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Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad 28 oktober
• De indertijd ten onrechte geïnde milieube-

een ontwerp, maar een aantal mensen blok-

lasting 1998 (plus minus 12 miljoen fr.) werd

keert het voorstel. Hugo Geuens (GE-EC)

in de rekening 2000 geboekt onder de post

betreurt dat, maar in afwachting moet de

‘Debiteuren van Belastingen en Retributies’.

gemeenteraad zo snel mogelijk de toeken-

De provincie laat dit corrigeren: het bedrag

ning van de (oude) vaste bedragen goedkeu-

moet overgeheveld worden naar de post

ren, anders, zo vreest hij, zullen de vereni-

‘Ten Onrechte Ontvangen Sommen’. De pro-

gingen dit jaar niets ontvangen. Dat de ver-

vincie verduidelijkt aan de gemeente

enigingen dit jaar niets zouden krijgen als

opnieuw dat verkiezingsverrichtingen

er op een reglement gewacht moest worden

bestuurszaken zijn en oproepingsbrieven

en de bedragen niet meteen nominatief

betrekkingen met particulieren. Het taalge-

gestemd werden, was precies wat Jan

bruik in deze zaken is bij wet geregeld.

Pollaris (DWO) bij de voorstelling van de

François van Hoobrouck (UF) laat in het ver-

begroting voorspelde. Een opmerking die

slag noteren dat hij zich alleen aan de ‘fede-

toen door de meerderheid werd weggela-

rale’ regels houdt.

chen.

• Er wordt een forfaitaire belasting vastge-

Meerderheid en oppositie stemmen voor,

steld van 25 euro op reclameborden en
lichtreclames tot 2 m2, plus 25 euro voor

Philippe Sala (UF) onthoudt zich. Bij het

iedere bijkomende m2. Hoteleigenaars moe-

merking komen voor een subsidie, wil DWO

ten de forfaitaire som van 100 euro betalen

weten waarom het Vermeylenfonds alweer

per jaar en per hotelkamer; de uitbaters van

op de lijst ontbreekt. Dat is niet de eerste

kampeerterreinen 180 euro (2003) en 200

keer. François van Hoobrouck (UF) laat dit

euro (vanaf 2004) per jaar en per staan- of

rechtzetten. Zij zullen, net als in het verle-

kampeerplaats.

den, 125 euro ontvangen.

• Het OCMW zal in een van de drie voorma-

• De gemeenteraad moet, meestal weken na

lige kleuterlokalen van de Termeerenlaan

de feiten, zijn goedkeuring geven over aan-

(Ban Eik), met een dienstencentrum begin-

vullende politiereglementen bij speciale

nen. Daarvoor zal de gemeente, in de mate

manifestaties zoals veldritwedstrijden of de

dat ze aan de gestelde criteria beantwoordt,

jaarmarkt. Jan Pollaris (DWO) stelt voor om

subsidies ontvangen uit het Sociaal Impuls

ook deze bevoegdheid naar het schepencol-

Fonds (SIF).

lege te delegeren.

• In de M. Cesarlaan komen nieuwe verlich-

• Waarom is de Kerkhofstraat plots verdwe-

tingspalen (4.258,15 euro). Hopelijk is er

nen? Er is een voorstel in de gemeenteraad

deze keer overleg gepleegd met Kraainem,

geweest om de straat een andere naam te

en kiest Kraainem voor dezelfde lichtpalen.

geven. Maar het openbaar onderzoek is nog

Een stuk van de straat ligt immers in

niet afgerond en de beslissing nog niet

Kraainem en voor de heraanleg van de

definitief. Nochtans bleken tot ieders verba-

straat hebben ze daar een andere aannemer

zing de straatnaamborden plots verdwenen

onder de arm genomen.

en Electrabel stuurde de gas- en elektrici-

• De bevoegdheid om personeelsleden te

teitsfacturen naar de ‘Drie Dolfijnenlaan’.

benoemen wordt tot 1 november 2007 over-

Volgens François van Hoobrouck hebben

gedragen aan het College van Burgemeester

vandalen de straatnaamborden uitgegraven.

en Schepenen. Deze beslissing geldt niet

DWO vraagt zich af waarom die borden dan

voor de aanstelling van de secretaris, de

in de gemeenteloods lagen en vooral of het

ontvanger en het onderwijzend personeel.

ook de vandalen zijn geweest die ze terug-

• De toelagen aan de verenigingen zorgt

geplaatst hebben nadat DWO het punt op de

voor verdeeldheid binnen de meerderheid.

agenda van de gemeenteraad zette. En of

Philippe Sala (UF) hamert er op dat er drie

die vandalen ook Electrabel verwittigd heb-

jaar geleden al een afspraak was om niet

ben?

langer vaste bedragen toe te kennen. In

• Het siergras dat hier en daar werd aange-

plaats daarvan zou er een subsidieregle-

plant, is prachtig, vindt Jan Pollaris (DWO),

ment komen met objectieve criteria. Er is al

maar op het kruispunt van de Van Severlaan
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overlopen van de verenigingen die in aan-

uit de gemeente

’t Magazijn

omdat het het zicht belemmert. François

Eindejaarshappening
21 december

van Hoobrouck geeft toe dat het daar in de

’t Magazijn biedt tweedehands kle-

weg staat en zal het door iets anders laten

ren voor volwassenen en kinderen,

Nog even en het jaar 2002 maakt

vervangen.

babykleren en babygerief, linnen-

plaats voor een fris en monter 2003!

• Gelden er voor Planète Théâtre andere

goed (lakens, dekens, handdoe-

Weldra zoeken mensen elkaar weer

spelregels dan voor Pels en Pluim vraagt de

ken,…), speelgoed aan. Je kan er

op om deze periode in een gezellige

oppositie zich af. Of anders gesteld: waarom

informatie krijgen over sociale

en feestelijke sfeer af te sluiten. Dit

mag Planéte Théâtre met ruime subsidies

hulpverlening, gezondheid, tewerk-

jaar ondersteunt het OCMW

van de gemeente wildplakken op de kasten

stelling, dienstverlening,… en er is

Wezembeek-Oppem deze evenemen-

van de elektriciteit en de teledistributie en

sociale dienstverlening.

ten binnen een wijkgerichte aanpak.

moet Pels en Pluim zijn kartonnen bordjes

Het OCMW Wezembeek-Oppem

In 2002 staat de wijk Ban Eik cen-

op politiebevel van de straatlantaarns

start ’t Magazijn op als onderdeel

traal. Daar organiseren we een ein-

halen? Het wildplakken is een noodzaak,

van het SIF- project (Sociaal

dejaarshappening op 21 december

aldus Philippe Sala (UF). Op de negen bor-

Impulsfonds) in onze gemeente. Dit

tussen 13u en 18u.

den van de gemeente mag iedereen plakken

fonds stimuleert de intergratie van

Naast kinderanimatie, een graffiti-

en daar worden de affiches van Planète

maatschappelijk kwetsbare groepen

workshop, een tentoonstelling, een

Théâtre binnen de kortste keren overplakt

in onze samenleving. Daarom gaan

optreden van zanggroep Non Troppo

door andere verenigingen.

de inkomsten van ’t Magazijn inte-

en nog veel meer zal tijdens de hap-

• Jan Pollaris (DWO) kaart opnieuw de fiets-

graal naar hen die een extra onder-

pening permanent een markt wor-

paden van de Astridlaan aan. Er werden

steuning kunnen gebruiken.

den georganiseerd die inspeelt op de

sinds zijn laatste interpellatie weliswaar

eindejaarsperiode. Iedereen kan aan

lichte herstellingswerken uitgevoerd, maar

Iedereen kan helpen

deze markt deelnemen. Voorwaarde

het probleem van de auto’s die op het fiets-

Beschik je over kleren of babyspul-

is wel dat de goederen die u aan-

pad geparkeerd staan, is nog steeds niet

len die je niet meer gebruikt en toch

biedt door uzelf vervaardigd zijn.

opgelost. Op de dag van de verenigingen

te mooi zijn om in de prullenmand

Dus: bakt u ongelooflijk lekkere taar-

stonden zelfs een aantal schepenen en

te gooien, dan kan je ze op het

ten, knutselt u buitengewoon mooie

gemeenteraadsleden van de meerderheid op

OCMW Wezembeek-Oppem binnen-

dingen, vervaardigt u sfeervolle

het fietspad geparkeerd. Welke beslissing

brengen. De goederen moeten wel

kerststukjes of wat dan ook, laat het

werd er door het schepencollege genomen

proper en in verkoopbare staat zijn!

ons weten. Er zijn nog een aantal

i.v.m. de A3-borden en de dranghekkens aan
de scholen? Jan Pollaris heeft daarover niets

standplaatsen open.
’t Magazijn, Ter Meerenlaan 1, 1970

teruggevonden in de notulen. Hugo Geuens

Wezembeek-Oppem. Open elke maan-

Deelname is gratis, maar het aantal

(GE-EC) zegt dat de vijf scholen uitgenodigd

dag en woensdag van 14u tot 17u30.

plaatsen is beperkt. Inschrijven doet u

zullen worden om een globaal plan uit te

Voor meer inlichtingen kan je steeds

via onderstaande invulstrook en bezorg

werken.

terecht bij Patrick Bellemans, SIF-mede-

het aan: OCMW Wezembeek-Oppem,

• De Ligue des Familles houdt permanenties

werker, OCMW Wezembeek-Oppem,

t.a.v. Patrick Bellemans, J. De Keyzer-

in het gemeentehuis. Jan Walraet (DWO)

tel. 02/731 65 67

straat 15, 1970 Wezembeek-Oppem.

vraagt aan welke voorwaarden een vereni-

Voor meer inlichtingen kan u steeds

ging moet voldoen om van dit voorrecht

terecht op het nummer 02/731 65 67;

gebruik te kunnen maken. Gewoon een aan-

vraag naar Patrick Bellemans.

burgemeester François van Hoobrouck.

Naam: ....................................................
................................................................

Ghislaine Duerinckx

Voornaam: ..............................................
................................................................
Straat en nr°: ..........................................
................................................................
Gemeente: ..............................................
Tel: ..........................................................
GSM: ......................................................
E-mail: ..................................................
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vraag indienen bij de gemeente, antwoordt

✃

en de Vosberg is het ronduit gevaarlijk

m/v van de maand

“Een volledig politiecorps is de priorteit”
Nieuwe politiechef spreekt duidelijke taal
Voormalig politiecommissaris

kader zijn de belangrijkste prioriteiten van

van Wezembeek-Oppem, Johan

zonechef Vander Veken. “De huidige situatie

Vander Veken, is de nieuwe

verklaart de kersverse zonechef. “Beide

WOKRA (Wezembeek-Oppem
en Kraainem). De benoeming
liet om administratieve redenen lang op zich wachten.
Vander Veken wacht nu de

op kruissnelheid te brengen

met twee commissariaten voor één politiemacht, is verwarrend voor de bevolking,”

zonechef voor de politiezone

zware taak om de zonewerking

De huisvesting en het vervolledigen van het

gebouwen zijn ook te klein. Er liggen twee
opties voor een nieuw commissariaat op
tafel. Optie één zijn de oude gebouwen van
de Meteowing in Wezembeek-Oppem. Optie
twee is een volledige nieuwbouw aan het
huidige commissariaat van Kraainem. Beide
opties worden momenteel bestudeerd in de
politieraad.”
Op zoek naar 12 politiemensen

De andere prioriteit van commissaris
Vander Veken is een veel moeilijker dossier.
“Op dit moment ontbreken er 12 politiemensen”, vertelt Vander Veken. “De moeilijkheid om mensen te rekruteren komt
ondermeer door het feit dat twee kilometer
verder, in Brussel, een premie voor grote

gens Johan Vander Veken de zware crimina-

steden wordt uitgekeerd. Men overweegt

liteit. De zone WOKRA bleef tot op heden

daar ook nog een bijkomende premie in te

gespaard van dit soort criminaliteit (WOKRA

voeren voor iedereen die vijf jaar in hetzelf-

heeft trouwens de laagste criminaliteitscij-

de korps blijft. In de randgemeenten staat

fers van de regio), maar de zonechef wil op

daar niets tegenover, waardoor extra politie-

alles voorbereid zijn. “WOKRA is op dit

mensen vinden uiterst moeilijk wordt.

gebied zeker geen probleemzone. Ook dit

De onvolledige bezetting van het kader

aspect wordt behandeld op de zonale veilig-

heeft grote gevolgen. Zo werd op de voorbije

heidsraad. Op die manier kunnen we ons

gemeenteraden het gemeentelijk verkeers-

vooraf wapenen tegen dit actuele probleem.

beleid op de korrel genomen. Meerderheid

Ik sta ook open voor alle voorstellen op

en oppositie lieten het niet na om de over-

gebied van een burgerwacht, op voorwaarde

dreven snelheid en het fout parkeren aan de

dat alles binnen de wettelijke regelingen

kaak te stellen. Johan Vander Veken heeft

blijft en met duidelijk afspraken tussen de

begrip voor deze klachten en neemt ook een

initiatiefnemers en de politie. In Wezem-

duidelijk standpunt in. “Het aanpakken van

beek-Oppem lopen er trouwens reeds een

deze problemen hangt samen met beschik-

drietal burgerwachten rond. De afspraken

ken over voldoende manschappen,” aldus

die met hen gemaakt zijn, worden perfect

Vander Veken. “Alleen met een volledig

gerespecteerd.”

kader kan je dergelijke zaken op een permanente basis aanpakken. De zonale veiligheidsraad legt binnenkort de prioriteiten
voor 2003 vast. Snelheid zal daar zeker hoog
op de agenda staan en zal dan ook repressief aangepakt worden. Parkeren is een
lokaal probleem en vraagt dan ook een
andere aanpak. Maar ik blijf er op drukken
dat alles staat en valt met een volledig politiekader.”
Eén van de dreigende problemen blijft vol-

4 uitgekamd| jaargang 3, nr 10

Luc Timmermans

terugblik

Straten in Wezembeek en Oppem
De wijk Ban Eik

Station van Oppem met bareelhuisje 1930.

Het Rot met midden op achtergrond villa

Villa ‘La Quiétude’. Thans appartements-

‘La Quiétude’, 1932.

gebouw en woonerf, 1932.

• Voor de bouw van een nieuwe sociale woonwijk met een uitgebreid wegennet werd door de huisvestingsmaatschappij ‘Mijn
Huisje’ rond 1950 vijftien hectaren grond op het Baneikveld aangekocht. In werkelijkheid maakt het terrein deel uit van een
uitgestrekte kouter van circa dertig hectaren labeurgrond, die in de volksmond ‘Het Rot’ (in 1597 als ‘land in ’t Roth’ vermeld) wordt genoemd en zich situeert op de grens met Sterrebeek. De toponiem Baneik (vermeld in 1481) wordt trouwens
als zijnde “een eikeboom, dei op een aarden wal stond”, aan het kruispunt van de Grensstraat en de Verbomenstraat,
omschreven.
• Het Baneikveld wordt begrensd door de Mechelsesteenweg, de Leopold III- laan, de Oudergemseweg, de Renbaanlaan en de
Perkstraat.
• De wijk Ban Eik werd in drie bouwfasen (1950, 1970 en 1980) gerealiseerd. Tot circa 1950 was deze uithoek van Oppem
schaars bebouwd. Behalve het station van de elektrische spoorlijn Brussel-Tervuren en het daarbij horende bareelhuisje, de
aanpalende herberg ‘In de Statie’ van de familie Van Sever en de villa’s Braun de Ter Meeren en La Quiétude op de
Mechelsesteenweg en een twaalftal huizen op de Leopold III-laan vielen in de omgeving slechts enkele woningen te
bespeuren.
• De blauwe, roomkleurige treinstellen van het ‘Electrobelleke’ (tweedehands wagons van de Parijse metro) vervoerden tot in
1958 vanuit het station te Oppem de arbeiders en bedienden van het dorp naar hun dagtaak te Brussel. In de gloriedagen
van de nabijgelegen hippodroom van Sterrebeek (aangelegd in 1938) maakten ook de bookmakers en wedders op de galopen drafrennen er dankbaar gebruik van. Later kwam er tram 39 van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te
Brussel (MIVB).

Halte van tram 39 van de MIVB aan de

Resterend deel van Het Rot, gezien vanaf de

De sociale woonwijk Ban Eik aan de

Mechelsesteenweg, 2002.

Oudergemseweg. Op de achtergrond links

Mechelsesteenweg, 1960.

boxen van de renbaan van Sterrebeek, 2002.
Bronnen:
R. Caluwaerts, Van Straten en Pleinen, Tijdschrift ‘Het Anker’.
R. Caluwaerts, Wezembeek-Oppem, van landbouwdorp tot woongemeente.
Samenstelling: Michel Spreutels.
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Verenigingen stellen zich voor (5)
Jong KAV Wezembeek-Oppem

De Culturele Raad

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”,

Wezembeek-Oppem nam het

velen praten erover… Jong KAV doet er iets

initiatief om alle aangesloten

aan!
Twee avonden per week organiseert Jong KAV

verenigingen zich in een kort

aerobic sessies in de gemeentelijke sporthal

tekstje voor te laten stellen aan

te Wezembeek-Oppem. In een ongedwongen
sfeer werken we aan de conditie.

alle inwoners van onze

Maandagavond van 21u tot 22u kan je bij

gemeente. Deze informatie

ons terecht voor een ‘Total Body Conditionkuur’. Hou je meer van strakke kuiten en

wordt ook in Uitgekamd

dijen, dan zal je wellicht beter op de ‘step-

gepubliceerd. Bijhouden dus,

sessie’ van woensdagavond gedijen, van
20u30 tot 21u30. De keuze is vrij, of mis-

die nummers!

schien wil je wel aan allebei deelnemen? Met
een beurtenkaart of een abonnement word je
het best verwend, maar ook een vergoeding
per les zorgt voor gegarandeerd succes.
Contactpersonen:

Zin gekregen om op een sportieve manier de

• Anne Wesel, 02 731 87 81

alledaagse stress te verjagen? Aarzel dan niet

• Astrid Claes, 02 731 75 71

om bijkomende inlichtingen te vragen.

Davidsfonds
“De Cultuur dichter bij de mensen brengen.”
Dat probeert onze afdeling die deel uitmaakt
van de grootste culturele vereniging in
Vlaanderen waarbij 70.000 gezinnen aangesloten zijn. Onder de leuze ‘Voor God, Taal en
Volk’ ijvert het Davidsfonds voor de christelijke en culturele ontplooiing van onze Vlaamse
volksgemeenschap.
Je kan lid worden door éénmaal per jaar twee
producten te kiezen uit een 200-tal boeken,
cd’s of cassettes. Dan ontvang je ook tweeOproep

maandelijks het mooie en zeer interessante

Wij roepen alle verenigingen

en hoogstaand culturele tijdschrift ‘Omtrent’

die actief zijn in Wezembeek-

en word je uitgenodigd op de plaatselijke
activiteiten zoals gespreks- en debatavonden,

Oppem op om zich via deze
voorstelling in Uitgekamd

Contactpersonen:

geleide bezoeken aan tentoonstellingen,

bekend te maken bij een groter

• Marcelline Degeling, 02 731 57 37

natuurwandeling, familiereizen, enzovoort.

publiek. Elke vereniging heeft
behoefte aan nieuwe leden en
zonder zich in de kijker te werken zal men die niet krijgen.
Wij bieden dit platform aan
alle verenigingen aan, ook die
verenigingen die (nog) niet zijn
aangesloten bij de Culturele
Raad.
e-mail: culturele.raad@wezembeek-oppem.info
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Jung Hwa Dojang
Taekwon-Do is een wereldsport uit Korea. Het
is een jonge sport, aangezien zij door generaal Choi Hong Hi pas in 1955 op de wereld
werd losgelaten. Het is een gevechtskunst die
voor alle leeftijden geschikt is. De club Jung
Hwa bestaat sedert 1998 en groeit ieder jaar.
Onze club is het hele jaar toegankelijk, met
Taekwon-Do kan je immers het hele jaar
beginnen. Jung Hwa heeft haar dojang (zaal)
in de gemeentelijke sporthal aan de
Astridlaan in Wezembeek-Oppem. De lessen
worden op dinsdag van 18u tot 19u en op
donderdag van 19u tot 21u gegeven. Leer je
verdedigen dankzij je eigen lichaam en
Contactpersonen:

kracht, leer te ontspannen, een soepel

• Claude Poncelet (voorzitter),

lichaam te krijgen door oefening. Kom een

Henri Neefsstraat 2, Wezembeek-Oppem,

paar keer gratis proberen.

02 731 87 81
• Barbara Siraut (penningmeester),
Oppemstraat 68, Tervuren, 02 767 87 73
E-mail: siraut@village.uunet.be
www.taekwondo-itf.be

Vergaderingen:
• Begin van het jaar (3-4 januari) voor de jaarvergadering en jaarverslag.
• Vóór ieder examen in Wezembeek-Oppem.

Ziekenzorg Wezembeek-Oppem
Ziekenzorg Wezembeek-Oppem is een christelijke vereniging die als doel heeft zoveel
mogelijk zieken, gehandicapten en eenzame
bejaarden te bereiken; voor een bezoekje, een
babbel, een luisterend oor en indien mogelijk
Ziekenzorg

een helpende hand. Eénmaal per jaar organi-

Wezembeek-Oppem

seren we onze ontmoetingsdag en een voorlichtingsavond.

Contactpersonen:
• Jeannine Schots, 02 731 48 79
• Lieve Bartholomees, 02 731 05 73
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Zanggroep Non Troppo
Gemeenschapscentrum De Kam lijkt stilaan de
reputatie te krijgen zanggroepen aan te trekken.
Na de Barber Shop en andere BLOC’s is er
sinds augustus immers een nieuwe zanggroep
neergestreken: Non Troppo.

gen of bij activiteiten als kerstmarkten, verzorgt de groep des te meer. Bij al deze optredens gebruikt Non Troppo wel microfoons, in
tegenstelling tot bepaalde andere koren. De
begeleiding is steeds vooraf opgenomen.
Peter Beerten noemt Non Troppo “een vereniging in de ware zin van het woord”. Voor
€ 5 engageren
de leden zich
om regelmatig
naar de repetities te komen.
“Het mag
zeker geen
opportunisme
zijn; de ene
keer wel, de
andere keer
niet”, zegt hij.
Toch dienen er
geen verwittigingen vooraf
of excuses

Non Troppo wordt gedirigeerd door Peter

achteraf aan te pas te komen wanneer

Beerten. Deze Limburger had al een muzika-

iemand eens niet kan komen.

le carrière, ondermeer in een Genks jeugd-

De komst naar De Kam beschouwt Non

koor, achter de rug, toen hij in 1984 in

Troppo als een “doorstart”, wat een nieuw

Duisburg kwam wonen. Begin 1985 richtte

elan moet geven, zowel aan de dirigent als

hij Non Troppo op, dat aanvankelijk een tra-

aan de zangers. Hiermee wil de dirigent ook

ditioneel repertoire zong. Snel werd er echter

aangeven dat gemikt wordt op een kwalita-

van afgeweken. De dirigent begon immers

tief hoger niveau. De leden hebben meteen

zelf ‘andere’ liederen te zoeken en te bewer-

ook een centraler gelegen repetitieplaats,

ken. Waar de originele liedjes meestal voor

want ze komen uit de wijde omtrek van

één stem waren geschreven, bewerkte hij

Wezembeek-Oppem.

deze voor vier stemmen.
“Het publiek moet zich amuseren wanneer

Jan Pollaris

ze komen luisteren. Maar de muzikanten

Wie graag zingt en interesse heeft, kan aan-

moeten zich ook amuseren wanneer ze zin-

sluiten bij zanggroep Non Troppo.

gen”, verklaart hij zijn bedoeling. Daarom is

• Repetitie: iedere donderdagavond van

het huidige repertoire ‘modern’ te noemen,
wat staat voor muziek vanaf de jaren ‘50.

20u30 tot 22u in De Kam.
• Wanneer iemand wil aansluiten, heeft een

“Het publiek moet de liedjes kennen.

auditie plaats. Deze bestaat o.a. uit het

Misschien niet onmiddellijk de titel, maar

nazingen van een muzikale lijn en een

wel herkennen, als ze het horen.” Het reper-

partituur, een test van de stemvastheid en

toire is niet alleen modern, maar ook erg

de tessituur.

verscheiden. Non Troppo zingt liedjes van

• Wie bijkomende inlichtingen wil, kan

Rob De Nijs, Britney Spears, Queen, Abba,

steeds terecht bij Peter Beerten, tel.

Belle Perez, Burt Bacharach, Toto en Lou

02/305.06.07 voor het muzikale aspect. Luc

Vega, e.a. Veel variatie dus, ook in talen.

Weverbergh, tel. 02/305.04.63 weet alles

Bij de start van Non Troppo werd beslist om
slechts om de vijf jaar een ‘eigen’ optreden

van de organisatorische kant van de zaak.
• Organisatoren die een optreden plannen

te geven. Het laatste was in 2000. Andere

van een zanggroep, kunnen contact opne-

optredens, zoals voor feesten van verenigin-

men voor eventuele afspraken.

8 uitgekamd| jaargang 3, nr 10

KVV Pels & Pluim
Op 14 en 15 december richt Pels & Pluim
zijn 9de kleinveetentoonstelling in in
gemeenschapscentrum De Kam. Deze leerrijke tentoonstelling is te bezichtigen op 14

Een hart in onze
gemeente

Nieuw in de
bibliotheek

Kerstinzamelactie 15 december

Een selectie

De sociale werken van ere-burgemeester B.

Romans

de Grunne, een groep vrijwillige medewer-

• Connie Palmen: Geheel de

kers, organiseert op zondag 15 december
van 11u tot 18u voor de tweede maal een

uwe
• Donna Tartt: De kleine

grote kerstinzamelactie onder het motto:

vriend

‘Een hart in onze gemeente’.

• Edna O’Brien: In het woud

Nog steeds leven er mensen in erbarmelijke

• M. Fredriksson: Elisabeths

omstandigheden en dit zonder dat wij er de
nodige aandacht aan schenken. De aanko-

dochter
• Lalita Tademy: Dochters van

mende kerst en eindejaarsfeesten dienen,
ook voor hen, een feest te worden. Vandaar

Cane River
• Baantjer: De Cock en moord

dat wij alle inwoners van onze gemeente en
omliggende oproepen om deel te nemen

op bestelling
• Sally Beauman: Terugkeer

aan dit sociaal project ten gunste van vzw
‘De Kerselaar’, een gezinsvervangend tehuis

naar Manderley
• Marcia Willett: Een tijd van

december van 16u tot 22u en op 15 decem-

voor minder validen in Overijse, en vzw ‘Een

ber van 9u en tot 16u. Het is ieder jaar weer

hart in de stad’, een organisatie van een

de moeite om al deze kleurrijke dieren te

kerstmaaltijd in de Brusselse Marollen.

bewonderen. Elk jaar zijn er andere rassen

Hoe werkt deze sociale inzamelactie?

te bekijken. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld

Iedereen kan gebruikte goederen die nog in

meer watervogels dan andere jaren. Hier

goede staat zijn, o.a. kledij, speelgoed,

volgen een paar rassen die aanwezig zullen

geschenkjes of alles wat te maken heeft met

zijn: Vlaamse Reus, Nederlandse Hangoor-

de eindejaarsfeesten, komen afgeven op

dwerg, Crested cavia’s, Shelty Cavia, Konings

onze centrale inzamelplaats in de gemeen-

glansfazant, Bahama pijlstaart, Lahoreduif,

telijke feestzaal aan het Gemeentehuis van

Luikse Barbet, Watermaalse Baardkriel,

Wezembeek-Oppem.

Leghornkriel.

Op deze inzamelplaats – in aanwezigheid

Het zal dus zeker de moeite waard zijn om

van de kerstman – wordt tevens een kerst-

eens langs te komen. Wij zijn zeer tevreden

markt georganiseerd, met o.m. stands met

omdat het gelukt is meer dieren te kunnen

warme en koude versnaperingen, hartver-

ontvangen dan vorig jaar. Er is ook gelegen-

warmende dranken en een speciale stand

• Leon de Winter: God’s gym

heid om dieren te kopen tijdens deze ten-

van het gezinsvervangend tehuis voor min-

• Erwin Mortier: Sluitertijd

toonstelling.

dervaliden ‘De Kerselaar’. De Kerstman zal

• Jack Higgins: Erezaak

persoonlijk alle goederen in ontvangst

• Annie Van Keymeulen: Rosa’s

Wie zich geroepen voelt om lid te worden

nemen!

van Pels & Pluim kan zich opgeven bij fami-

Er zijn nog steeds enkele standplaatsen ter

lie Demey, tel. 02/ 731.49.45 (tussen 18u en

beschikking.

verwachting
• Michael Dibdin: En dan sterf
je
• Isabel Allende: De stad van
de wilde goden
• Paul De Wispelaere: Cuba en
andere reisverhalen
• Danielle Steel: Sprong in het
diepe
• Erika Mann: Mijn vader, de
tovenaar
• Staf Schoeters: De wegen van
ontvoogding
• David Robbins: Verschroeide
aarde

huis
• Chris Ryan: Codenaam: verkenner

20u) of op het secretariaat tijdens de tentoonstelling. Het lidgeld bedraagt minimum

Contactpersoon:

Informatieboeken

€ 6,50. Hopelijk tot ziens op de tentoonstel-

Krist Vandervorst, Sportpleinstraat 38,

• Th. Maschke: iMAC

ling.

1970 Wezembeek-Oppem,

• Mens- en milieuvriendelijk

tel. 02/731.24.12 (thuis), 02/474.05.93 (werk)

ondernemen
• Bob Vansant: Wacht niet tot
het donker is
• L.P. Chin: Tafelen met moeders en dochters
• Geert Van Istendael: Arm
Brussel

uitgekamd| jaargang 3, nr 10 9

nieuws uit

De Kam

07-12
dans

20-12
kleinkunst

Dagaz Company

Miel Cools & Della Bosiers

Uruz, Gita en Shango

Eén plus twee is één

Uruz
De danser ondergaat een zelfverandering.

Della Bosiers en Miel Cools voorstellen hoeft

Zij ontgroeit aan haar uiterlijke vorm en

niet meer. Al jaren zijn het twee namen die

krijgt nieuwe energie in een grootser leven.

de Vlaamse kleinkunstwereld groot maken.

Uruz staat voor kracht, voor mannelijkheid

Opvallend aan deze twee artiesten is het

en vrouwelijkheid. Deze twee energieën –

feit dat zij ook de moeilijkere tijden over-

ying en yang – zijn continu in beweging en

leefden en nog steeds actief zijn met

in interactie. Niets is alleen maar mannelijk

muziek, zonder de roots te verloochenen.

of vrouwelijk. Alles moet worden gezien

Dat ze mekaar vinden in een nieuw pro-

vanuit een eenheid.

gramma is dan ook niet echt een verrassing.

Gita
De onderliggende gedachte van het dansstuk ‘Gita’ is de ‘Bhagavad Gita’, het spiritueel geschrift dat ons de kunst leert om in
vrijheid te leven en hoe wij ons leven vorm
kunnen geven. Licht in het licht is mooi,
maar licht in de duisternis is veel stralender.

Shango
Zolang er op aarde een wezen verblijft dat
woorden nodig heeft om zijn pijn te verlichten, zal de ‘tango’ reden van bestaan heb-

Een programma voor de echte kleinkunst-

ben. Shango is het eeuwige verlangen naar

liefhebbers met bekende en minder beken-

dat wat achtergelaten is en tegelijkertijd dat

de nummers van beide artiesten. En… een

wat onbereikbaar is. Drie vrouwen vertellen

aantal verrassende nieuwe dingen.

hun verhaal.

Ben Van Der Linden is al jaren de vaste
begeleider van Della. Hij schitterde als pia-

Choreografie: Iris Steenwegen. Dansers: Linda

nist van Paul Van Vliet en heeft zijn sporen

Baclaine, Dafné Maes, Iraïs Ooms.

reeds verdiend.

zaterdag 7 december - 20u - De Kam

vrijdag 20 december - 20u - GC De Kam

tickets: € 7 (abo, <12j), € 9 (vvk), € 10 (kassa)

tickets: € 8 (abo, <12j), € 10 (vvk), € 12 (kassa)
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31-01-2003
theater

december
tentoonstelling

Raamtheater
Visiting Mr. Green

Jean Bracke
Kunstfotografie

Mr. Green (gespeeld door Nand Buyl) is jood

Fotograaf, autodidact sedert meer dan 20

en 86. Met een hart zo groot als een wolken-

jaar en perfectionist. Zijn beelden getuigen

krabber en een gevoeligheid navenant, is

van een scherpe observatiegeest en een

overleven in de grootstad New York niet evi-

sterk meesterschap in techniek. Zijn beeld-

dent. Behorend tot een minderheid die door

opbouw - klassiek en romantisch - en zijn

een tragische geschiedenis de vernedering

streven naar briljante kleuren, dikwijls

in al haar facetten ervaarde, is hij achter-

onder strelend tegenlicht, leiden tot perfecte

dochtig voor alles wat niet joods is. Hij leeft

beelden. Verliefd fotograaf van het schone,

en denkt volgens de wetten van het boek.

zoekt hij inspiratie in de natuur. Ook repor-

De recente dood van zijn
vrouw, voor hem de ideale
joodse echtgenote, laat hem
alleen achter, kwetsbaar, hulpeloos en verbitterd.
Deze wereldvreemde, koppige, eigengereide, oude man
werd aangereden door Ross
(gespeeld door Bert Vannieuwenhuyse). Deze wordt door
de rechter veroordeeld tot een
alternatieve straf: een paar
uur per week hulpverlening
aan het slachtoffer. Voor deze
jongeman is deze oude orthodoxe jood een anachronisme.
Toch slagen ze, ondanks verschil in leeftijd

tage- en portretfotografie beoefent deze

en levensfilosofie, erin elkaar te begrijpen,

kunstenaar. In de huidige samenleving,

naar elkaar toe te groeien en elkaar te hel-

waar het oog geen tijd meer heeft om de

pen. Auteur Jeff Baron (vertaling Paul Goris)

natuur te waarderen, doet Jean Bracke door

maakte van ‘de verzoening’ het hoofdthema

zijn kunstfoto’s ons deze wondermooie

van dit geestige, poëtische stuk.

natuur terug ontdekken. Jean Bracke was

De pers over Mr. Green: “Onverslijtbare

laureaat van de ‘Internationale Wedstrijd

Nand Buyl” (De Morgen), “Visiting Mr. Green

Nikon’ (Japan) 1982.

is een stuk met een hoog goedgevoelgehalte. Je komt buiten en je bent weer bereid in

In de cafetaria van GC De Kam.

het goede van de mensen te geloven.” (Gazet

Toegang: gratis

van Antwerpen).
vrijdag 31 januari 2003 - 20u - GC De Kam
tickets: € 7 (abo, <12j), € 9 (vvk), € 10 (kassa)
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nieuws uit

januari
tentoonstelling

De Kam

05-12
film

09-01-2003
film

‘O Brother, Where Art Thou?’

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Elly Van den Berghe

Ten tijde van de depressie doet gevangene

Amélie is de dochter van een neurotische

Olieverf en aquarel

Everett Ulysees McGill een gewaagde ont-

moeder en een affectieloze vader. Het bene-

Elly Van den Berghe volgde

snappingspoging. Vastgeketend aan twee

pen huwelijk eindigt met de dood van de

van ’84 tot ’93 avondschool

medegevangenen belooft de gladde praat-

vrouw die om het leven komt als een van

aan de academie voor

jesmaker hen een deel van de begraven buit

een dak springende zelfmoordenaar op haar

Schone Kunsten in
Dendermonde. Nadien
richtte zij met enkele andere kunstliefhebbers in
Buggenhout een groepje
met de naam ‘Spat’ op. “Dit
is voor ons een vrij atelier

van een roofoverval als ze meewerken.

waar we kunnen schilderen,

Achternagezeten door de politie ontmoeten

nek belandt. Amélies vader houdt zich ver-

tekenen, beeldhouwen,…

ze op hun avontuurlijke reis o.a. een rond-

der uitsluitend bezig met tuinkabouters.

Kortom genieten van onze

trekkende muzikant die zijn ziel aan de dui-

Amélie trekt de wereld in en belandt als ser-

kunst”, aldus Elly Van den

vel heeft verkocht in ruil voor muzikaal

veerster in een café in Montmartre. De vele

Berghe.

talent. Om geld te verdienen neemt het

ongelukkige mensen die ze daar aantreft,

vreemde trio onder de naam ‘The Soggy

doen haar besluiten om haar leven in dienst

In de cafetaria van GC De

Bottom Boys’ een hill-billy plaatje op bij een

te stellen van het geluk van anderen. Ze

Kam.

lokaal radiostation. Wanneer het nummer

koppelt verlegen types aan elkaar en gaat

Toegang: gratis

een radiohit wordt gaat iedereen in

als een liefdesengel door het leven. Wie zo

Mississippi op zoek naar de verblijfplaats

nobel is, vindt ook zelf het geluk, luidt de

van de ‘beroemde’ Soggy Bottom Boys. Een

boodschap van de film. Een modern sprook-

komedie op topniveau van de makers van

je en een uniek buitenbeentje in de moder-

‘Fargo’ en ‘The Big Lebowski’.

ne Franse cinema.

Regie: Coen Brothers. Met: George Clooney, John

Regie: Jean-Pierre Jeunet. Met: Audrey Tautou en

Turturro en John Goodman.

Matthieu Kassovitz.

5 december - 20u – GC De Kam

donderdag 9 januari 2003 - 20u – GC De Kam

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

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

De toegevoegde waarde van ‘de Rand’
Vijf jaar vzw ‘de Rand’
Vzw ‘de Rand’, door de
Vlaamse Gemeenschap
opgericht met als opdracht het
Nederlandstalig karakter in de
Vlaamse rand te versterken en
de integratie van anderstaligen
te bevorderen, vierde eind oktober haar vijfjarig bestaan met
een gesmaakt optreden van de
zigeunerviolist Roby Lakatos
en het Ensemble Piacévole
en een goed gestoffeerd
colloquium.

Roby Lakatos en het Ensemble Piacévole
brachten een gesmaakt concert voor 5 jaar
vzw ‘de Rand’.

“De faciliteiten moeten uitdoven”, verklaarde Vlaams minister-president Patrick
Dewael op het colloquium van vzw ‘de
Rand’. En iedereen schrok - even - op. “Ook
al merkt mijn politieke realiteitszin direct
op dat ze in 1988 in de grondwet werden
gebetonneerd en er dus een bijzondere
meerderheid nodig is voor een wijziging,
incluis een meerderheid aan Franstalige
kant.”
Aanleiding voor deze onverwacht duidelijke
uitspraak van de minister-president vormt
onder meer de VUB-studie over 40 jaar faciliteiten. “Daaruit blijkt dat de faciliteiten de
verfransing hebben versterkt. Ze hebben de
Franstaligen aangespoord zich niét te integreren en zijn hun doel dus voorbijgescho-

Patrick Dewael: “De faciliteiten moeten uitdoven.”

ten”, aldus Dewael. “Franstaligen in de rand

dan niet integratiebevorderend karakter van

zijn geen historische minderheid maar

het faciliteitenstelsel bleef echter in het

nieuwkomers die zich komen vestigen in

vage”, stelde Witte. En hoewel de Vlamingen

een gebied met een andere cultuur en taal.

het hebben over ‘het uitdoven van de facili-

De houding van sommige Franstaligen -

teiten’, wordt daar in de wetteksten niet

gelukkig een minderheid - die niet inzien

expliciet naar verwezen. Slotsom: een moei-

waarom ze Nederlands zouden moeten

lijk compromis, ontstaan uit de wil tot paci-

leren, vind ik verkeerd. Ze tonen geen

ficatie, met een grote grijze zone die veel

respect voor hun Vlaamse medeburger.” Ook

interpretatie toelaat. Al voegde provincie-

provinciegouverneur Lodewijk De Witte stel-

gouverneur Lodewijk De Witte er meteen

de dat “de faciliteiten met de tijd moeten

aan toe dat “het beleid wel degelijk een ver-

verdwijnen”. “De faciliteiten liggen al 40 jaar

schil kan maken in het gebruik van het

op de maag. Aan Vlaamse zijde zijn ze nooit

Nederlands in de gemeenten van de rand”.

aanvaard; aan Franstalige zijde vindt men

Patrick Dewael benadrukte ook dat de band

ze onvoldoende.”

tussen Vlaanderen en de faciliteitenge-

De taalfaciliteiten zijn een typisch Belgisch

meenten werd versterkt dankzij de laatste

compromis. Door in 1963 dit stelsel in te

institutionele hervormingen. De Vlaamse

voeren werden de uiteenlopende standpun-

overheid en de provincie Vlaams-Brabant

ten in de communautaire strijd verzoend,

krijgen meer mogelijkheden om een beleid

legde prof. dr. Els Witte uit, en kon de poli-

te voeren dat alle inwoners van de rand dui-

tiek zich verder bezighouden met de soci-

delijk maakt dat zij er belang bij hebben in

aal-economische problemen. Voor de

een Vlaamse gemeente te wonen. “Denk

Vlamingen was het belangrijk dat het

maar aan de afschaffing van het kijk- en

tweetalige Brussel tot de 19 gemeenten

luistergeld, aan de verlaging van de registra-

beperkt werd en dat de taalgrens vastgelegd

tierechten en aan de zorgverzekering”, aldus

werd. De Franstaligen zagen in de facilitei-

Dewael. Wat betreft de omzendbrief Peeters

ten een regeling die nauw aansloot bij

bevestigde Dewael zijn legalistisch stand-

Brussel om er na verloop van tijd in op te

punt. “Ik wacht op de uitspraak van het

gaan. “De volgende compromissen in de

Arbitragehof.” Tot slot riep Dewael alle

opeenvolgende staatshervormingen gingen

Vlaamse democratische partijen op om de

verder op dit uitgangspunt, al werd het

ratificatie van het ‘rapport Nabholz’ over de

administratief steeds duidelijker dat de zes

minderheden in ons land te weigeren en

faciliteitengemeenten tot het Nederlands-

samen nieuwe stappen te zetten in de

talig gebied behoren. In 1988 werden de

staatshervorming. Opnieuw schrok iedereen

faciliteiten grondwettelijk verankerd. Het al

- even - op. Want de Vlaamse overheid legde
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and-nieuws

tijdens de verschillende besprekingen van

schap elkaar terug kan ontmoeten”, stelde

dat ‘rapport Nabholz’ in de Raad van Europa

Guido Bulens uit Kraainem. Met succes

niet dezelfde kordaatheid aan de dag.

blijkbaar want in de gemeenschapcentra in

Minister-president Patrick Dewael loofde de

de rand komen meer plaatselijke verenigin-

werking van vzw ‘de Rand’. De vzw verste-

gen over de vloer dan elders in Vlaanderen.

vigt het gemeenschapsgevoel door het

“De centra hebben in deze gemeenten dui-

plaatselijke verenigingsleven te stimuleren,

delijk de vinger aan de pols”, stelde Stefaan

door kwaliteitsvolle culturele initiatieven te

Gunst, centrumverantwoordelijke van De

nemen in de zes gemeenschapscentra, door

Zandloper in Wemmel. Jan Walraet, ge-

hun informatietaak aan de lokale bevolking.

meenteraadslid in Wezembeek-Oppem, zag

De vzw helpt anderstaligen bij hun integra-

naast de polarisatie een trendwijziging.

tie in het Vlaams Gewest door onder meer

“Meer Franstaligen kennen Nederlands”, zo

taallessen aan te bieden, door in de maan-

stelde hij. En ook: “Een bewuste, positieve

delijkse RandKrant op een open en positieve

en volgehouden Vlaamse politiek levert

manier te berichten over onze regio. “Maar

resultaat op. Nu moeten we ook dringend

het werk is lang niet af”, waarschuwde hij.

werk maken om de internationalen beter te

“Hoe komt het toch

bereiken”. Een trendwijziging zag ook Raf De

dat ondanks alle in-

Visscher, voorzitter van de jeugdraad in

spanningen van ‘de

Wemmel: “In ons jeugdhuis komen ook

Rand’, van de provin-

Franstalige jongeren. Zij bestellen hun pin-

cie Vlaams-Brabant en

ten in het Nederlands en integreren zich in

van de Vlaamse over-

onze werking die in het Nederlands ver-

heid de verfransings-

loopt”. Positieve evoluties, maar dikwijls

druk niet gekeerd kan

leven de Vlamingen en Franstaligen toch in

worden?”, vroeg

gescheiden werelden. “De Franstaligen zijn

Dewael zich af.

niet geïnteresseerd in gemeenschapsvorming. Ze hebben weinig of geen contact met

vlnr: Stefaan Gunst, Guido Bulens, André
Lerminiaux, Raf De Visscher.

vlnr: moderator Bruno Huygebaert, Jan
Walraet, Anne Sobrie, Rik Otten.

Van gescheiden werel-

Nederlandstaligen. Ze voelen zich superieur,

den tot samen pinten

maar hebben blijkbaar wel schrik van wat er

pakken

in De Boesdaalhoeve gebeurt,” aldus Anne

Eddy Frans, algemeen directeur van vzw ‘de

Sobrie, schepen in Sint-Genesius-Rode. Ook

Rand’, had hierop voordien al een deel van

Guido Bulens bevestigde: “Het zijn geschei-

het antwoord gege-

den werelden die met elkaar nauwelijks

ven. Ondanks alle

contact hebben”. In Linkebeek probeerde

inspanningen om op

men een brug te slaan tussen de twee

een positieve manier

gemeenschappen door een gezamenlijke

contact te zoeken met

activiteit te organiseren. “Tournee Générale,

Franstaligen en inter-

waarbij de mensen een toer konden doen

nationalen “merken

langs de vroegere cafés van de gemeente,

we in onze dagelijkse

was een groot succes. Tijdens de voorberei-

werking op dat er nog

ding hebben verschillende mensen elkaar

steeds een hardnekkig

leren waarderen, al was de realisatie van

wantrouwen is bij

deze activiteit niet altijd even makkelijk

Franstaligen, dat de

omdat je eigenlijk volledig tweetalig werkt

internationalen dik-

en ook omdat de politiek, in casu de burge-

wijls onwetend zijn

meester, zich steeds wilde moeien. Eén les

en dat Franstalige politici nog steeds een

hebben we dan ook geleerd: hou de politiek

polariserende houding blijven aannemen”.

erbuiten”, aldus Rik Otten, voorzitter van de

Een mentaliteitswijziging verkrijg je niet

cultuurraad in Linkebeek. André Lermi-

van vandaag op morgen.

niaux, voorzitter van de cultuurraad in

Uit een aantal tussenkomsten van plaatse-

Drogenbos, sprak de hoop uit dat het ver-

lijke mensen bleek dat de werking van vzw

enigingsleven van zijn gemeente een nieu-

‘de Rand’ erg geapprecieerd wordt. “De ge-

we impuls kan krijgen met de komst van

meenschapscentra zijn een centrale plaats

het ‘huis voor de verenigingen’, voorzien

geworden waar de plaatselijke gemeen-

tegen 2003, want “door de geografische lig-
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ging en de demografische samenstelling van
Drogenbos staat het verenigingsleven op
een laag pitje”.

Ambassadeur in eigen land
Uitdagingen voor vzw ‘de Rand’
Vzw ‘de Rand’ wil het Nederlands-

Mislukte huisvestingspolitiek

talig karakter van de rand en de inte-

In het debat tussen Etienne Van Vaeren-

gratie van anderstaligen bevorderen.

bergh (Vlaams parlementslid), Toine De

Speerpunten van de vzw zijn de zes

Coninck (gedeputeerde van de provincie),

gemeenschapscentra (De Bosuil in

Luk Van Biesen (schepen in Kraainem) en

Jezus-Eik, De Boesdaalhoeve in Sint-

Vic Laureys (burgemeester van Hoeilaart)

Genesius-Rode, De Kam in Wezem-

waren alle sprekers het erover eens dat de

beek-Oppem, De Lijsterbes in

huisvestingpolitiek in de rand totaal mislukt

Kraainem, De Moelie in Linkebeek,

is. “De aanpak op dit vlak moet dringend

De Zandloper in Wemmel) die een

gewijzigd worden”, klonk het unisono. “Ik

kwaliteitsvol cultuuraanbod presen-

wacht nog steeds op de cijfers van het aan-

teren en het plaatselijke verenigings-

tal effectief gerealiseerde projecten van

leven stimuleren. Daarnaast werd

Vlabinvest. De sociale huisvesting is een

een ruime dienstverlening uitgebouwd: taallessen Nederlands, informatie over werkaanbiedingen, huisvesting en allerhande activiteiten
van de Vlaamse Gemeenschap en de

Eddy Frans, algemeen directeur

provincie Vlaams-Brabant, onthaal-

vlnr: Etienne Van Vaerenberg, Toine De Coninck, moderator Bruno

van vzw ‘de Rand’

initiatieven voor anderstaligen, de

een constructieve dialoog aangaan

conferentiereeks Speakers’ Corner,

met Brusselse initiatieven. Ten vier-

ondersteuning van jeugd- en sport-

de: samenwerkingsverbanden bevor-

projecten in de zes faciliteitenge-

deren, zoals in het geval van het

meenten, plaatselijke informatie met

Museum Félix De Boeck en het

de RandKrant en de zes gemeen-

Breugelproject.”

bevoegdheid van de Vlaamse regering en

schapskranten. Daarmee wordt de

“Om dit alles tot een goed einde te

daar zitten duidelijk inconsequenties in dat

Vlaamse Gemeenschap in de rand

kunnen brengen, is een permanente

beleid”, stelde gedeputeerde Toine De

positief en zelfbewust uitgebouwd

goede samenwerking met de ver-

Coninck. “De provincie heeft een inventaris

met vzw ‘de Rand’ als een soort

schillende overheden noodzakelijk

gemaakt van de onbebouwde percelen in de

‘ambassadeur in eigen land’.

en moeten we onze werking en

Huygebaert, Luk Van Biesen en Vic Laureys.

resultaten kunnen objectiveren via

rand. Men weet dus precies wat de potentiële bouwmogelijkheden zijn”, wist hij nog.

Uitdagingen

een meetinstrument dat we momen-

Waar de faciliteitengemeenten nood aan

En hoewel de doelstellingen van vzw

teel aan het ontwikkelen zijn. Ook de

hebben zijn regels en acties gesneden op

‘de Rand’ niet makkelijk meetbaar

realisatie van een echt ‘verenigings-

maat van die gemeenten. En dat is net het

zijn, is het duidelijk dat er op vijf

huis’ in Drogenbos in 2003 blijft

probleem, “want de Vlaamse overheid

jaar tijd heel wat gebeurd is.

uiteraard een belangrijke ambitie”,

beschouwt de faciliteitengemeenten steeds

Betekent dat dat ‘we er zijn’?

aldus Eddy Frans.

meer als volwaardig Vlaams waarvoor er

Natuurlijk niet. Er liggen heel wat

geen specifieke omkadering nodig is, terwijl

uitdagingen klaar voor de komende

het succes van vzw ‘de Rand’ net aantoont

jaren. Eddy Frans, algemeen direc-

dat je sterk moet inspelen op de plaatselijke

teur van vzw ‘de Rand’: “Eerste uit-

situatie”, aldus Luk Van Biesen. Vic Laureys

daging is onze werking in de zes

legde de nadruk op de snelle internationali-

gemeenten met bijzonder taalsta-

sering van de randgemeenten. Het gevolg

tuut verdiepen. Nog meer de actieve

daarvan zijn minder belastinginkomsten

katalysator voor de lokale leefge-

voor de gemeenten. “Vrij snel zal blijken dat

meenschap spelen. Daarvoor is extra

deze situatie niet langer houdbaar is”, aldus

geld en personeel nodig. Ten tweede,

Laureys.

de rand is meer dan de zes. We wil-

Geert Selleslach

len onze coördinerende rol in de
Geert Selleslach

brede rand vervullen, meer bepaald
op het vlak van het onthaal van
anderstaligen. Ten derde willen we
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and-nieuws

“In België slechts ruimte voor twee
topuniversiteiten”
KUL-rector André Oosterlinck in Speakers’ Corner – 18 december
Naar een Europees Silicon Valley

De ‘Bologna-verklaring’ is een ambitieus
project om het hoger onderwijs in Europa
te harmoniseren en om één grote onderwijs- en onderzoeksruimte te creëren. Men
hoopt op deze wijze een grotere transparantie en vergelijkbaarheid van de Europese
systemen van hoger onderwijs te verwezenlijken. Tegen 2010 moet Europa op
wereldvlak aan de top staan en de competitie aankunnen met de VS, de huidige leider
in kennis met een aantal topuniversiteiten.
Voor het zover is, zal de Europese onderwijs- en onderzoekssector zich de volgende
jaren echter ingrijpend moeten heroriënteren, waarbij alle hogere opleidingen worden gestroomlijnd naar Angelsaksisch
model.
De ‘Bologna-verklaring’ is intussen ondertekend door 30 Europese ministers van
onderwijs. De ondertekenaars aanvaarden
een systeem van vergelijkbare en herkenbare graden. Concreet gaat het om een veralgemeend systeem van twee cycli. De
minimum drie jaar durende eerste cyclus
leidt tot een ‘bachelor-graad’, die goed aansluit bij de arbeidsmarkt, en de tweede
cyclus van één of twee jaar tot een graad
van ‘master’. De verklaring bevat daarnaast
Speakers’ Corner 2002-2003

algemene maatregelen ter bevordering van
de mobiliteit van studenten, docenten en

Professor dr. ig. André

onderzoekers, meer samenwerking in kwa-

Oosterlinck , rector

liteitszorg en aandacht voor de Europese

KULeuven

dimensie in het hoger onderwijs.

De ‘Bologna-verklaring’ en
de harmonisering van het

De grootste hoger onderwijshervorming in de

hoger onderwijs in Europa.

Belgische geschiedenis

In België geeft de ‘Bologna-verklaring’ aanWoensdag 18 december

leiding tot de grootste hervorming van het

2002, 20u, GC De Boesdaal-

hoger onderwijs in de Belgische geschiede-

hoeve, Hoevestraat 67,

nis. Momenteel worden nieuwe onderwijs-

1640 Sint-Genesius-Rode

programma’s uitgetekend opdat in 2004
gestart kan worden met de invoering van

Toegang gratis, inschrijving

de bachelor- en masterstructuur. De afgelo-

gewenst.

pen jaren heeft men daartoe reeds geleide-

Info: vzw ‘de Rand’,

lijk een creditpuntensysteem ingevoerd en

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

de semestrialisering van het academiejaar.

tel. 02/456.97.80,

Een schaalvergroting van het hoger onder-

e-mail: info@derand.be,

wijs door de vorming van associaties tus-

website: www.derand.be

sen hogescholen en universiteiten was een

16 uitgekamd| jaargang 3, nr 10

KUL-rector André Oosterlinck © Rob Stevens

volgende stap. Dat deze hervormingen niet
zonder slag of stoot worden doorgevoerd,
spreekt voor zich. De toepassing van de
‘Bologna-verklaring’ geeft aanleiding tot
heel wat controverse.
De rector van de toekomstige Vlaamse topuniversiteit op Speakers’ Corner

Op 18 december nodigt vzw ‘de Rand’ voor
de lezingenreeks Speakers’ Corner één van
de hoofdrolspelers in dit debat uit. KUL-rector André Oosterlinck is ook voorzitter van
de accrediteringscommissie die op
Europees niveau de uitgereikte diploma’s
moet stroomlijnen. Oosterlinck is een groot
verdediger van de Bologna-hervormingen.
Hij schuwt geen provocatieve stellingen
hieromtrent. Zo stelde hij in zijn academische openingsrede van dit jaar nog dat er
“in België slechts ruimte is voor twee topuniversiteiten”.
Zijn uitgesproken liberale standpunten
leveren hem echter niet alleen aanhangers
op. Critici waarschuwen ervoor een univer-

siteit en de onderwijswereld als een bedrijf

Wat brengt ‘Bologna’?

te beschouwen. Men vreest dat uiteindelijk

Brengt ‘Bologna’ een sterkere dualisering

niet meer de overheden of internationale

tussen de topuniversiteiten en tweede-

commissies de diploma’s beoordelen, maar

rangsinstellingen? Zal de internationalise-

wel de vrije markt, m.a.w. grote bedrijven.

ring en de grotere studentenmobiliteit het

Toch zelfde
aantal
schepenen

Engels als onderwijs- en onderzoekstaal
Een zegen of een vloek?

versterken? Zet ‘Bologna’ een proces van

Nog niet langer dan een

Critici van de huidige hervormingen vrezen

schaalvergroting en onderwijsverschraling

maand geleden vestigden

vooral voor kwaliteitsverlies. In Vlaanderen

in gang? Wat wordt de positie van kunst-

we de aandacht op het feit

heeft men ervoor geopteerd om intensief

hogescholen? Hoe moeten deze opleidingen

dat het voorontwerp van

samen te werken met Nederland inzake

blijk geven van een onderzoeksmentaliteit

het nieuwe gemeentede-

accreditatie van opleidingen. Heel wat aca-

om geaccrediteerd te worden? Op onze

creet nefaste gevolgen zou

demici vrezen dat de huidige Vlaamse

zevende Speakers’ Corner kan je het verne-

hebben voor het aantal

voorstellen ertoe leiden dat we minder-

men van een bevoorrechte getuige...

schepenen in de faciliteitengemeenten. In deze

waardige diploma’s gaan afleveren. In
navolging van Nederland wil men een

Bernadette Vriamont

gemeenten zou er met het
nieuwe decreet en bij een-

bachelor van 3 jaar invoeren, terwijl de
Britse en Amerikaanse bachelors minstens

Speakers’ Corner

zelfde verkiezingsuitslag als

4 jaar duren.

Speakers’ Corner is een lezingenreeks van vzw

in 2000 nog welgeteld één

De implementatie van de Bologna-verkla-

‘de Rand’ waarbij eminente Vlaamse sprekers

Vlaamse schepen overblij-

ring kan ook belangrijke sociale

een boeiend beeld schetsen van de uitdagingen

ven. Dat zou een zware slag

(neven)effecten hebben, bijvoorbeeld inzake

voor Vlaanderen in een Europese context. Deze

betekend hebben voor de

participatie aan het hoger onderwijs door

conferenties richten zich in de eerste plaats tot

Vlaamse vertegenwoordi-

de verlenging van de studieduur, een nieuw

de grote groep van internationalen in de

ging aldaar.

systeem van studiefinanciering, nieuwe

Vlaamse rand rond Brussel, maar uiteraard zijn

De Vlaamse Regering kwam

selectiemechanismen, de waarde van het

alle geïnteresseerden van harte welkom.

echter op vraag van mensen

diploma (accreditering), ….

uit de rand terug op haar

De vrees voor een grotere selectiviteit i.p.v.

oorspronkelijk idee om het

democratisering van het hoger onderwijs is

aantal schepenen in heel

niet uit de lucht gegrepen. Door de invoe-

Vlaanderen te verminderen.

ring van het creditsysteem zullen studen-

Op 8 november keurde ze

ten niet langer per jaar gedelibereerd wor-

een gewijzigd voorontwerp

den, maar pas wanneer ze al hun studie-

goed waarin deze passage

punten hebben verzameld. Ons systeem

werd geschrapt. Het aantal

van studietoelagen zal dus hervormd moe-

schepenen blijft dus op het

ten worden en als studietoelagen voor een

huidige peil. Het vooront-

traject moeten worden toegekend. Zal dit

werp gaat nu voor advies

als pervers neveneffect hebben dat rijkere

naar de Raad van State.

studenten hun studies over meer jaren

Of bij de volgende gemeen-

kunnen spreiden, terwijl hun minder gefor-

teraadsverkiezingen het

tuneerde collega’s bijzonder hard zullen

voor de kleinere partijen

moeten werken om het traject binnen de

voordeliger berekeningssys-

vooropgestelde termijn te voltooien?

teem D’Hondt zal worden

Terwijl een eventuele studieduurverlening

gehanteerd, is nog niet

studenten uit sociaal zwakkere milieus

vastgelegd, hoewel minister

dreigt af te schrikken.

Van Grembergen dit al wel
liet uitschijnen. Mocht ook
dit bij de bespreking in het
Vlaams Parlement toegevoegd worden, dan zou de
Vlaamse vertegenwoordiging nog een stukje sterker
staan.
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Dokters van wacht
Wezembeek-Oppem en Kraainem
Indien niet anders aangeduid, gaat de wacht in van zaterdag 7u tot zondag 7u en van zondag 7u tot maandag 7u.

• 01/12

• 22/12

• 04/01

Dr. Laeremans

Dr. Walraet

Dr. Stefaan Van Mulders

Mechelsesteenweg 131, 1970 W.-O.

Pachthofdreef 36 – 1970 W.-O.

Vredeplaats 2A, 1950 Kraainem

02/731 05 15

02/784.20.40

02/720 10 51

• 07/12

• van 24/12 19u tot 26/12 7u

• 05/01

Dr. Gobbers

Dr. Pas

Dr. Delcourt

’t Veldeke 2, 1970 W.-O.

De Burburelaan 38 – 1970 W.-O.

Hebronlaan 100, 1950 Kraainem

02/731 16 00

02/731 30 30

02/725 83 93

• 14/12

• 28/12

Dr. X. Gillis

Dr. Van Belle

Ter info

Kapellelaan 274 – 1950 Kraainem

Bommaertlaan 6 – 1950 Kraainem

Centraal nummer Wachtkring Zaventem:

02/784.29.81

02/731 12 93

02/725.00.20

• 15/12

• 29/12

SOS Médecins: 02/513.02.02

Dr. Piet Van Mulders

Dr. Peckel

Vlaamse Wachtdienst: 02/242.43.44

Vredeplaats 2A, 1950 Kraainem

Hippodroomlaan 114 – 1970 W.-O.

02/720.10.51

02/731 91 57

• 21/12

• van 31/12 19u tot 02/01 7u

Dr. Delhez

Dr. Moyersoen

Mechelsesteenweg 48, 1970 W.-O.

Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem

02/731 42 24

02/731 06 99

Apothekers van wacht
Tervuren – Wezembeek-Oppem – Kraainem – Sterrebeek – Leefdaal – Sint-Stevens-Woluwe
Een week loopt van vrijdagavond 19u tot vrijdagavond 19u
• van 29 november tot 6 december

• van 20 december tot 27 december

Apotheker Tobback

Apotheker Gordts

Kerkstraat 19,

Rootstraat 2

3080 Tervuren

3080 Tervuren-Duisburg

02/767 33 14

02/767 50 47

• van 6 december tot 13 december

• van 27 december tot 3 januari

Apotheker Stevens

Apotheker Boone

Mechelse Steenweg 130,

Jezus-Eiklaan 2 – 3080 Tervuren

1970 Wezembeek-Oppem

02/767 44 86

02/731 33 67

• van 3 januari 2003 tot 10 januari 2003

• van 13 december tot 20 december

Apotheker De Smet - Schonnejans

Apotheker Matterne

Mechelsesteenweg 157

Koningin Astridlaan 313 – 1950 Kraainem

1970 Wezembeek-Oppem

02/731 73 68

02/731 04 76
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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

1 15u

Toneel De Morgenster

Festival van éénakters

GC De Kam

02/731 77 80

4 9u

Duits Cultureel Centrum Taalles Engels

GC De Kam

02/766 16 10

4 16u

Horses Paradise

Sinterklaas

Grensstraat 28

0472/55 74 04

4 20u

KAV Oppem

Bloemschikken ‘Passie van sfeer en stijl’

Parochiezaal

02/731 10 31

7 20u

Vocaal Ensemble

Filantropisch Kerstconcert

St. Pieterskerk

02/731 36 24
02/731 92 00

december

‘Joy in Art’
10 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

11 9u

Duits Cultureel Centrum Taalles Engels

GC De Kam

02/766 16 10

14 16u

KVV Pels & Pluim

Kleinveetentoonstelling

GC De Kam

02/731 49 45

15 9u

KVV Pels & Pluim

Kleinveetentoonstelling

GC De Kam

02/731 49 45

15 14u

KWB en KAV

Slotwandeling

GC De Kam

0496/86 64 34

16 13u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

16 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

17 20u

KWB

Gespreksavond: Afvalbeleid in

GC De Kam

0496/86 64 34

17 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

19 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

20 20u

KWB

Kookcursus

GC De Kam

0496/86 64 34

20 21u

Slotracing Merlijn

Initiatie voor beginners

JH Merlijn

0475/73 28 44

21 13u

OCMW

Kersthappening met optreden

Ban Eik

02/731 65 67

Wezembeek-Oppem

van zanggroep ‘Non Troppo’

JH Merlijn

Kerstavond

JH Merlijn

0475/73 28 44

KWB

Driekoningenfeest

GC De Kam

0496/86 64 34

de gemeente

24 23u

januari
4 18u

Reeksen:
• elke maandagavond (buiten de schoolvakanties) – Turnen – Fit & Gezond Dames – 02/731.83.30
• elke zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u – Stripbibliotheek – Jeugdraad
• elke donderdagavond – repetitie – Zanggroep Non Troppo
• elke donderdagavond – Turnen – Fit & Gezond Heren – Duitse school – 02/767.01.01
Gemeenschapscentrum De Kam is gesloten van maandag 23 december 2002 tot en met vrijdag 3 januari 2003.
Wij wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten toe!
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nieuws uit De Kam

De Kam
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

uitgekamd
is een uitgave van het

Dagaz Company | Dans
zaterdag 7 december – 20u – GC 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

Miel Cools, Della Bosiers & Ben Vanderlinden | Kleinkunst

provincie Vlaams-Brabant

vrijdag 20 december – 20u – GC De Kam

Redactie

Raamtheater | Visiting Mr. Green
vrijdag 31 januari – 20u – GC De Kam

Ivo Claesen, Louis Declerck,
Ghislaine Duerinckx,
Jan Pollaris, Marc Snoeck,
Michel Spreutels,
Frank Vandendael,
Krist Vandervorst,
Jan Walraet.

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

Foto’s
www.dekam.be

http://www.applaus.be

Archief Het Anker,
Ben Vanachter,

Redactieadres
GC De Kam

Missie vzw ‘de Rand’
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.

Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem
02/731.43.31
info@dekam.be
www.dekam.be
Verantwoordelijke uitgever
Marc Snoeck, Beekstraat 172,
1970 Wezembeek-Oppem

Belangrijk bericht-deadline
Berichten en activiteiten voor de volgende uitgekamd van januari 2003 worden verwacht ten laatste op
9 december 2002.
Ze kunnen afgegeven worden op het secretariaat van De Kam, op diskette of via e-mail: info@dekam.be
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