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Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 10 maart
• DWO verwijt burgemeester Van Hoobrouck

aan afbraak toe en wordt verkocht. De ver-

(UF) politieke en tendentieuze standpunten

enigingen die er hun lokaal hebben, zullen

over de uitspraak van de Raad van Europa in

vermoedelijk naar de voormalige conciërge-

te nemen in het gemeentelijk Infoblad, die

woning aan de Kerkhofstraat verhuizen.

maar één doel lijken te hebben: de twee

• Het bestek voor de installatie van elektrici-

gemeenschappen uit elkaar drijven.

teit, verlichting en geluid in de Sint-Pieters-

• Terwijl Interza een lezing geeft over hout-

kerk wordt gewijzigd. Omdat de nieuwe

compostering, roept de gemeente elders op

raming (72.120 euro) hoger ligt dan de eerste

hetzelfde tijdstip de milieuadviesraad

en de gemeente bovenop haar eigen aan-

samen. De leden van deze raad komen op

deel (10%) ook het aandeel (10%) van de

die manier voor een moeilijke keuze te

onbemiddelde kerkfabriek moet betalen,

staan.

kondigt UF-woordvoerder Christian Jaubert

• Vorig jaar wees DWO er meer dan eens op

aan dat zijn groep zich zal onthouden. Bij de

dat de subsidies aan de verenigingen niet in

stemming blijken er dissidenten in de groep

de begroting of de begrotingswijzigingen

te zitten. Met 9 onthoudingen, 6 neen-stem-

waren opgenomen. “Een subsidiereglement

men en 5 ja-stemmen (Geuens, Van Sever,

klaarstomen is een schone zaak”, stelde de

Walraet, Pollaris en Peeters) is het advies

oppositie toen, “maar als het niet op tijd

negatief, stelt een laconieke Van Hoobrouck.

klaar is, is dat om moeilijkheden vragen”.

“Heeft de burgemeester zijn manschappen

Deze waarschuwingen werden weggelachen.

nog in de hand?”, vraagt Richard Peeters

Zoals voorspeld moest dit in december

zich af.

ineens in ijltempo worden bijgestuurd. De

• Ook de twee volgende punten gaan over

verenigingen kregen een brief met de drin-

de Sint-Pieterskerk. De begroting 2002 wordt

gende vraag hun rekeningnummer binnen

gewijzigd (interne kredietaanpassing) en het

de drie dagen bekend te maken, zoniet…

gemeentelijk aandeel van de restauratie van

zouden ze tot in mei op hun subsidies moe-

het orgel kan enkel uitbetaald worden op

ten wachten.

voorlegging van de facturen aan de ontvan-

• Begin 2000 vroeg DWO of de notulen van

ger (een vergetelheid bij de eerdere raadsbe-

het schepencollege, de gemeenteraad en de

slissing). Dan kondigt de burgemeester

diverse commissies per e-mail doorgestuurd

plechtig aan dat hij een verklaring zal afleg-

konden worden. Een GE-EC-schepen vond

gen. Een verklaring die hij vooraf reeds naar

dat zolang niet alle gemeenteraadsleden

Belga had gestuurd, zo wist oppositielid

over een computer en een internetaanslui-

Walraet, omdat het persagentschap hem

ting beschikten, de gemeente trouw moest

nog voor de gemeenteraad al om commen-

blijven aan het papier en de post. Drie jaar

taar had gevraagd. In grote lijnen komt het

later antwoordt de burgemeester dat hij de

erop neer dat de burgemeester vraagt beide

nieuwe tijden genegen is en de mogelijk-

punten uit te stellen, gezien de moeilijkhe-

heid laat onderzoeken.

den met de Sint-Pieterskerk. Na het ontslag

• De gemeentelijke bijdrage aan de politie-

van pastoor Verstraeten blijft de parochie-

zone WOKRA wordt aangepast van 955.074

raad dwarsliggen en het invoeren van een

euro naar 947.104 euro.

Franse mis weigeren. “Aangezien de werken

• 600 meter recuperatieboordstenen in blau-

gefinancierd worden door de gemeenschap,

we hardsteen worden te koop aangeboden

acht ik het niet meer dan normaal dat het

aan liefhebbers (5 euro per meter; alle

gebouw toegankelijk wordt gemaakt voor

onkosten ten laste van de kopers). DWO

heel de bevolking.” Richard Peeters (DWO)

vraagt om een aantal van die stenen te recy-

zegt dat de burgemeester zich met kerkelij-

cleren als gemeentelijke bloembakken.

ke zaken bemoeit en dat het om de zoveel-

Chantal Woitrin (UF) vindt het een goede

ste stemmingmakerij gaat in de aanloop

suggestie, maar wordt weggelachen door

van de verkiezingen. De twee punten wor-

haar partijgenoot Van Hoobrouck. “Jaja,

den uitgesteld (DWO weigerde te stemmen,

mevrouw bloemeke”, is zijn reactie.

1 neen-stem van Van Sever en 16 ja-stem-

• Het huis aan de Henri Smetsstraat nr. 21 is

men).
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uit de gemeente

Politie krijgt nieuw
onderdak

De bib komt
aan huis

riolering van de J.B. de Keyzerstraat wordt

De politieraad gaf zijn principiële goedkeu-

Onze bibliotheek beschikt

een kous gestoken (365.568 euro).

ring om over te gaan tot de aankoop van de

over een mooie collectie boe-

• De nieuwe straat tussen de Bergenblok-

Meteowing in Wezembeek-Oppem als nieu-

ken: vers van de pers,

straat en de Bergstraat zal de naam Jean-

we locatie voor het commissariaat van de

bekroond of actueel… je

Monetstraat / rue Jean-Monet meekrijgen.

politiezone Wezembeek-Oppem / Kraainem

vindt het allemaal in de rek-

Jan Pollaris (DWO) vindt dat het advies van

(WOKRA). De aankooponderhandelingen

ken. Als je niet goed ter been

• De woning aan de Bosweg nr. 15 wordt
gesloopt (20.000 euro). De Papaverlaan
(91.000 euro) en de Viooltjeslaan (348.000
euro) worden heraangelegd en in de lekke

de Culturele Raad moet gevolgd worden en

bent of om een andere reden

dat er terug gegrepen moet worden naar het

niet tot bij ons kan geraken,

toponiem ‘Ruellensstraat’. Het voorstel

komen vrijwilligers bij u

wordt meerderheid tegen minderheid weg-

thuis! Als dat geen service

gestemd, net als het volgende amendement

is? Maak er gebruik van!

van DWO tegen de Franse vertaling rue

Vul het strookje in of bel ons

J. Monet (16 neen, 1 onthouding, 3 ja).

op het nummer 02/783 12 26

• Schepen Chantal Woitrin (UF) is de beziel-

tijdens de openingsuren:

ster van de nieuwe gemeentelijke bloem-

Gemeentelijke Openbare

perken, met onbetwistbaar schilderachtige

Bibliotheek, Europalaan 4,

uitschieters als het rozenvierkant aan het

1970 Wezembeek-Oppem

monument voor de gesneuvelde soldaten.

maandag 16u-20u

Op haar initiatief wordt een bebloemings-

dinsdag 9u-12u en 13u-17u

wedstrijd georganiseerd, met prijzen voor de

woensdag 8u30-12u en 13u-17u

verschillende categorieën: gevels, voortui-

donderdag 9u-12u en 18u-20u

nen en zijtuinen. Het reglement ligt ter

vrijdag 8u30-12u

inzage op het gemeentehuis. De wedstrijd

zaterdag 9u-12u

vindt plaats in juli en de uitslag wordt
• De plaatselijke openbare bibliotheek heet

met het Ministerie van Landsverdediging

voortaan de gemeentelijke openbare biblio-

kunnen starten. De huisvesting van de poli-

theek (GOB). Jan Walraet (DWO) vraagt waar-

tie is een groot probleem in onze politiezo-

om de gemeente de Vlaamse subsidies blijft

ne, dat met deze beslissing definitief van de

weigeren. Schepen Jean-Pierre Sans (UF) is

baan lijkt. Toch kwamen er kritische opmer-

van mening dat de bibliotheek die niet

kingen op de keuze van de politieraad. Zo

nodig heeft. Volgens hem gaat het goed met

wordt onder meer gevreesd dat het commis-

de GOB.

sariaat moeilijk bereikbaar zal zijn met het

• De Franstalige speelpleinwerking

openbaar vervoer en dat het gebouw van de

Toboggan ontvangt een subsidie van 2,48

Meteowing tal van onbekende gebreken

euro per dag per kind en huurt zelf bussen

bevat die de kostprijs de hoogte in zal jagen.

in voor activiteiten op verplaatsing. De
Nederlandstalige werking Pardoes! krijgt
1,49 euro en de gemeentebus. Het voorbije

Naam:
……………………………………
……………………………………

Adres:
……………………………………
……………………………………
………………….........................

Tel:
……………………………………

jaar hield schepen Hugo Geuens (GE-EC) hen

……………………………………

echter voor dat ze geen bus konden krijgen

Terugsturen naar Gemeentelijke

voor groepen kleiner dan 20 kinderen.

Openbare Bibliotheek, Europalaan 4

Pardoes! kreeg dus geen bus, maar bleef wel

1970 Wezembeek-Oppem

met de verminderde subsidie van 1,49 euro
zitten. “Gelukkig”, zei Hugo Geuens, “heb ik
deze vergissing van de ambtenarij (?) net op
tijd gezien en vraag ik nu om de subsidie
van Pardoes! op te trekken tot 2,48 euro.” Dit
wordt éénparig goedgekeurd.
Ghislaine Duerinckx
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bekend gemaakt in oktober.

Te r u g b l i k

De ‘ijzeren weg’ of het ‘Electrobelleke’
In 1882 werd de spoorlijn Brussel-Leopoldswijk-Oudergem doorgetrokken tot Tervuren.
Op het Wezembeekse traject werden drie
stations gebouwd. Eén aan de weg naar
Stokkel (halte Wezembeek-Stokkel), één aan
de Mechelsesteenweg (halte Oppem) en het
eindstation tussen de Hertogweg en de
Brusselsesteenweg (huidig nummer 17 in de
Albertlaan). Naar aanleiding van de
‘Exposition internationale de Bruxelles’ werd
in 1897, op aandringen van Koning Leopold
II, dit laatste vak omgelegd naar het latere
Koloniënpaleis (Congomuseum) en het park,
met een nieuw eindstation aan de
Leuvensesteenweg op het grondgebied van
Wezembeek. In elk station werd een stationschef aangesteld, die er met zijn gezin
Station Stokkel aan de Burburelaan (1950)

woonde. De stationschef van Oppem was
ook postmeester. Het oversteken van de
trein aan de wegen nabij de haltes werd oorspronkelijk door barelen op rails, later door
slagbomen beveiligd. Er waren barelen aan
de Mechelsesteenweg en aan de Molenweg.
Mijn familiegeschiedenis is nauw verbonden
met de beginperiode van de lijn BrusselTervuren in Oppem. Mijn grootvader was er
spoorlegger, mijn grootmoeder bediende de
bareel aan de Mechelsesteenweg en mijn
vader begon er zijn loopbaan als telegramdrager bij de stationschef-postmeester E.
Gauderis. Van 1926 tot 1929 werd de lijn, die
het nummer 160 kreeg, uitgebaat door de
Nationale Maatschappij der Belgische

Station Wezembeek aan de L. Marcelisstraat (1950)

Spoorwegen. In 1929 stond de NMBS haar
exploitatierecht van de lijn Brussel-Tervuren
voor 50 jaar af aan de ‘Société federale de fer
économiques’, die het op haar beurt overmaakte aan de holding Electrobel
(Compagnie Générale d’Entreprises
Electriques et Industrielles). Als dochteronderneming van Electrobel werd in 1930 de
Maatschappij voor de Elektrische spoorweg
Brussel-Tervuren (BT-trein) opgericht. Hierbij
werden door deze nieuwe maatschappij de
stoomtreinen door elektrische vervangen en
werden omwille van een snellere verbinding
naar Brussel kandidaat-kopers via haar zustermaatschappij s.a. Immobilière Electrobel
voor haar in nabijheid van de lijn gelegen
bouwgronden in Kraainem, Stokkel en
Wezembeek-Oppem gelokt. Dit heeft onver-

Station Oppem aan de Mechelsesteenweg (1950)
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mijdelijk tot een versnelde verstedelijking

van onze gemeente geleid. Tevens werd een
bijkomende halte (Wezembeek) op het
Veldeken voorzien.
Op 1 december 1931 werd de eerste geëlektrificeerde lijn officieel in aanwezigheid van
prins Leopold en prinses Astrid opengesteld.
Bij de doortocht van het station Wezembeek-Stokkel speelde de harmonie SintCecilia; op het Veldeken werd het prinsenpaar begroet door de gemeentelijke overheid
en de schoolkinderen, terwijl aan het station
van Oppem de fanfare Kunst en Vaderland
een serenade bracht. Intussen had de kleine
(en latere onderwijzeres) Clementine
Degreef prinses Astrid een bloemruiker
mogen aanbieden en kreeg ze een flinke
zoen als beloning. De nieuwe treinstellen
waren ingedeeld in twee klassen en onder-

Station Tervuren aan de Leuvensesteenweg (1930)

verdeeld in compartimenten ‘rokers’ en ‘niet
rokers’.
Het personeel van de vervoermaatschappij
was vooral van Tervuren, Vossem, Leefdaal
en Bertem afkomstig. De meest beruchte
ontvanger was ‘Akkentien’, een Waalse
inwijkeling die moeilijk het cijfer 18 in correct Nederlands kon uitspreken. Tot groot
jolijt van de reizigers en kolerieke ernst van
de betrokkene, een waardige evenknie van
de Franse komiek Louis de Funès. Er was
een gestadige aangroei van het reizigers- en
goederenvervoer tussen 1932 en 1944. Vooral
dagloners, ambtenaren en bedienden, zondagse wandelaars en museumbezoekers,
fanaten van de paardenrennen van Stokkel
en Sterrebeek en de supporters van de
nationale tweedeklasser White Star op de

Bareelwachter (rond 1930)

Grenspaal NMBS langs spoorweg aan

Kelle te Woluwe maakten gebruik van het

Mechelsesteenweg te Oppem (2003)

BT-treintje. In 1936 werden zelfs gedeclasseerde Parijse metrostellen aangekocht. Voor
de bevoorrading van de Amerikaanse troepen, die op de renbaan van Sterrebeek gelegerd waren en die instonden voor de bewaking van Duitse krijgsgevangenen, werd in
1946 nabij de Dieweg aan de Windmolenstraat nog een stopplaats aangelegd. Ze
werd later nog gebruikt voor de bezoekers
van de hippodroom van Sterrebeek.
Van 1946 tot 1958 liep het aantal reizigers
dramatisch terug. Zware investerings- en
uitbatingskosten, hoge personeelskosten
(met syndicale verwijzing naar de wedden
van de NMBS), de toepassing van allerlei
gunsttarieven ten voordele van diverse
gebruikscategorieën en de opkomst van
‘koning auto’ deden de exploitant de das

L. Marcelisstraat met halte Veldeken op de achtergrond (1950)
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stoppen, talloze sympathiebetuigingen en
met een allesbehalve in acht genomen uurregeling werd het hele traject afgelegd.
In 1964 viel het monumentale station van
Tervuren onder de sloophamer. Alleen de
goederenloods ervan bleef bewaard en werd
omgevormd tot de taverne ‘Spoorloos
Station’. Het bareelhuisje aan de Molenweg
zou in 1980 verdwijnen. Nu rest er nog
alleen het recent gerestaureerde station van
Stokkel aan de Burburelaan. De spoorlijn
Brussel-Tervuren werd nog enige tijd door
de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen als industrieel verbindingsspoor gebruikt (bijvoorbeeld door de firma in
bouwmaterialen Teugels te Oppem en de
Bus nr. 30 aan de wijk Ban Eik (rond 1970)

houthandel De Keuster in Stokkel). In 1970
kreeg de NMBS de toestemming om de
onrendabele uitbating volledig te stoppen en
de installaties te slopen. Blijkbaar was enige
ernstige belangstelling voor dergelijke efficiënte openbare vervoerdienst van hogerhand onbestaande. Wel waren alle bouwgronden van de ‘s.a. Immobilière Electrobel’
reeds geruime tijd vlot van de hand gedaan.
Derhalve werd na het afschaffen van de
elektrische trein Brussel-Tervuren onmiddellijk (1958) aan de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer de uitbreiding van
haar net tot Wezembeek voorgesteld. Momenteel verzorgt de bus nr. 30 de verbinding
Marmotwijk-Metrostation Kraainem en
heeft de bus nr. 31 Renbaanlaan-Metrosta-

Sneltram 39 MIVB aan halte Marcelis (1988)

tion als bestemming.

om. Kwam daarbij nog de niet aflatende

Sinds 1988 werd de tramlijn 39 van het

obstructiepolitiek van het Ministerie van

Dumontplein (Stokkel) als sneltram verlengd

Verkeerswezen, waarbij iedere aanvraag tot

tot in Oppem (Ban Eik). Vanaf de Hinnisdael-

tariefverhoging vanwege de BT-lijn werd

laan te Stokkel volgt de sneltram de oude

vertraagd en waardoor de maatschappij

spoorbedding Brussel-Tervuren. Volgende

hopeloos achterop raakte tegenover haar

haltes zijn op het parkoers voorzien: de

rechtstreekse rivalen NMBS (Nationale

Burbure, Schone Lucht, Marcelis, Beek, Ter

Maatschappij Belgische Spoorwegen) en

Meeren, Ban Eik. Over het ganse traject

MIVB (Maatschappij Intercommunaal

maakt de infrastructuur ervan het voorwerp

Vervoer Brussel). Bovendien rijfde de NMBS,

uit van schrijnend vandalisme (graffiti en

steeds in toepassing van het oorspronkelijk

glasbraak) en van een ergerlijk gebrek aan

concessiecontract, de lucratieve pakjes-

degelijk onderhoud.

dienst van de BT-lijn terug binnen.
In 1958 leed de maatschappij Electrobel een

Michel Spreutels

totaal verlies van 43 miljoen fr. En verzocht
zij om de uitbating van de lijn te mogen

Bronnen: R. Caluwaerts, Wezembeek-Oppem. Van

beëindigen. Op oudejaarsavond van 1958

boerendorp tot woongemeente.

denderde het ‘Electrobelleke’ voor de laatste
maal over het spoor. Het was een afscheid,
een staatsbegrafenis waardig. Met oorverdovende sirenes, herhaalde geestrijke tussen-
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verenigingsnieuws

Speelplein Pardoes!
Sinds enkele maanden waait
er een frisse wind door de
speelpleinwerking Pardoes! Wij
hadden een babbel met Katrien
en Jyoti, twee nieuwe enthousiaste ‘Pardoesers’.

“Uit de vorige vakantie is een kei-tof moni-

Iedereen is welkom op het speelplein, maar

torenteam ontstaan”, steekt Jyoti van wal.

er wordt gevraagd dat de kinderen een

“Daarvoor waren er steeds te weinig moni-

basiskennis Nederlands hebben. Dat maakt

toren, waardoor het moeilijk was iets dege-

het makkelijker om te communiceren en

lijk uit te bouwen. Maar nu staat er een

het zal leuker zijn voor de kinderen omdat

gemotiveerde ploeg van mega-coole

ze vlugger vriendjes maken. “En verder wil-

enthousiaste jongeren klaar die met de kin-

len we natuurlijk nog groeien. We hebben

deren de hele vakantie gaan sporten, zin-

nu een stevige basis en meer animatoren.

gen, stoeien, knutselen en allerhande maffe

Deze krijgen ook veel meer inspraak in de
werking dan vroeger en de ouders krijgen
ook meer informatie over hun kinderen”,
stellen Katrien en Jyoti. “We hopen op nog
wat extra ondersteuning vanuit de gemeente. Zo zouden we graag enkele uurtjes in de
sporthal terecht kunnen en de gemeentebus voor onze uitstapjes willen gebruiken.”
Er is ook een nieuw logo, waarvoor nog een
naam gezocht wordt en aan de webstek
wordt gewerkt. “Het logo ziet er veel jonger
uit dan vroeger”, vertelt Jyoti. “Het stelt een
vrolijk walvisje voor, bevat verschillende
kleuren en is meer gericht naar onze jeugdige doelgroep.”
Wanneer?

Speelplein Pardoes! is open tijdens de paasKatrien en Jyoti zien het zitten.
Nu jullie nog!

activiteiten gaan doen.”

vakantie van 7 tot 18 april en in de zomer-

“De speelpleinen zijn geen kinderopvang”,

vakantie van 1 juli tot en met 29 augustus,

verduidelijkt Katrien. “Maar wel een plaats

uitgezonderd feestdagen. De activiteiten

waar kinderen van twee en een half tot

gaan door tussen 9u en 16u, maar vanaf 8u

twaalf jaar aan allerlei activiteiten kunnen

en van 16 tot 18 uur is er opvang voorzien.

deelnemen.

Inschrijven is verplicht en kan bij Valerie

Dit gaat van knutselen, muziek maken,

Cumps vanaf 6,00 euro per dag. Voor het

toneel spelen en tal van toffe spelletjes.

zwemmen en de uitstapjes kan er een

Elke week is er een daguitstap naar een

extraatje gevraagd worden.

provinciaal domein, een museum, het

Speelplein Pardoes! is nog op zoek naar

zwembad, een dierenpark of een grote

(hoofd)monitoren voor de zomervakantie.

speeltuin. Er wordt overwegend buiten

De enige vereiste is dat je minstens zestien

gespeeld. Maar door een verbeterde samen-

jaar bent. Je kan hiervoor contact opnemen

werking met het gemeentebestuur hebben

met Jyoti. Speelplein Pardoes! wordt

we nu lokalen gekregen in de Nederlands-

gesteund door de plaatselijke jeugdraad en

talige basisschool ‘De Letterbijter’. Hier

de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking.

beschikken we over twee speellokalen, de
sportzaal, de speeltuin, twee speelplaatsen:

Frank Vandendael

één grote met klimrek en één klein met de
zandbak en speeltuigen, het voetbalveld en

Voor inschrijvingen neem je contact op met:

de refter. Hierdoor hebben we veel meer

Valerie Cumps, Koningsstraatje 32

mogelijkheden. We gaan elke week werken

tel. 02/305.67.82 (na 18u)

rond één bepaald thema. Zo gaan we

e-mail: speelpleinpardoes@yahoo.com

samen met de nieuwe jeugd- en sportmedewerker in De Kam overleggen over wat

Voor allerlei inlichtingen kan je terecht bij

we in de week rond sport zoal kunnen

Jyoti Degroote, Vosberg 34

doen.”

tel. 0485/85.08.08

uitgekamd| jaargang 4, nr 4, april 2003 7

verenigingsnieuws

Verenigingen stellen zich voor (8)
Horses Paradise

De Culturele Raad

Beste paardenvrienden, vzw Horses Paradise

Wezembeek-Oppem nam het

is een nieuwe vereniging die de paardensport met al zijn disciplines wil promoten

initiatief om alle aangesloten

voor een breed publiek.

verenigingen zich in een kort

Onze andere doelstellingen zijn:
• Een ontmoetingscentrum uitbouwen waar

tekstje voor te laten stellen aan

groepsgeest en sociaal contact primeren

alle inwoners van onze

(een leuk clublokaal is aanwezig).
• Een recreatie- en instructiecentrum ver-

gemeente. Deze informatie

wezenlijken waar ontspanning en rijgenot

wordt ook in Uitgekamd

centraal staan. Elke zondagmiddag maken
we wandelingen in het Zoniënwoud.

gepubliceerd. Bijhouden dus,

• Een therapiecentrum creëren zodat ook

die nummers!

mindervaliden de ruitersport kunnen ontdekken.
• Een integratiecentrum worden voor buitenlanders zodat die mensen zich hier sneller thuis voelen.
• Seminaries, demonstraties en beurzen
houden over de ruitersport.
• Op termijn culturele spektakels zoals
theater, circus, e.a. aanbieden.
• Junioren- en seniorenteams vormen voor
diverse disciplines zoals springen, dressuur,
mennen en horse-ball.
• Deelnemen aan jumping-, dressuur- en
crosswedstrijden via het txt-team (gestart
op 1 november 2002).
• Zelf ook allerhande wedstrijden en evenementen organiseren;
• Vanaf januari 2003 afname van brevetten
en vanaf maart 2003 start een mencursus
(theorie, praktijk, examen).
http://www.horsesparadise.be

U kan ons centrum vinden aan de
Oproep

Wij roepen alle verenigingen

Contactpersonen:

Grensstraat 28 (tussen de Mechelsesteenweg

• Axel Wauters, 0472 55 74 04

en de Leuvensesteenweg) op slechts 800m

e-mail: axel.wauters@pi.be

die actief zijn in Wezembeek-

van het Zoniënwoud.

Oppem op om zich via deze
voorstelling in Uitgekamd
bekend te maken bij een groter

Duivenmaatschappij ‘De Witte Kop’

publiek. Elke vereniging heeft

Hoe onze maatschappij voorstellen? Wel, een

behoefte aan nieuwe leden en

groep mensen die heel veel van duiven houden

zonder zich in de kijker te wer-

en er hun hobby van gemaakt hebben. Diezelfde

ken zal men die niet krijgen.

Bijeenkomsten:

mensen, ‘duivenmelkers’ genoemd, richten dui-

Wij bieden dit platform aan

Wie interesse heeft kan gerust komen kijken naar de

venvluchten in van verschillende afstanden en

alle verenigingen aan, ook die

inkorving van de duiven iedere zaterdagnamiddag van

het duiveninstinct zorgt ervoor dat die beestjes

verenigingen die (nog) niet zijn

april tot september in ons lokaal Café Madelon,

aardig en vlug thuis geraken. De gummiring

aangesloten bij de Culturele

Hernalsteenstraat 68.

wordt afgetrokken en ‘bestatigd’ in een elektro-

Raad.

nisch apparaat en zo kan de snelheid van iedere

e-mail: culturele.raad@wezem-

Contactpersonen:

duif bepaald worden. De snelste duif wordt als

beek-oppem.info

• Edward De Haes, 02 731 32 58

eerste geklasseerd en zo verder.
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ZVK Marmot Plus
Gegroeid uit de in 1986 opgerichte wijkploeg ZVK (zaalvoetbalclub) De Marmot naar
de naam van de sociale woonwijk gelegen
aan de Astridlaan, in de schaduw van de
gemeentelijke sporthal, blijft nu enkel een
veteranenploeg over die om de twee weken
vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijden
speelt op vrijdagavond van 20u tot 21u in de
sporthal R. Cumps te Wezembeek-Oppem
en dit afwisselend met de B-ploeg van de
Diplomats (actief in de Vlaamse
Zaalvoetbalbond – 3de provinciale VlaamsBrabant). Het competitieve deel van de ZVK
De Marmot ging immers midden de jaren
‘90 over in de fusieploeg ZVK Marmot
Wezembeek Diplomats, kortweg de
Diplomats.
ZVK Marmot Plus richt zich voornamelijk
naar de iets ‘oudere’ speler, laat ons zeggen
‘Plus 30’, vandaar ook het toevoegsel in de
‘nieuwe’ clubnaam. Toch gebeurt het ook
regelmatig dat een jongere speler in een
eerste fase wordt ingeschakeld die dan op
Contactpersonen:

termijn doorgesluisd wordt naar de compe-

• Eddy Baertsoen, Astridlaan 59,

titieploeg Diplomats. Is er op het sportieve

Tel. 02 305 55 91, GSM 0475 77 34 09

vlak een samenwerking, op vlak van bestuur

e-mail: eddy.baertsoen@pandora.be

en financiën gebeurt alles gescheiden.

Oudervereniging ‘De Letterbijter’
Zoals elke school heeft ook de Nederlandstalige
gemeentelijke basisschool met freinettechnieken ‘De Letterbijter’ een oudervereniging.
Onze vereniging is een schakel tussen ouders,
kinderen en school en bouwt aan een fijne
school en schoolomgeving. Elk(e) ouder(paar)
met een kind op de school is lid van de oudervereniging, die regelmatig vergadert. Op de vergadering wordt onder meer besproken waaraan
we ons budget besteden.
We dragen de helft van de kosten van alle klasuitstappen, zorgen voor Sinterklaas en paashaas
en een feestelijk afscheid voor de laatstejaars en
hun ouders. Voor deze activiteiten is, naast de
onontbeerlijke menselijke steun, veel geld nodig.
Dat proberen we in te zamelen met onze kaasen wijnavond in november, het schoolfeest in
mei en met andere festiviteiten.
Contactpersonen:

Natuurlijk kunt u ook onze webstek bezoeken:

• Rolf van Rossum, 02 305 36 41

www.letterbijter.be.
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nieuws uit

De Kam

april
tentoonstelling

mei
tentoonstelling

Veine Peeters

Arlette Demanet

Schilderijen

Olieverf

“Mijn schilderijen, figuratief, zou je ‘verha-

“Na het stoppen met mijn beroepsactivitei-

lend’ kunnen noemen, want meestal vinden

ten heb ik me toegelegd op de schilder-

ze hun oorsprong in een actualiteit of ‘fait

kunst. Autodidactisch wou ik een eigen stijl

divers’. De aanzet wordt dan gegeven met

ontwikkelen, iets tussen abstract en figura-

een summiere vorm of silhouet, waarrond

tief. Mijn werken zijn opgebouwd met geo-

uitgewerkte beelden de details komen ver-

metrische vlakken. Deze bijna statische

tellen. In De Kam zal ik echter vooral – en

werken krijgen beweging door het accent

voor het eerst – werken op papier tonen, die

van de kleurtoets op de juiste plaats te

ik nu aan het realiseren ben. Enkele vinden

brengen. Met het exploreren van de anato-

hun inspiratie in de poëzie van de

mie bij de atleet, het paard, de handen, die

Nederlandse dichter-schilder Lucebert”,

ik schilder, wil ik een ode brengen aan al

aldus Veine Peeters.

wat kracht uitstraalt maar ook elegantie,
liefde of passie toont”, aldus Arlette

Toegang: gratis

Demanet.

In het cafetaria van GC De Kam.
Toegang: gratis
In het cafetaria van GC De Kam.
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10-04
film

27-04
muziek van voor de oorlog

08-05
film

The Green Mile

Jokke Schreurs Trio

Memento

Paul Edgecomb is hoofdbewaarder van een

De bloesems van ’39

Leonard Shelby is een suc-

gevangenis, waar alleen ter dood veroor-

Jokke Schreurs wist vorig jaar al muziekmin-

cesvolle man. Tenminste op

deelde criminelen zitten. Zij lopen spreek-

nend Vlaanderen te overtuigen met zijn cd

het eerste gezicht. Hij rijdt

woordelijk hun laatste mijl over het groene

‘Jokke Schreurs Trio featuring Rony Verbiest’.

met een Jaguar, maar hij

linoleum, The Green Mile, naar de elektri-

In zijn nieuwe project ‘De bloesems van ‘39’

logeert in goedkope motels.

sche stoel. De nieuwe gevangene die wordt

tast hij de mogelijkheden af van de Europese

Hij draagt een duur pak,

maar het zit net iets te ruim.
Hij blijkt echter op zoek te
zijn naar de man die zijn
vrouw heeft verkracht en
vermoord. Die zoektocht
wordt bemoeilijkt doordat hij

binnengebracht, John Coffey, is een enorm

lijdt aan een zeldzame vorm

grote, zwarte man, die terechtstaat wegens
verkrachting van en moord op twee jonge

muziek, zoals die voor de grote wereldbrand

van geheugenverlies. Hij is

meisjes. Al gauw blijkt dat deze beer van

van ’40-’45 zou kunnen geklonken hebben.

niet in staat om dingen die

een vent een zacht en vriendelijk karakter

‘De bloesems van ‘39’ baseert zich op de

na het “ongeval” gebeuren te

heeft. Als zich een aantal wonderlijke

Europese muziek uit de jaren ’20 en ’30, en

blijven herinneren. Is deze

gebeurtenissen voordoet in de cel, begint

latere muziek die de stijlbreuk uit de jaren

ziekte echt of geveinsd?

Paul te twijfelen aan de schuld van John.

’40 niet zomaar gevolgd heeft. Deze muziek

Deze intense thriller brengt

Prachtig acteerwerk zorgt ervoor dat zelfs de

wordt gespeeld door een klassiek Hot Club

de toeschouwer uit even-

grootste misdadiger iets humaans krijgt.

Trio aangevuld met een gastzanger. De inspi-

wicht, niet alleen door de

ratie voor ‘De bloesems van ‘39’ komt vooral

achterwaartse verhaalstruc-

Regie: Frank Darabont. Met: Tom Hanks en

van de vorig jaar overleden accordeonist

tuur, maar door het geflirt

Michael Clarke Duncan.

Maarten Baan, die kon spelen alsof er nooit

met begrippen zoals identi-

een Tweede Wereldoorlog geweest was. Dit

teit, chaos, waarheid, leugen.

programma is dan ook aan hem opgedragen.

Dat alles leidt niet tot diep-

donderdag 10 april - 20u – De Kam
tickets: € 3 (kassa), filmpas: € 10 voor 5 films

gravend gefilosofeer.
Het Jokke Schreurs Trio, met Jokke Schreurs

Integendeel. Deze film ser-

op sologitaar, Sam Stuyck op ritmegitaar en

veert puur slim entertain-

Ben Faes op contrabas, laat zich voor de

ment.

gelegenheid bijstaan door zanger Guido
Naessens, onder andere bekend van de

Regie: Christopher Nolan. Met:

musical ‘Kuifje’ en de Kamagurka-liederen.

Guy Pearce, Carrie-Anne Moss.

zondag 27 april - 11u - De Kam
tickets: € 6 (abo, <12j), € 7 (vvk), € 9 (kassa)
Aperitief inbegrepen!
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donderdag 8 mei - 20u –
De Kam
tickets: € 3 (kassa),
filmpas: € 10 voor 5 films

and-nieuws

“De Verenigde Naties staan voor de
grootste crisis ooit”
Professor dr. Eric Suy, gewezen adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
Over de VN Veiligheidsraad – Speakers’ Corner - 8 april
van de 5 permanente leden, wat hen de

Het thema van de volgende

facto een vetorecht geeft. Een privilege dat

Speakers’ Corner staat in het

deze landen trouwens niet willen opgeven.
De echte, fundamentele strijd die momen-

centrum van de internationale

teel in de Veiligheidsraad wordt uitgevoch-

actualiteit. Aan het woord

ten, draait om de aard van het internationale systeem zelf en de omstandigheden die

komt professor emeritus Eric

in de toekomst militaire ingrepen rechtvaar-

Suy, van 1974 tot 1987

digen. Als de huidige Golfoorlog voorbij is,
zal men een grotere uitdaging moeten aan-

adjunct-secretaris-generaal

pakken: de hervorming van de internationa-

van de VN, over de huidige

le instellingen, het Atlantisch
Bondgenootschap, de Veiligheidsraad en het

Irak-crisis en de positie van de
VN in het conflict.

De Verenigde Naties staan voor de grootste
crisis uit hun bestaan. De Verenigde Staten
van George Bush hebben unilateraal beslist
om, samen met de Britten, Irak aan te vallen; dit ondanks alle diplomatieke inspanningen en wapeninspecteurs. “De fricties
tussen de Amerikanen en de VN zijn niet
nieuw. Ook onder Reagan, Bush senior en
Clinton hebben de Verenigde Staten altijd
gezegd: met de VN als het kan, zonder als
het moet. Deze Amerikaanse aanval op Irak
brengt de geloofwaardigheid van de VN dus
zwaar in het gedrang. Voor de VN rest alleen
nog een machteloos bestaan, zoals de
Volkenbond aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog,” stelt Eric Suy
De huidige kloof in de Veiligheidsraad wak-

Speakers’ Corner

kert de kritiek over de samenstelling en het

Speakers’ Corner wordt stil-

functioneren ervan opnieuw aan. Eén van

aan een begrip. In deze

de grote punten van kritiek is de huidige

prestigieuze lezingenreeks

samenstelling van de Veiligheidsraad die

komen eminente Vlaamse

bestaat uit 5 permanente leden en 10 leden

persoonlijkheden uit de

die voor een periode van 2 jaar verkozen

academische, politieke en

zijn. De vijf permanente leden zijn de over-

culturele wereld aan het

winnaars van de Tweede Wereldoorlog, wat

woord. De conferenties rich-

de huidige geopolitieke realiteiten niet meer

ten zich tot de grote groep

weerspiegelt. Met name is het abnormaal

van internationalen die in

dat Frankrijk en Groot-Brittannië nog steeds

de Vlaamse rand rond

permanente leden zijn maar Duitsland en

Brussel woont. De voertaal

Japan niet, of China wel en India niet. Alle

van de lezingen is het

permanente leden zijn bovendien landen uit

Nederlands, maar er is

het noordelijk halfrond. Een resolutie van de

simultaanvertaling voorzien

Veiligheidsraad moet door minstens 9 van

naar het Engels, het Duits

de 15 stemgerechtigden goedgekeurd wor-

en het Frans.

den, waaronder de eensgezinde stemmen
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VN-handvest.
Wat gebeurt er momenteel achter de schermen
van de VN-Veiligheidsraad? Welke belangen
staan wereldwijd op het spel? Waarom die verbetenheid van Bush om een tweede Golfoorlog te
ontketenen? Waarom hebben Bushs argumenten
de Navo-partners niet kunnen overtuigen? Hoe
verklaar je de houding van Frankrijk en
Duitsland in deze crisis? Van waar komt de verbetenheid waarmee Blair de Amerikanen steunt?
Wat ligt er internationaal op de weegschaal?
Op de Speakers’ Corner van 8 april krijgt u antwoorden op deze vragen van niemand minder
dan de voormalige nummer twee van de VN.
Eric Suy over de VN Veiligheidsraad
Dinsdag 8 april - GC De Kam - 20u
Wezembeek-Oppem
Inkom gratis, reservering gewenst
Info en inschrijvingen

Vzw ‘de Rand’, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
tel. 02/456.97.80, fax 02/456.97.81
info@derand.be of www.derand.be

Nieuwe start voor Museum Felix De Boeck
Het museum aantrekkelijker maken en de

ste jaar voor een gelijke financiële inbreng

uitstraling geven die het verdient. Dat is de

van 74.000 euro elk.

bedoeling van de nieuwe vzw Museum Felix

Vlaams Minister van Cultuur, Paul Van

De Boeck die op 14 maart officieel van start
ging. De vzw is een unieke samenwerking

vlnr.: Jean-Pol Olbrechts (provinciaal gedeputeerde voor cultuur), Lodewijk De Witte (provinciegouverneur), Paul Van Grembergen (Minister van Cultuur), André De Moor (voorzitter vzw
Museum Felix De Boeck), Jean Calmeyn (burgemeester Drogenbos)

tussen de gemeente Drogenbos, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw ‘de Rand’ in

Grembergen, werd bij de opstart van de

opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en

nieuwe vzw eventjes lyrisch en vond het

wil een nieuw elan geven aan dit prachtige

eveneens “een glorieus moment en een

museum. “Tegen juni 2004 willen we klaar

droom om het museum uit te bouwen”. Hij

zijn om een officiële erkenning als museum

wenste de drie partners “veel succes met

aan te vragen”, aldus Jean-Pol Olbrechts,

deze schitterende opdracht”. André De

provinciaal gedeputeerde voor cultuur. “Een

Moor, voorzitter van de nieuwe vzw, schet-

museumconsulent van de provincie gaat de

ste het leven en belang van Felix De Boeck,

huidige situatie doorlichten en een stappen-

een geboren en getogen Drogenbossenaar.

plan opstellen. Het museum heeft het

Hij hoopt samen met conservator Jan De

potentieel om een bovenlokale uitstraling te

Kelver, de museumconsulente van de pro-

krijgen.” Voorheen was het museum in

vincie, en de aan te werven stafmedewerker

beheer van de gemeente Drogenbos, die er

snel werk te kunnen maken van de uitbouw

onder meer door de geringe mogelijkheden

van het Museum Felix De Boeck. Tot slot van

als kleine gemeente, de exploitatie niet van

deze plechtige start ondertekenden de drie

de grond kreeg.

partners de overeenkomst en overhandigde

De nieuwe vzw zoekt niet alleen aansluiting

burgemeester Calmeyn symbolisch de sleu-

bij de internationale normen voor musea,

tel van het museum aan André De Moor.

maar wil het werk van Felix De Boeck en
zijn tijdsgenoten beter aan bod laten

Geert Selleslach

komen. Ook de leefomgeving en het woonhuis van de kunstenaar worden in dit project betrokken. Jean-Pol Olbrechts vond het
ondertekenen van de overeenkomst “een
belangrijk moment omwille van het artistieke aspect, maar ook omwille van de unieke
samenwerking tussen drie partners en dat
bovendien in een faciliteitengemeente”. In
de nieuwe vzw zijn de drie partners evenredig vertegenwoordigd en zorgen ze het eer-

uitgekamd| jaargang 4, nr 4, april 2003 13

Het kookboek
van Meter Fien (3)

Vlaamse parlementairen buigen zich
over actieplan Vlaamse rand

Koninginnerijstpap

Door de Vlaamse Regering werd eind 2001

uit het actieplan zelfs al gerealiseerd zijn

Dit nagerecht is één van mijn

een nieuw actieplan voor de Vlaamse rand

door vzw ‘de Rand’ en dat wat hen betreft

favoriete desserts én makke-

goedgekeurd. Dit actieplan omvat alle

eigenlijk al een ‘aanvulling’ op het actieplan

lijk klaar te maken. Hieronder

mogelijke maatregelen die de overheid wil

geschreven zou mogen worden. Ze hadden

vind je het recept voor 4 per-

nemen om het Nederlandstalig karakter van

vier concrete vragen voor de overheid, voor-

sonen. Bij dit nagerecht kan

de Vlaamse rand te ondersteunen en te

namelijk over de juiste verhoudingen met

je ofwel gestoofde peren

bevorderen. Vanuit de oppositie kwam des-

de gemeenten in de Vlaamse rand en het

ofwel perziken of abrikozen
uit blik serveren.
Benodigdheden
100 g dessertrijst,
1/4 l slagroom,
100 g suiker,
1/4 l melk,
1/2 vanillestok.
Bereiding
Breng de dessertrijst in een
weinig koud water aan de

communicatiebeleid. De Moor en Frans con-

kook, giet af en laat goed uit-

stateerden ook een gebrek aan duidelijk

druipen. Doe de melk met de

taakverdeling en overleg tussen de verschil-

rijst in een kookpot, alsook de

lende beleidsniveaus die actief zijn in de

vanillestok. Laat dit alles

rand. Daarom hielden vzw ‘de Rand’ evenals

zachtjes (= zéér belangrijk dat

de provincie Vlaams-Brabant een pleidooi

dit zachtjes gebeurt) koken

voor meer overleg tussen de Vlaamse

tot de rijst bijna gaar is. Voeg

Gemeenschap, de provincie en de vzw, zodat

de suiker eraan toe en laat

de activiteiten beter op elkaar afgesteld
kunnen worden. Deze boodschap werd door

nog eventjes koken tot de rijst
volledig gaar is. Neem de

tijds kritiek op het nieuwe actieplan omdat

de parlementairen duidelijk begrepen. Zij

kookpot van het vuur en laat

het te weinig ambitieus zou zijn. Bij de

stelden verder heel wat vragen over de

het geheel koud worden. Klop

ministerwissel Anciaux - Van Grembergen,

stand van zaken in verband met het verwer-

ondertussen de slagroom en

daagde deze laatste de ‘Commissie Brussel

ven van een aantal groendomeinen in de

meng alles langzaam door

en de Vlaamse rand’ van het Vlaams

Vlaamse rand in het kader van het

elkaar.

Parlement uit om het actieplan kritisch te

Bruegelproject. Vooral de vraag naar de mid-

bekijken en bijkomende suggesties en aan-

delen die hiervoor ter beschikking staan,

Ken je speciale gerechten of ben

bevelingen te doen. Om haar visie zo goed

interesseerde hen.

je zelf specialist in een bepaald

mogelijk te onderbouwen, organiseert de

We hopen dat deze discussie in het parle-

gerecht, laat het mij weten. De

commissie momenteel een aantal hoorzit-

ment een concreet gevolg krijgt op het

kookrubriek staat open voor alle

tingen met bevoorrechte partners die in de

beleidsvlak. Ook tijdens de volgende weken

suggesties: Het kookboek van

Vlaamse rand actief zijn. Zo kwamen op 11

worden de hoorzittingen nog verdergezet,

Meter Fien, t.a.v. Krist

maart de vzw ‘de Rand’, het Bruegelproject

met onder meer de Conferentie van

Vandervorst, Sportpleinstraat 38,

en de provincie Vlaams-Brabant aan bod.

Vlaamse Mandatarissen, de verantwoorde-

1970 Wezembeek-Oppem, tel.

Deze 3 actoren gaven hun visie op het hui-

lijken van Vlabinvest, het Halle-Vilvoorde

02/731.24.12

dige beleid in de Vlaamse rand.

Comité en het Comité der Randgemeenten.

Eddy Frans, algemeen directeur, en André

Wanneer de Commissie Brussel en de

De Moor, voorzitter van vzw ‘de Rand’

Vlaamse rand wil concluderen, is voorals-

waren verheugd dat hun vzw zo’n promi-

nog niet duidelijk.

nente plaats kreeg toebedeeld in het actieplan van de Vlaamse Regering. In één adem

Eddy Frans

voegden ze eraan toe dat de meeste punten

algemeen directeur vzw ‘de Rand’
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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

KUBI
KUBI
KUBI
Oppem Boys
KWB
Gezinsbond
Gezinsbond
KWB
Gezinsbond
Gezinsbond
KAV Oppem

cursus
kookcursus
kookcursus
Kippenfestijn
Een avond vol religie
Inschrijving kledingbeurs
Inschrijving kledingbeurs
kookcursus
kledingbeurs
Bloemschikken
kookcursus

GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC

Kon. Harmonie
St. Cecilia
KVLV

Aperitiefconcert

GC De Kam

02/731 21 28

Gespreksnamiddag

GC De Kam

02/731 71 44

april
2
3
10
13
15
16
18
25
26
28
30

9u
19u30
19u30
11u30
20u
15u
18u
20u
13u
13u
20u

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam
Kam

02/766
02/766
02/766
02/782
02/731
02/731
02/731
02/731
02/731
02/731
02/731

16
16
16
10
05
87
87
05
87
92
10

10
10
10
70
73
81
81
73
81
00
61

mei
4 11u
4 14u

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
• laatste week van de maand – Gezinsbond – Bloemschikken – 02/731 92 00

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.

• 05/04

• 19/04

• 27/04

Dr. Moyersoen

Dr. Gobbers

Dr. Provoost

Wijngaardlaan 19, 1970 W.-O.

’t Veldeke 2 – 1970 Wezembeek-Oppem

Kon. Astridlaan 335 – 1950 Kraainem

02/731 40 73

02/731 16 00

02/731 58 50

• 06/04

• 20/04

• van 30/04 19u tot 02/05 7u

Dr. Pilloni

Dr. Panneels

Dr. Dieu

Lange Eikstraat 83, 1970 W.-O.

Wijngaardlaan 19 – 1970 W.-O.

Kon. Astridlaan 170 A – 1950 Kraainem

02/731 83 35

02/731 40 73

02/731 66 62

• 12/04

• van 21/04 7u tot 22/04 7u

• 03/05

Dr. Delhez

Dr. Van Mulders

Dr. Dupont

Mechelsesteenweg 48 – 1970 W.-O.

Vredeplaats 2A – 1950 Kraainem

Kon. Astridlaan 273 – 1950 Kraainem

02/731 42 24

02/720 10 51

02/731 06 99

• 13/04

• 26/04

• 04/05

Dr. Van Mulders

Dr. Moyersoen

Dr. Kotulla

Vredeplaats 2A – 1950 Kraainem

Wijngaardlaan 19 – 1970 W.-O.

Lange Eikstraat 83 – 1970 W.-O.

02/720 10 51

02/731 40 73

02/731 96 92
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nieuws uit De Kam

De Kam
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

uitgekamd
is een uitgave van het

The Green Mile | Film
donderdag 10 april – 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

Jokke Schreurs | De bloesems van ‘39

provincie Vlaams-Brabant

zondag 27 april – 11u – GC De Kam

Redactie

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

Ivo Claesen, Louis Declerck,
Ghislaine Duerinckx,

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

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

www.dekam.be

http://www.applaus.be

Foto’s
Archief Het Anker, Wim Peeters,
Marc Sluys, Verenigingen.

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