Franse dorpje

onderscheiden film van het nieuwe millen-

Lansquennet heeft de tijd

nium. Een aangrijpende, keiharde thriller

stil gestaan. Tot dat de

Sabeka’s repertoire weerspiegelt de mozaïek

over de Grote Oorlog Tegen Drugs, gezien door

mooie jonge Vianne Rocher

van volkeren en culturen uit Zuid-Afrika. Sam

de ogen van verschillende mensen: de leider

in dit vriendelijke maar

Tshabalala schrijft zijn teksten in het Zulu,

van de oorlog wiens dochter verslaafd raakt,

ingedutte plaatsje een cho-

Sothos,
Tswanaans,
Shangaans en het
Engels. Ze behandelen thema’s over
het huidige ZuidAfrika, de hoop en
het leven in de
‘Townships’. De
verschillende rit-

colaterie opent. Ze blijkt

mes, talen en tra-

over een magische gave te

dities vloeien in

beschikken om voor elke

zijn muziek samen

de Mexicaanse rechercheur die verstrikt

inwoner de juiste soort cho-

en worden

raakt in een web van corruptie, de vrouw

cola te kiezen. De streng,

gemengd met jazz,

van een opgepakte drugsbaron, die het werk

gelovige, stugge dorpelingen

reggae en funk.

van haar man overneemt, de Amerikaanse

smelten voor haar; hun ver-

De groep Sabeka bestaat uit muzikanten die

undercoveragent die een kroongetuige moet

borgen verlangens komen

regelmatig spelen bij Miriam Mabeka, Manu

beschermen tegen een drugkartel.

naar buiten en iedereen

Dibango, Salif Keita, Papa Wemba, Busi

lijkt opener en vrijer te wor-

Mhlongo en The Wailers. Sam Tshabalala

‘Traffic’ (USA, 2000) won 4 oscars! Regie: Steven

den. De conservatieve bur-

geldt als één van de belangrijkste Zuid-

Soderbergh. Met: Michael Douglas, Catherine

gemeester ziet zijn macht

Afrikaanse componisten. Zijn carrière begon

Zeta-Jones, Dennis Quaid.

verdwijnen en spant de

toen in 1978 de ‘Malopoets’ in Zuid-Afrika

strijd aan tegen deze ver-

furore maakten. Zij waren de eerste Zuid-

donderdag 11 april - 20u – De Kam

nieuwing. Als dan ineens

Afrikaanse muzikanten die in het Market

tickets: € 3 (kassa), filmpas: 5 films voor € 10

ook een knappe vreemde-

Theatre van Johannesburg optraden. Tijdens

ling verschijnt, die bij

de Europese tournee in 1989 vroeg Sam

Vianne zelf van alles los-

Tshabalala asiel aan. In 1993 stichte hij

maakt, is dit nog maar het

Sabeka. Hetzelfde jaar nog trad de groep, als

begin van een zeer passio-

ontvangst van Nelson Mandela, in theater

nele relatie. Ze zal moeten

Romain Rolland op.

kiezen of… Een heerlijke
film, om je vingers bij af te

vrijdag 17 mei - 20u - GC De Kam

likken

tickets: € 7 (abo, <12 j), € 9 (vvk), € 10 (kassa)
‘Chocolat’ (USA, 2000).
Regie: Lasse Hallström.
Met: Juliette Binoche, Johnny
Depp, Judi Dench.
16 mei - 20u – GC De Kam
tickets: € 3 (kassa)
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nieuws uit

De Kam

april
expo

mei
expo

Frans Snoeck

Robert Van Brustum

Aquarellen

Fotografie

Frans Snoeck is bijna 80 jaar, maar nog jong

Robert Van Brustum is een gepassioneerde

van hart. Dit merk je ook in zijn werken. Je

‘zwart-wit’ fotograaf. Hij ontwikkelt zijn

wordt getroffen door de zuiverheid van de

films en negatieven zelf. Het resultaat zijn

uitvoering en de technische begaafdheid.

hoogwaardige zwart-wit vergrotingen op

Nochtans, moet je bij hem niet naar ‘diepte’
zoeken. Hij wil geen boodschap doorgeven,
enkel een vreugdevolle aanblik van een
tafereel meegeven. Je kijkt naar een beeld
dat zo natuurlijk mogelijk is weergegeven

traditionele manier vervaardigd. Er worden

en… goed overkomt.

verschillende papiersoorten gebruikt en

Frans klampt zich niet vast aan één thema,

sommige foto’s worden gekleurd in sepia.

nee, hij gaat verschillende richtingen uit. Bij

Via de concert- en reportagefotografie

hem vind je beelden uit de natuur zowel als

kwam Robert Van Brustum in 1996 in de

vakantieherinneringen, maar eveneens

studio van fotoclub Klik Klak terecht. Hij

bloemencomposities. En dan te bedenken

ontdekte hoe men licht kan creëren en

dat het voor Frans nog steeds een hobby is

manipuleren en begon met modellen te

waar hij reeds zoveel vreugde aan heeft

werken. Van gewone portretten ging het

beleefd en… nog steeds beleefd. Behalve

naar meer expressieve dingen en artistiek

zijn olieverfschilderijen heeft hij ongeveer

naakt.

500 aquarellen op doek gebracht.
In het cafetaria van GC De Kam.
In het cafetaria van GC De Kam.
Toegang gratis.
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Toegang gratis.

and-nieuws

Komt hij of komt hij niet?
In de ban van een communautaire commissaris
De laatste maanden stijgt de
communautaire koorts.
Faciliteitengemeenten spelen
steeds opnieuw de gevoelige
barometer. Zo tekenen drie
van de zes Franstalige meer-

Na een voorspel van tweeënhalf jaar draai-

hun milieubelasting aanslagjaar ’98. In het

de het in maart van dit jaar rond de vraag:

Frans voor de Franstaligen, in het Neder-

‘Komt hij of komt hij niet?’ De speciale com-

lands voor de Nederlandstaligen. Totaal te

missaris komt niet, blijkt uit het compromis

innen bedrag: € 275.000.

dat minister Van Grembergen (Spirit) en

• Eind 1999: De Vlaamse Regering draagt de

burgemeester Van Hoobrouck (PRL) zopas

gemeente op de belasting terug te betalen

afsloten.

vermits ze niet correct werd geïnd. Enkel de

Het bleek een nieuw ‘treurspel’ in de reeks

gemeenteontvanger is bevoegd voor het versturen van aanslagbiljetten.

derheden in de faciliteitenge-

De aanslagbiljetten werden
ook niet eerst in het

meenten rond Brussel bij het

Nederlands verstuurd

Arbitragehof beroep aan tegen

(waarna Franstaligen een
exemplaar in het Frans

het Lambermontakkoord.

kunnen aanvragen), con-

En in Wezembeek-Oppem ging

form de omzendbrief
Peeters.

het over de vraag of de milieu-

• Eind 2000: De Bestendige

belasting van 1998 al dan niet

Deputatie haalt de inkomsten uit de milieuheffing

wettelijk werd geïnd. De kro-

uit de begroting 1999.

niek van het zoveelste zinloze

• Eind 2000: Burgemeester
noch ontvanger gaan in op

communautaire tijdverdrijf.

de vraag van de Vlaamse
Regering en de provinciegouverneur om zich in
regel te stellen.
• 7 februari 2001:
Provinciegouverneur De

Minister Van Grembergen

Witte stuurt Wezembeek-

vond uiteindelijk een

Oppem een ‘eerste waar-

oplossing voor de aanslepende

schuwing’.

communautaire discussie in

• Voormalig Vlaams

Wezembeek-Oppem.

Minister van Binnenlandse
‘betere communautaire opvoeringen’.

Aangelegenheden Sauwens (VU) en burge-

Hoofdrolspelers: burgemeester van Wezem-

meester Van Hoobrouck houden - steriel -

beek-Oppem François Van Hoobrouck,

overleg: beiden blijven bij hun standpunt.

Vlaams Minister van Binnenlandse Aange-

• 18 december 2001: Gouverneur De Witte

legenheden, Paul Van Grembergen, provin-

stuurt de ontvanger een ‘tweede waarschu-

ciegouverneur Lodewijk De Witte. Nuttige

wing’ en dreigt ermee begin januari 2002

bijrollen: Minister van Binnenlandse Zaken,

een ‘speciale commissaris’ naar Wezem-

Antoine Duquesne, Daniël Ducarme, voor-

beek-Oppem te sturen als de ontvanger de

zitter PRL, Elio Di Rupo, voorzitter PS, Joëlle

milieuheffing niet tegen 15 januari 2002

Milquet, voorzitster PSC. Regisseur: het

heeft terugbetaald.

onzichtbare communautaire spook. Plaats

• 7 januari 2002: Van Hoobrouck antwoordt

van handeling: een dorpje in de buurt van

koeltjes dat “de brief aan de ontvanger

Brussel.

gericht is en het gemeentebestuur dus niet
rechtstreeks betrokken is”. “Het is werkelijk

• September 1999: Burgemeester Van

belachelijk dat er een commissaris zou wor-

Hoobrouck stuurt, via een privé-firma, de

den gestuurd voor zo’n prutske”, aldus nog

inwoners van faciliteitengemeente

Van Hoobrouck, die eraan toevoegt “dat de

Wezembeek-Oppem een aanslagbiljet voor

gemeente de ontvanger juridisch zal bij-
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Toeristische
brochures

staan” en dat hij niet van plan is ook maar

procedure te starten.

iets te doen vooraleer de Raad van State uit-

• 3 februari: François Van Hoobrouck (PRL)

spraak heeft gedaan over de door de

doet een geslaagd optreden op de ‘Algemene

Franstaligen fel gecontesteerde omzendbrief

Raad’ van het FDF, alwaar hij zich presen-

Peeters.

teert als “de meest PRL-gezinde van het

De provinciale dienst voor

• 10 januari 2002: PS-partijvoorzitter Elio Di

FDF”.

toerisme heeft 5 brochures

Rupo vraagt aan de Vlaamse Regering “fede-

• 5 februari: Minister Van Grembergen

uitgegeven: ‘Wandelen, fiet-

rale loyauteit”. Hij wil dat de Vlaamse

bezorgt minister Duquesne het ‘dossier

Regering wacht op de uitspraak van de Raad

Wezembeek-Oppem’.

van State over de omzendbrief Peeters.

• 22 februari: Minister Duquesne (PRL) ziet -

• 10 januari 2002: De gemeenteontvanger

nog steeds - geen enkele reden om een

spant een kortgeding aan tegen de Vlaamse

tuchtprocedure in te zetten tegen burge-

overheid. Hij vraagt de rechtbank het terug-

meester Van Hoobrouck (PRL).

betalingsbevel op te schorten omdat volgens

• 23 februari: Minister Van Grembergen

hem “alles volgens de regels is verlopen”.

zoekt “een geschikt moment” om twee spe-

Het is hij die zou moeten opdraaien voor de

ciale commissarissen naar Wezembeek-

terugbetaling.

Oppem te sturen. Zij treden op in de plaats

• 15 januari, middernacht: Vlaams Minister

van de gemeenteontvanger en zouden de

van Binnenlandse Aangelegenheden en bur-

milieubelasting moeten terugbetalen. Hij

gemeester Van Hoobrouck houden – steriel –

dreigt met de commissarissen als Van

overleg: beiden blijven bij hun standpunt.

Hoobrouck voor 1 maart geen stappen heeft

• 16 januari: “De gemeente betaalt geen cent

ondernomen.

sen, genieten in Vlaams-

van de milieuheffing terug en is dat ook niet

• 27 februari: Van Hoobrouck oordeelt in alle

Brabant’, ‘Uitstappen voor

van plan”, aldus Van Hoobrouck. “Ik denk

mildheid: “Als de Vlaamse overheid volhardt

groepen in Vlaams-Brabant’,

niet dat er vandaag een commissaris voor

en een commissaris stuurt dan “violerait-il

‘Toeristische boottochten’,

de deur zal staan. Er zal wel een oplossing

les principes de l’Etat à l’instar des procun-

‘Logeren in Vlaams-Brabant’,

op z’n Belgisch gevonden worden op hoger

suls romains ou des gauleiters fascistes”.

en ‘Trip Tips’ met per seizoen

niveau”, voegt hij er fijntjes aan toe.

• 28 februari: Het schepencollege van

een bundeling van alle evene-

• 22 januari: Van Grembergen deelt federaal

Wezembeek-Oppem bevestigt nogmaals dat

menten, tentoonstellingen,

Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine

ze geen stappen zal ondernemen om de

wandelingen. Nieuw is de

Duquesne (PRL), schriftelijk mee dat Van

onwettig geïnde milieubelasting terug te

toeristische kaart met de

Hoobrouck een wettelijk voorschrift blijft

betalen.

startplaatsen van fiets- en

negeren. Voldoende reden, volgens Van

• 5 maart: De voorzitters van de Franstalige

wandelroutes en andere

Grembergen, om een tuchtprocedure tegen

partijen noemen de Vlaamse houding “un

bezienswaardigheden.

Van Hoobrouck in te zetten. Tot nader order

acte d’agression”. Ze zullen niet aarzelen

De brochures en kaart kun-

is het de federale Minister van Binnenland-

“om het dossier op het federale niveau te

nen aangevraagd worden op

se Zaken die in de faciliteitengemeenten het

tillen”; een onverholen dreigement met een

de Dienst Toerisme, provincie

tuchtrechterlijk toezicht houdt.

regeringscrisis.

Vlaams-Brabant,

• 24 januari: CD&V fractieleider in het

• 5 maart: Burgemeester Van Hoobrouck

Diestsesteenweg 52, 3010

Vlaams Parlement, Eric Van Rompuy, vraagt

doet een ‘compromisvoorstel’. Hij wil een

Leuven, tel. 016/26.76.20, e-

zich af waar die speciale commissaris blijft.

Franse vertaling meesturen met het

mail: toerisme@vl-brabant.be

Het ultimatum is verlopen en er is niets

Nederlandstalig aanslagbiljet.

gebeurd. Hij vermoedt dat de federale over-

• 6 maart: De Vlaamse Regering vindt dit

heid sterke druk uitoefent op de Vlaamse

voorstel “onaanvaardbaar”. Van Grembergen

Regering om de zaak te laten afkoelen.

wil Van Hoobrouck beoordelen op daden,

• 26 januari: Vice-premiers Louis Michel

niet op woorden.

(PRL) en Johan Vande Lanotte (SP.A) probe-

• 7 maart: De Franstalige partijvoorzitters en

ren de communautaire brandjes, waaronder

de burgemeesters van de zes faciliteitenge-

Wezembeek-Oppem, te blussen, en zoeken

meenten rond Brussel steken de koppen bij

“een technische oplossing”.

elkaar. Ze willen een “constructieve oplos-

• 30 januari: Antoine Duquesne meldt dat

sing”. Het sturen van een bijzondere com-

hij géén tuchtdossier opent tegen Van

missaris valt daar niet onder.

Hoobrouck omdat hij van Van Grembergen

• 8 maart: Oplossing! Minister Van Grem-

geen dossier heeft ontvangen en dus niet

bergen en burgemeester Van Hoobrouck

kan oordelen of het wenselijk is een tucht-

komen overeen om diegenen die reeds

Provincie Vlaams-Brabant
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Wegwijs
provincie

betaald hebben een overschrijvingsformu-

vuur aan te wakkeren; te verdelen in plaats

lier van € 0 in het Nederlands te versturen,

van samen te werken. Op zoek naar zijn

bij diegenen die niet betaald hebben staat

persoonlijk ‘moment de gloire’, zijn twee

het werkelijke bedrag op het overschrij-

seconden beroemdheid?

vingsformulier. Een aparte begeleidende

Je wordt er niet echt vrolijker op wanneer je

De provincie Vlaams-Brabant

brief in het Nederlands en het Frans moet

bovenstaande chronologie van deze zaak

heeft een nieuwe ‘Wegwijs’

de inwoners uitleggen waarover het gaat.

overloopt. Onderliggend speelt nog steeds

uitgegeven. Je vindt er alle

Hiermee wordt “de wet gerespecteerd en

mee dat Franstaligen de fundamenten van

nuttige informatie in over de

geeft de gemeente toe een fout te hebben

werking en de structuur van

begaan”, aldus Van Grembergen. Hiermee

de provincie, het provinciebe-

zijn we “van deze prullen eindelijk vanaf”,

stuur en de provinciale admi-

aldus Van Hoobrouck. “Een overtreding van

nistratie. Deze gids geeft een

de gemeente? Daar weet ik niets van”, voegt

overzicht van alle personen

hij eraan toe. Nochthans, in de tekst van de

en bevoegdheden van de pro-

begeleidende brief, die Van Hoobrouck met

vincie en hoe je ze kan berei-

Van Grembergen overeenkwam, staat letter-

ken. Je kan tevens kennisma-

lijk te lezen dat “de sommen niet comform

ken met alle députés en pro-

de wet (...) ontvangen werden omdat de

vincieraadsleden (met foto).

aanslagbiljetten niet verstuurd werden door

De provincie wordt in enkele

de gemeenteontvanger.” Hoezo: weet van

(globale) cijfers weergegeven.

niets? (Pittig detail: de Nederlandstalige versie

Je kan alles terugvinden via

van de begeleidende brief is namens de gemeente

een handige trefwoordenlijst.

door de burgemeester en de secretaris in het

Deze ‘Wegwijs’ kan gratis

Frans ondertekend).

onze federale staat, zoals hij door de ver-

aangevraagd worden bij de

• 9 maart: De VLD afdeling Kraainem -

schillende staatshervormingen werd opge-

informatiedienst van de pro-

Wezembeek-Oppem verwerpt de overeen-

bouwd, en mede door hen goedgekeurd,

vincie Vlaams-Brabant,

komst tussen Van Grembergen en Van

eigenlijk niet aanvaarden. Wat moet je

Diestsesteenweg 52, 3010

Hoobrouck. “Het is enkel een juridische uit-

anders denken van het feit dat het nog niet

Leuven, tel. 016/26.71.68,

weg.” De VLD roept op om de milieubelas-

langer geleden is dan van juni 2001 dat PRL,

info@vl-brabant.be of je kan

ting in Wezembeek-Oppem net zoals in

PS, Ecolo en PSC het Lambermontakkoord

het bekijken op de website:

Kraainem af te schaffen.

ondertekenden en dat plaatselijke mandata-

www.vl-brabant.be

• 11 maart: DWO (Democraten Wezembeek-

rissen van dezelfde partijen in tussentijd de

Oppem) noemt de overeenkomst een

gestemde overeenkomsten openlijk uitda-

“Belgenmop en een precedent”. “We hebben

gen en met de voeten treden, daarbij nota-

niets gehoord over de milieubelasting van

bene gesteund door hun federale collega’s

1999, 2000, 2001 en 2002. Kan dan alles her-

die net dat Lambermontakkoord hebben

beginnen?”

goedgekeurd? Wat moet je anders denken

• 11 maart: Het college van Wezembeek-

van een Minister van Binnenlandse Zaken

Oppem keurt de overkomst tussen Van

die in dit hele dossier van Wezembeek-

Grembergen en Van Hoobrouck goed. Wat

Oppem gebaart “van niets te weten”? Wat

met de belastingen voor de jaren na ’98?

moet je anders denken van de scherpe en

“Dat weten we nog niet…”, stelt Van

eenzijdige tussenkomsten van de voorzit-

Hoobrouck.

ters van àlle Franstalige partijen? Wat moet
je anders denken van een niet onbelangrijke

Communautaire kolder?

Franstalige onderstroom die de faciliteiten-

Is dit een stuk met een ‘happy end’? Niet

gemeenten nog steeds bij Brussel gevoegd

echt. Het acute probleem mag dan wel (tij-

wil zien? Wat moet je anders denken van

delijk?) opgelost zijn; deze zaak heeft de

het meermaals foutief toepassen van de

argwaan tussen Franstaligen en Neder-

taalwetgeving? Federale loyauteit? Nee toch.

landstaligen opnieuw vergroot. In plaats van

Ondertussen wachten de mensen in

te kiezen voor gemeenschapsbevorderende

Wezembeek-Oppem vol ongeduld op de eer-

activiteiten, van werk te maken van een

ste concrete uitvoering van een constructief

beleid ten behoeve van alle inwoners van

gemeentelijk beleid.

zijn gemeente, maakt een burgemeester van
zijn positie gebruik om het communautaire

Geert Selleslach
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Franstalig front
verbroken

Sport in de rand
Krachtlijnen van het sportactieplan 2002 van vzw ‘de Rand’
Sport brengt mensen bij elkaar. Over taal-

Nederlandstalig is en waar anderstaligen

Slechts drie van de zes gemeen-

en cultuurgrenzen, sociale klassen, en

welkom zijn. De anderstaligen kunnen in de

tebesturen van de faciliteitenge-

bekwaamheden heen. Om die reden werkt

sportclubs naast hun sport ook hun

meenten rond Brussel tekenden

vzw ‘de Rand’ sinds 2001 ook op dit vlak een

Nederlands (be)oefenen. De beleidsmakers

als gemeentebestuur bij het

van Bloso en de Provincie

Arbitragehof beroep aan tegen

Vlaams-Brabant worden

de overheveling van de gemeen-

ook uitgenodigd in een nog

te- en provinciewet, zoals

op te richten werkgroep

bepaald in de goedgekeurde

om mee te denken aan een

akkoorden van Lambermont. Dat

gezamenlijke sportbeleids-

is opvallend want op een geza-

visie voor de Vlaamse Rand

menlijke persconferentie eind

en in het bijzonder voor de

januari lieten de zes burgemees-

zes faciliteitengemeenten.

ters van de faciliteitengemeen-

Het spreekt voor zich dat

ten het uitschijnen dat ze alle

deze overlegraden de nodi-

zes beroep zouden aantekenen.

ge werkingsmiddelen moe-

Dat is dus niét gebeurd. De

ten krijgen. De gelden zullen verdeeld worden op

Franstalige meerderheden van
Wezembeek-Oppem, Linkebeek

beleid uit voor de randgemeenten. Het is

basis van een puntensysteem en een beste-

en Kraainem tekenden beroep

een ideale manier om anderstaligen te hel-

dingsreglement. Het is evident dat één ini-

aan; de gemeentebesturen van

pen integreren en mensen actief te laten

tiatief geen twee keer gesubsidieerd kan

Drogenbos, Sint-Genesius-Rode

deelnemen aan het gemeenschapsleven in

worden en dat illegale toestanden niet aan-

en Wemmel niet. Hiermee is het

hun omgeving. Twee aspecten die voor vzw

vaard zullen worden.

- door de Franstaligen geroemde

‘de Rand’ van groot belang zijn. Dankzij de

Uitwisseling van informatie zal echter niet

- ‘eensgezinde front’ voor het

financiële steun van de Vlaamse overheid

beperkt blijven tot deze overleg- of werk-

eerst zo duidelijk én publiek ver-

kan vzw ‘de Rand’ ook in 2002 opnieuw aan

groepvergaderingen. De ‘Sportrand’, de

broken. Burgemeesters Van

de slag op sportvlak.

maandelijkse nieuwsbrief over het sportge-

Hoobrouck (Wezembeek-

Zopas werden de belangrijkste doelstellin-

beuren in de rand, blijven we publiceren en

Oppem), Van Eyken (Linkebeek)

gen en werkwijze vastgelegd. De lange ter-

is trouwens ook op de website van vzw ‘de

en Willemart (Kraainem), waar-

mijn doelstelling van gemeenschapsopbouw

Rand’ (www.derand.be) te raadplegen. Ook

van vooral de eerste twee de

en integratie willen we bereiken door een

de gemeenschapskranten zullen geregeld

communautaire spanningen

Nederlandstalig sportoverleg in de zes facili-

aandacht besteden aan de sportactiviteiten.

bewust opdrijven, worden in dit

teitengemeenten te organiseren, door een

De stafmedewerker sport van vzw ‘de Rand’

geval dus duidelijk niet gevolgd

overkoepelende werkgroep voor de zes, door

zal ook proberen de dagelijkse problemen

door hun collega’s uit Drogen-

informatie en promotie, door eigen initiatie-

van de sportclubs mee op te lossen. Hij fun-

bos, Sint-Genesius-Rode en

ven, door sportclubs en sporters ter plaatse

geert als aanspreekpunt of tussenpersoon

Wemmel. Burgemeesters

te ondersteunen, door anderstaligen bij het

en kan - indien nodig - de problemen van

Calmeyn (Drogenbos) en

sportgebeuren te betrekken.

de sportclubs bij de bevoegde instanties
aankaarten. Ook administratieve hulp is

Delacroix-Rolin (Sint-GenesiusRode) bleven over dit commu-

Concrete invulling sportactieplan 2002

mogelijk. Vzw ‘de Rand’ zal impulsen geven

nautair gevoelige onderwerp

Om een concrete en structurele ondersteu-

om nieuwe structurele acties te lanceren. In

angstvallig stil. Burgemeester

ning van de Nederlandstalige sport te reali-

2002 wordt er zeker één sportactie gepland

Van Langenhove van Wemmel

seren is overleg via ‘sportoverlegraden’ in

die de nadruk legt op de integratie van

verklaarde dat “hij een pacifica-

elke gemeente noodzakelijk. Belangrijk is zo

anderstaligen. Clubs die hieromtrent in

tiepolitiek voert en geen polari-

veel mogelijk belanghebbenden erbij te

actie willen schieten, kunnen volledig op

satiepolitiek”. Pittig detail:

betrekken: Nederlandstalige sportclubs en

onze steun rekenen.

grondwetspecialisten - ook

scholen, de gemeenschapscentra, Bloso en

Franstalige - achten de kans zeer

de sportdienst van de provincie. Deze over-

Patrice Meert

klein dat deze klachten bij het

legorganen kunnen als een onderdeel van

Stafmedewerker sport vzw ‘de Rand’

Arbitragehof enige kans op sla-

de reeds bestaande culturele raden werken.

tel. 02/456.97.87

gen hebben.

Met Nederlandstalige sportclubs wordt

e-mail: sport@derand.be

bedoeld clubs waarvan de werking
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De rol van kunst in Europa

2 x 200

Gerard Mortier in Speakers’ Corner

Theaterstuk ‘Meer is altijd beter’
kent succes

Gerard Mortier komt op 15 april in De
Kam als derde en laatste spreker van

Twee keer een volle zaal met

onze internationale lezingenreeks

Franstaligen, Duitsers, Finnen, Britten,

Speakers’ Corner spreken over de rol

Zaïrezen, Marokkanen, enzovoort, voor

van de kunst in Europa. Gerard Mortier

een Nederlandstalige theatervoorstel-

is bekend in binnen- en buitenland. Hij

ling. In het totaal hebben 400 andersta-

heeft een fameus palmares in de cul-

ligen eind februari de Nederlandstalige

tuursector opgebouwd. Momenteel is

theatervoorstelling ‘Meer is altijd beter’

hij directeur van de Ruhr-Triënnale

in De Lijsterbes (Kraainem) bijgewoond,

Duitsland en coördinator van het

en ze hebben ervan genoten. Het

Muziekforum in Gent. Hij werd aange-

publiek bestond uit cursisten

steld om de volgende jaren de Opera

Nederlands van de centra voor basis-

van Parijs te leiden. Natuurlijk kent

educatie, voor volwassenenvorming en

iedereen hem ook als gewezen inten-

vzw ‘de Rand’.

dant van de Munt en de Salzburger

De reacties achteraf waren unaniem en

Festspiele.

enthousiast. Al tijdens de voorstelling

Als directeur van de Muntschouwburg

kon je uit de reacties van de zaal opma-

wist hij Brussel een plekje te geven op

Info: vzw ‘de Rand’, Kaasmarkt 75,

ken dat ze heel goed hadden begrepen

de kaart van de operavernieuwing.

1780 Wemmel, tel. 02/456.97.80,

waarover het ging. Vooral omdat ze juist

Vanaf 1991 tot vorige zomer was hij de

e-mail: info@derand.be, website:

reageerden op de komische situaties in

gecontesteerde artistieke directeur van

www.derand.be

het stuk. Heel wat cursisten waren aan-

de befaamde Salzburger Festspiele in

genaam verrast van zichzelf, want ze

Oostenrijk. Het was daar zijn ambitie

Speakers’ Corner

hadden alles verstaan en het was

om dit gescleroseerd festival drastisch

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

bovendien nog leuk ook. “Eigenlijk was

te reanimeren, wat hem niet altijd

lezingenreeks Speakers’ Corner presenteert.

het helemaal niet zo moeilijk”. En “ver-

geliefd maakte. Momenteel bereidt hij

Een reeks waarbij eminente Vlaamse spre-

rassend trouwens wat je met 1000 woor-

de Ruhr-Triënale voor, die dit najaar

kers een boeiend beeld schetsen van uitda-

den kan doen”, waren enkele reacties.

plaatsvindt in Duitsland en is hij coör-

gingen voor Vlaanderen in een Europese

“Het was ongelooflijk goed. Als jullie

dinator en vurig verdediger van het nog

context. Deze conferenties richten zich in de

nog eens zo’n stuk programmeren, wil-

op te richten Muziekforum in Gent. Zijn

eerste plaats tot de grote groep van interna-

len we er zeker weer bij zijn.”

benoeming in december 2001 tot direc-

tionalen in de Vlaamse rand rond Brussel.

Meermaals werd gevraagd wanneer vzw

teur van de Parijse Opera is de bekro-

De voertaal van de lezingen is het

‘de Rand’ een volgende theatervoorstel-

ning van zijn rijkgevulde carrière. De

Nederlands, met simultaanvertaling naar

ling als deze zal programmeren.

Opéra National de Paris, beter bekend

het Engels, het Duits en het Frans. De geko-

‘Meer is altijd beter’ is gebaseerd op de

als La Bastille, is dé operatempel van

zen thema’s voor het seizoen 2001-2002

Taalcursus ‘Vanzelfsprekend’ van het

Parijs waar haast dagelijks opvoeringen

kaderen in het Europees voorzitterschap van

Instituut voor Levende Talen in Leuven.

plaatsvinden.

België.

Het stuk is geschreven en wordt

Kortom we kunnen ons geen betere

gespeeld door mensen die zelf

expert bedenken om te spreken over de

Nederlands onderwijzen aan andersta-

‘plaats en de toekomst van kunst in het

ligen. Op basis van deze ervaring heb-

ééngemaakte Europa’.

ben zij een voorstelling gemaakt die
toegankelijk is voor iedereen die een

Gerard Mortier

beetje Nederlands kent.

De rol van kunst in het Europa van de

Uitgeverij Acco heeft naast de uitgave

toekomst’

van het tekstboekje met een didac-

Le rôle de l’art dans l’Europe de demain

tische handleiding voor gebruik in de

Die Rolle der Kunst im Europa der Zukunft

klas, nu ook een professionele video-

The role of art in the Europe of the future

opname gemaakt van de voorstelling.
Beide zijn verkrijgbaar via het internet.

Maandag 15 april, 20u - De Kam

Meer informatie over de voorstelling

Wezembeek-Oppem

vind je op de website: http://get.to/fast-

Toegang: gratis

forward
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Rusthuis

Dokters van wacht

Ambachten en rommelmarkt

Wezembeek-Oppem en Kraainem

Op zaterdag 9 juni (14u tot
18u30) organiseert het rusthuis Onze-Lieve-Vrouw voor
de tweede maal een ambachten- en rommelmarkt in de
feeërieke tuin, annex park
van het rusthuis. Op deze
markt bieden verschillende
particulieren alsook de bewoners van het rusthuis met de
hand vervaardigde voorwerpen en kunstwerken aan. Er
kan ook een drankje genuttigd worden. Particulieren die
graag hun ambachtelijk vervaardigde voorwerpen te
koop aanbieden kunnen zich
inschrijven tot 4 mei.
Info: 02/731.27.39

Indien niet anders aangeduid, gaat de wacht in van zaterdag 7u tot zondag 7u en van zondag 7u tot maandag 7u.
• van 01/04 7u tot 02/04 7u

• 27/04

’t Veldeke 2, 1970 Wezembeek-Oppem

Dr. Walraet

02/731.16.00

Pachthofdreef 36, 1970 Wezembeek-Oppem

• 06/04

02/784.20.40

Dr. Pas

• 28/04

de Burburelaan 38, 1970 Wezembeek-Oppem

Dr. Dieu

02/731.30.30

Kon. Astridlaan 170A, 1950 Kraainem

• 07/04

02/731.66.62

Dr. Mortier

• van 30/04 19u tot 02/05 7u

Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem

Dr. S. Van Mulders

02/721.01.84

Vredeplein 2A, 1950 Kraainem

• 13/04

02/720.10.51

Dr. Quisquater

• 04/05

Wijngaardlaan 19, 1950 Kraainem

Dr. C. De Ruyck

02/731.40.73

Pleinlaan 57, 1970 Wezembeek-Oppem

• 14/04

02/731.55.99

Dr. Peckel

• 05/05

Hippodroomlaan 114, 1970 Wezembeek-Oppem

Dr. X. Gillis

02/731.91.57

Kapellelaan 274, 1950 Kraainem

• 20/04

02/784.29.81

Dr. Laeremans

• van 08/05 19u tot 10/05 7u

Mechelsesteenweg 131,

Dr. R. De Ryck

1970 Wezembeek-Oppem

Potaardestraat 68, 1950 Kraainem

02/731.05.15

02/731.61.80

• 21/04

Ter info

Dr. Pilloni

Centraal nummer wachtkring Zaventem:

Lange Eikstraat 83, 1970 Wezembeek-Oppem

02/725.00.20

02/731.83.35

SOS Médecins: 02/513.02.02
Vlaamse Wachtdienst: 02/242.43.44

Apothekers van wacht
Een week loopt van vrijdagavond 19u tot vrij-

• van 19 april tot 26 april

dagavond 19u

Apotheker De Moor
Dorpsstraat 514, 3061 Leefdaal

• van 29 maart tot 5 april

02/767.44.38

Apotheker Niclaes

Apotheker Van Eygen

Moorselstraat 320, 3080 Tervuren-Moorsel

Leuvense Steenweg 210, 1932 St. Stevens-

02/767.58.16

Woluwe

• van 5 april tot 12 april

02/720.02.31

Apotheker Piens

• van 26 april tot 3 mei

A. Dezangrélaan 35, 1950 Kraainem

Apotheker Lejeune

02/720.47.90

Waalsebaan 66, 3080 Tervuren

• van 12 april tot 19 april

02/767.44.32

Apotheker Stevens

• van 3 mei tot 10 mei 2002:

Mechelse Steenweg 130, 1970 Wezembeek-

Apotheker Vanleeuwe

Oppem

Brusselse Steenweg 77, 3080 Tervuren

02/731.33.67

02/767.34.15
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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

02 19u30

KAV Oppem

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 10 61

10 09u

Duits Cultureel centrum Yoga

GC De Kam

02/766 16 10

16 19u30

KWB

GC De Kam

02/731 05 73

april

Voordracht over de ‘Beurs’

17 09u

Duits Cultureel Centrum Yoga

GC De Kam

02/766 16 10

17 19u30

KAV St. Pieter

Kookdemonstratie

GC De Kam

02/731 48 79

18 13u30

KAV Oppem

Crea-atelier

GC De Kam

02/731 10 61

19 21u

Jeugdhuis Merlijn

Opendeur Slotracing

JH Merlijn

0475/73 28 44

21 14u

KVLV

Gespreksnamiddag

GC De Kam

02/731 11 97

21 10u

KWB

Wandeling

GC De Kam

02/767 01 01

22 13u30

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

23 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

24 09u

Duits Cultureel Centrum Yoga

GC De Kam

02/766 16 10

24 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

25 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

26 19u30

KWB

Kookdemonstratie

GC De Kam

02/731 05 73

26 22u

Jeugdhuis Merlijn

Optreden ‘Sabotage’

JH Merlijn

0475/73 28 44

27 20u

Kam-Klub

Freepodium

GC De Kam

02/731 43 31

27 21u

Jeugdhuis Merlijn

4 Ever Young – fuif

JH Merlijn

0475/73 28 44

20u

mei
4 20u

Jeugdhuis Merlijn

Kickertornooi

JH Merlijn

0475/73 28 44

5 14u

WOBAD

Fotozoektocht + pannenkoeken

GC De Kam

02/731 99 61

7 19u30

KAV Oppem

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 10 61

8 09u

Duits Cultureel Centrum Yoga

GC De Kam

02/766 16 10

8 20u

Culturele Raad

GC De Kam

02/731 43 31

JH Merlijn

0475/73 28 44

Feest Europese Gemeenschap
Partnerland: Ierland

18 21u

Jeugdhuis Merlijn

Fuif Diplomats

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 mei 2002 langs deze weg willen
bekendmaken kunnen dit doen door voor 11 april 2002 een lijst met een zo beknopt mogelijke omschrijving (wanneerwie-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

Van der Crabben & Spinette | Intervoices
zondag 21 april – 11u – 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

Internationale Nieuwe Scène | Franciscus van Assisi
vrijdag 26 april – 20u – De Kam

Redactie
Ivo Claesen, Louis Declerck,

Sam Tshabalala & Sabeka | Wereldmuziek
vrijdag 17 mei – 20u – De Kam

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

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

Foto’s
Archief Het Anker,
Belga,
Patrice Meert
Wim Peeters,

www.dekam.be

http://www.applaus.be

Ben Vanachter,
An Van Hamme,

Redactieadres
Belangrijk bericht-deadline
Berichten en activiteiten voor de volgende uitgekamd van mei 2002 worden verwacht
ten laatste op 11 april.

GC De Kam
Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem

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

02/731.43.31
info@dekam.be
www.dekam.be
Verantwoordelijke uitgever

Missie vzw ‘de Rand’

Marc Snoeck, Beekstraat 172,

Vzw ‘de Rand’ draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Vlaamse
karakter van de Vlaamse rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt. Met het oog daarop zal
‘de Rand’ vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de
Vlaamse rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren, dienstverlening en informatie aan te bieden,
maatschappelijke participatie te stimuleren.
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