wezembeek-oppem

uitgekamd

jaargang 4, nr 5 • mei 2003

maandelijks (niet in juli-augustus)

inhoud
Uit de gemeente
2 DG Speed
3 Burgemeester teruggefloten
3 Nederlandstalig onderwijs

3

groeit
3 Bevolkingsevolutie

Nederlandstalig

4-5 W.-O. van landbouwdorp naar

onderwijs groeit

voorstad
11 Kookboek van Meter Fien

Verenigingsnieuws
6-7 Atletiekclub ‘De Toekomst’
7 Oudstrijders

2

8 Verenigingen stellen zich voor
15 Activiteitenkalender

DG Speed begrenst snelheid
De Kam
9-10 Programmatie
16 Agenda

6-7
Herinneringen

Rand-Nieuws
12 Vinnig Vlaanderen
12 Waterloket

aan atletiekclub
‘De Toekomst’

13 Wat betekent de kieswet
hervorming voor Brabant?

10
Figurentheaterfestival
in De Kam, 21 mei tot 25 mei

afgiftekantoor wezembeek-oppem

gemeenschapskrant van

m/v van de maand

De snelheidsbegrenzer van DG-Speed
Leerlingen Heilig Hartcollege promoten veilig verkeer
Dertien laatstejaarsstudenten van het
Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem
hebben een mini-onderneming opgericht die
acties rond veilig verkeer opzet. De minionderneming kadert in de jaarlijkse wedstrijd die de Kamer voor Handel en
Nijverheid op het getouw zet.

Verkeersveiligheid (BIVV), AXA-bank,

ming. Er staat tevens een organigram

Cera Holding, en de politieke steun van

en alle informatie op. De tweede zelf-

Vlaams minister-president Patrick

ontworpen site kreeg de naam

Dewael. De VRT was bereid om een

www.isa-system.be mee. Daarop staat

spot van ons uit te zenden, maar daar-

uitleg over het product, de geavanceer-

voor hebben we te weinig tijd om dit

de snelheidsbegrenzer, dat wij promo-

nog te kunnen realiseren. Onze mini-

ten. Er is ook een verwijzing op de site

onderneming wordt immers voor het

naar het CDO. Dat is het Centrum voor

einde van het schooljaar opgedoekt,

Duurzame Onwikkeling dat het ISA-

omdat dit zo in het reglement van de

systeem in ons land introduceerde.”

Kamer voor Handel en

“Toen dat allemaal op punt stond, zijn

Nijverheid staat. Maar

we overgegaan tot concrete acties. Zo

we hopen wel dat ons

organiseerden we in Gent een pers-

promotiewerk voor de

voorstelling waar het ISA-proefproject

geavanceerde snel-

werd voorgesteld. Er was ook een

heidsbegrenzer wordt

wagen aanwezig waarin het ISA-sys-

verdergezet. Zo heeft

teem werd geïnstalleerd. En het sys-

wetenschappelijk

teem kon meteen door de aanwezigen

onderzoek uitgewezen

worden getest. Minister Steve Stevaert

dat het aantal doden in

beloofde op die persvoorstelling alvast

het verkeer met het

zijn steun aan het project.”

gebruik van de snel-

“Daarna hebben we in onze school ook

Hans Vangrunderbeek is gedelegeerd

heidsbegrenzer tot 80% kan worden

nog een infonamiddag over DG-speed

bestuurder van de mini-onderneming.

terug gebracht.”

georganiseerd. We namen deel aan de

“We doopten onze mini-onderneming

“We kregen al ruime media-aandacht

wedstrijd ‘Kleurrijk Vlaanderen’, waar

om tot ‘DG-Speed’. Dat staat voor

in regionale en nationale kranten en

we de hoofdprijs wegkaapten. De jury

‘Degelijk Gelimiteerde Snelheid’. We

op de lokale zender Ring TV. En ook bij

van deze wedstrijd van de Vlaamse

hebben deze naam gekozen omwille

de Kamer voor Handel en Nijverheid

overheid bedacht ons met de toe-

van de actuele, digitale hype. Denk

viel onze mini-onderneming in de

komsttrofee van de Vlaamse Regering.

maar aan de namen ‘Digikids’ of

smaak. Wij kregen de tweede prijs. De

De Vlaamse Regering vond onze mini-

‘Digimon’. DG-Speed promoot het ISA-

eerste prijs ging naar de mini-onderne-

onderneming die met de beste toe-

systeem, wat staat voor ‘Intelligent

ming ‘Bubbels’ die instaat voor kinder-

komstvisie. De eerste prijs was een

Speed Adapter’.” Dat is een snelheids-

opvang. Daarmee scoort het Heilig

weekendje Ardennen om aan team-

begrenzer voor wagens die werkt op

Hartcollege van Wezembeek-Oppem

building te doen. Dat was mooi meege-

basis van GPS. In Zweden is er een pro-

zeer goed. De twee mini-ondernemin-

nomen”, lacht Hans. “Maar daar bleef

ject opgezet waarbij vijfduizend

gen van ons college eindigden op de

het niet bij. Half maart hebben we

wagens met zo’n systeem zijn uitge-

eerste en tweede plaats op een totaal

samen met wandel- en fietsverenigin-

rust. “ISA zorgt ervoor dat je wagen

van enkele tientallen mini-onderne-

gen een actie georganiseerd in Brussel

niet sneller kan rijden dan de maxi-

mingen van scholen uit de hele regio

om aandacht te vragen voor verkeers-

mum toegelaten snelheid in de zone

die aan de wedstrijd van de Kamer

veiligheid.”

waar je aan het rijden bent. Daarom

voor Handel en Nijverheid deelnamen.”

Het werk van DG-Speed is nog lang
niet af. “Er is nog veel werk aan de

werkt het via GPS of satellietverbinding. De satelliet herkent via GPS een

Hoe hebben jullie die geavanceerde snel-

winkel om de geavanceerde snelheids-

bebouwde kom of een autostrade. Deze

heidsbegrenzer precies gepromoot?

begrenzer in alle wagens te laten plaat-

geavanceerde snelheidsbegrenzer heeft

Hans Vangrunderbeek: “Eerst hebben

sen. We hebben er wel een goed oog in.

in het buitenland al zijn nut bewezen,

we promotiemateriaal zoals T-shirts en

Ik denk dat we binnen tien tot twintig

en daarom wilden we die ook promo-

affiches laten maken. Daarna kropen

jaar allemaal met een verplichte snel-

ten in ons land”, aldus

we achter ons computerscherm, en

heidsbegrenzer in onze wagen zullen

Vangrunderbeek.

hebben we twee websites op het net

rijden”, voorspelt Hans

“En onze mini-onderneming heeft suc-

gezet. De eerste site (www.dgspeed.tf)

Vangrunderbeek.

ces. We kregen meteen financiële

brengt wekelijks verslag uit over de

steun van het Belgisch Instituut voor

gebeurtenissen in onze mini-onderne-
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Joris Herpol

aan de politieke pols

uit de gemeente

Burgemeester
teruggefloten

Nederlandstalig
onderwijs groeit

Vlaams Minister van Binnenlandse Aan-

Het Nederlandstalig basisonderwijs in

gelegenheden, Paul Van Grembergen,

Kraainem en Wezembeek-Oppem zit in de

De bevolkingssamenstelling

vernietigde op 28 maart drie besluiten van

lift. Over de laatste vier jaar bekeken, kenden

in Kraainem en

de Wezembeek-Oppemse gemeenteraad van

de Nederlandstalige scholen in deze gemeen-

Wezembeek-Oppem is de

27 januari. Het gaat over besluiten in ver-

ten een toename met 67 leerlingen. Het aan-

laatste jaren sterk gewij-

band met de nachtvluchten op de luchtha-

tal leerlingen aan de Franstalige scholen daal-

zigd. Als we de cijfers van

ven van Zaventem.

de in dezelfde periode met 80. De Franstalige

1991 met die van 2002 ver-

Op de tumultueus verlopen gemeenteraad van

scholen blijven met 55% van de leerlingen

gelijken, wordt dit wel erg

januari riep burgemeester Van Hoobrouck

wel veruit de grootste.

duidelijk.

(Union) de hoogdringendheid in om een

Vergis je echter niet. Dit betekent niét dat het

In 2002 had Kraainem

punt over de nachtvluchten aan de dagorde

aantal Nederlandstaligen in Kraainem en

12.881 inwoners, waarvan

toe te voegen. Nadien schorste hij de ge-

Wezembeek-Oppem de jongste jaren is toege-

9.710 Belgen en 3.171 niet-

meenteraad en stelde voor van gedachten te

nomen. De toename van het aantal leerlingen

Belgen. In Wezembeek-

wisselen met de ombudsman van de lucht-

in de Nederlandstalige scholen is vooral te

Oppem was dat 13.649

haven. Hij voegde er uitdrukkelijk aan toe

danken aan kinderen uit taalgemengde of

inwoners, waarvan 10.947

dat dat zowel in het Nederlands als het

Franstalige gezinnen. Deze gezinnen kiezen

Belgen en 2.702 niet-Belgen.

Frans kon. Enkele schepenen, gemeente-

steeds meer voor een meertalige opvoeding.

Het aantal Belgen in

raadsleden en een deel van het publiek

Ook de kwaliteit en de nabijheid spelen een

Kraainem is de afgelopen

namen de gelegenheid te baat om ‘sans

rol in hun keuze voor het Nederlandstalig

tien jaar afgenomen met

problème’ in het Frans van gedachten te

onderwijs.

495; het aantal niet-Belgen

wisselen.

Deze relatief nieuwe situatie vergt een eigen

is in die periode toegeno-

Minister Van Grembergen zegt daar nu over:

aanpak zodat de kwaliteit in de klassen

men met 830. In

“Dat de burgemeester door een vergadering

gewaarborgd kan blijven. Luk Van Biesen en

Wezembeek-Oppem leven

te houden, tijdens een schorsingsperiode

Hugo Geuëns, schepenen van onderwijs in

er sinds 1991 150 Belgen

van de eigenlijke gemeenteraadszitting, met

Kraainem en Wezembeek-Oppem, pleiten

minder en 567 niet-Belgen

de uitdrukkelijke bedoeling het gebruik van

voor “maatwerk”. Het Nederlandstalig onder-

meer.

het Frans toe te laten waarvan hij, als ieder

wijs in de faciliteitengemeenten heeft vol-

De top-5 van niet-Belgen in

redelijk en voorzichtig bestuurder, moet

gens hen extra ondersteuning nodig. “Er moe-

Kraainem bestaat uit

weten dat dit de openbare orde kan versto-

ten bijkomende taakleerkrachten ingescha-

Italianen (356), Fransen

ren, hetgeen inderdaad gebeurd is; dat de

keld kunnen worden. Alleen met extra mid-

(353), Duitsers (342), Britten

besluiten van de burgemeester derhalve

delen en ondersteuning hebben de Neder-

(327) en Nederlanders (204).

door onwettigheid, machtsafwending, mis-

landstalige scholen groeimogelijkheden zon-

In Wezembeek-Oppem is

kenning van het administratief toezicht,

der dat ze moeten inleveren op kwaliteit”,

dat Duitsers (628), Britten

strijdigheid met beginselen van behoorlijk

stellen zij. Om hun eis kracht bij te zetten,

(445), Fransen (340),

bestuur met name het redelijkheidsbeginsel

hebben ze een onderhoud gevraagd met

Nederlanders (138) en Ieren

en het zorgvuldigheidsbeginsel zijn aange-

Vlaams Minister van Onderwijs, Marleen

(126).

tast”.

Vanderpoorten.

Een ander interessant gege-

Ook de hoogdringendheid was zeer betwist-

Het succes van het Nederlandstalig onderwijs

ven is het percentage van

baar aangezien de federale regering enkele

zint het FDF duidelijk niet. De partij die in de

de Nederlandstalige en

dagen ervoor een beslissing had genomen

jaren ’70-’80 reeds acties ondernam om

Franstalige identiteitskaar-

over de nachtvluchten. Tot slot is het erg

ouders te verhinderen hun kinderen naar een

ten in Kraainem. In 2002

vrijblijvend dat een gemeente – om het even

Nederlandstalige school te sturen, wijst

waren dat voor 22,6%

welke – een motie over de nachtvluchten

Franstalige ouders in een advertentie in Le

Nederlandstalige en 77,4%

aanneemt vermits het klaar en duidelijk om

Petit Journal van april erop dat de keuze voor

Franstalige indentiteitskaar-

federale materie gaat.

het Nederlandstalig onderwijs verregaande

ten.

Bevolkingsevolutie
Enkele cijfers

gevolgen heeft. Het zou aan de basis liggen
van veel mislukkingen in het onderwijs. Het
FDF neemt zich voor een informatiecampagne te starten om ouders te verhinderen voor
het Nederlandstalig onderwijs te kiezen. Wie
had het daar weer over vrije keuze?
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terugblik

De eerste Nacht van de Geschiedenis
Davidsfonds Wezembeek-Oppem
H. Vannoppen, doctor in
moderne geschiedenis, bracht
op 25 maart in GC De Kam
een interessante lezing met als
thema ‘Het verhaal van
wegen, huizen, kammen en
melkerijen… toegepast op
Wezembeek-Oppem’. Het werd
een boeiend betoog dat nog
vele onbekende aspecten van
de geschiedenis van onze
gemeente bevatte.

Het dagelijks leven in een dorp als Wezem-

gewoonterecht niet meer afgebroken worden.

beek tijdens de achttiende en negentiende

Dergelijke lemen huisjes werden later in

eeuw werd gekenmerkt door de aanwezig-

het kader van cholera-epidemieën op bevel

heid van de plaatselijke kasteelheer de

van de toenmalige provinciegouverneur

Burbure, de onvermijdelijke eerbiedwaardige

witgekalkt. Stilaan werd bij de woningbouw

zieleherder en enkele welstellende pachters.

overgeschakeld naar brandvrije materialen,

De rest van de bevolking bestond vooral uit

zoals dakpannen en bak- en zandsteen uit

dagloners-landarbeiders, aangevuld met de

nabijgelegen steenbakkerijen en steengroe-

onontbeerlijke ambachtslieden. De bevol-

ven.

king (853 inwoners in 1840) leefde in barre
armoede en diende zijn honger hoofdzake-

Van landbouw naar brouwerij

lijk te stillen met hutsepot, samengesteld

Na de zware landbouwcrisis in de negen-

uit aardappelen, wat groenten en weinig

tiende eeuw (1840-1870) werd van de grote

vlees. Terwijl de kasteelheer op zijn comfor-

hoeven met bijgebouwen overgeschakeld

tabel speelhuis of kasteel in Wezembeek

naar kleinere boerderijtjes en werkmanswo-

vertoefde, de pastoor in zijn mooie pastorij

ningen. In de negentiende eeuw gingen met

met warande en de begarden in hun kloos-

de landbouwcrisis (ineenstorting van de

ter te Oppem (het latere kasteel de Grunne)

graanprijzen en de opeenvolgende mislukkingen van de aardappeloogst) de grote
pachthoven ten onder en werd overgeschakeld naar plattelandsindustrie onder de
vorm van brouwerijen en melkerijen. In
Oppem, waar trouwens reeds in 1440 van
een kamme (brouwerij) sprake was, wijdde
Michaël De Wandeleer zich vanaf 1875 in
zijn kamhoeve aan de Beekstraat met succes aan het brouwen van geuze, lambiek en
kriek. Een ‘mislukt brouwsel’ werd hierbij,
mits de nodige uitvoerige toevoeging van
kandijsuiker, tot de populaire ‘faro’ omgedoopt. In Oppem was er tevens sprake van
de kamme aan de Vuilbeek (thans
Overloopstraat) van de boerderij Soetewey,
waarvan het drankhuis zich op de Varkensmarkt (R. Hernalsteenstraat) situeerde.
In 1901 installeerde de kasteelheer ridder
Oscar de Burbure de Wezembeek tenslotte
in de gebouwen van zijn pachthof van

Het pachthof van Heistvoorde met molen en
melkerij (rond 1900)

een rustig leventje leidden en hun tijd met

Heistvoorde een stoommelkerij met afkoe-

preken en onderwijs doorbrachten en de

ling. In 1906 werd de uitbating van de graan-

rijke pachters in hun imposante boerderijen

molen van het pachthof stopgezet en in

woonden, moesten de keuterboeren zich

1940 werd de melkerij omgebouwd tot een

met een verplaatsbare stulp tevreden stel-

estaminet. Thans zijn de gebouwen van de

len. Dergelijk bouwsel werd opgesteld op

hoeve in drie woningen verdeeld. Met de

een fundering van plaatselijke natuursteen

verstedelijking in de twintigste eeuw doken

of aangestampte grond. De houten gebinten

de verkavelingen voor villa- en sociale

van de constructie werden opgevuld met

woningbouw op en werd er volop in de

leem en gekapt stro en afgedekt met een

dorpskernen aan lintbebouwing gedaan.

strooien dak. Alle buren van de toekomstige
eigenaar hielpen bij een dergelijke karwei.

Holle wegen en steenwegen

Eens er rook uit de schouw van dergelijke

Daar het verkeer door onze contreien uiter-

woonst cirkelde, mocht ze volgens het

mate lastig verliep, besloten de aartsherto-
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De Mechelsesteenweg tussen Oppem en Sterrebeek (1920)

gen Albrecht en Isabella reeds in 1617 de
weg van hun paleis te Brussel naar het
jachtslot in Tervuren aanzienlijk te verbeteren. Deze weg werd de ‘Prince-Wegen’
genoemd en maakte de huidige Hertogenweg (Tervuren) en Hertogweg en Hertogenlaan (Oppem) uit, die Stokkel dwarste en via

Witgekalkt boerenhuisje aan de bergenblok (2003)

de François Gaystraat en de Hertogenstraten
(Sint-Pieters-Woluwe) over Oudergem en

twee buslijnen en later een tram in voor het

Etterbeek aan de Naamse Poort en het Hof

vervoer naar de hoofdstad. Met een tijdens

op de Coudenberg in Brussel uitkwam.

het interbellum aanzienlijk verbeterd

In 1704 ging de graaf van Bergeyck (de

wegennet kon de gemeente zelfs vanaf 1950

Colbert der Nederlanden, voorvader van de

als voorbeeld qua asfalt- en betonbestrating

huidige graven de Liedekerke van Leefdaal)

vermeld worden. In 1973 werd het gedeelte

tijdens de Oostenrijkse periode over tot de

van de Ring rond Brussel, dat over het

aanleg van vier grote steenwegen vanuit

grondgebied van Wezembeek-Oppem loopt,

Brussel. De fundering van zulke steenweg

aangelegd.

was een karwei voor de inwoners van de

Wezembeek-Oppem is inderdaad van een

aanpalende dorpen en de kosten ervan wer-

boerendorp naar een heuse woongemeente

den uitgerekend op basis van de rol der

geëvolueerd.

bestaande belastingen. Geheven bareelrechten werden aangewend voor het onderhoud

Michel Spreutels

ervan en de postiljondienst maakte er dankbaar gebruik van. Dit systeem werd later
overal toegepast. De Ferrariskaart van 1777
bevestigt dat het wegennet in Wezembeek
nog overwegend uit holle wegen bestond
(bijvoorbeeld de Diepestraat en de
Oudergem-seweg), die het dorp met de aangrenzende gemeenten verbonden. De
Wegenatlas van Wezembeek van landmeter
Behets in 1843, de Atlas der Buurtwegen in
1847 en de kadastrale kaart van P.C. Popp
van 1870 zijn mijlpalen, in de geschiedenis
van het plaatselijke wegennet.
De provinciale Mechelsesteenweg, die de
verbinding tussen Mechelen en Waterloo
verzekert, werd in 1840-1843 aangelegd en
in 1882 werd de spoorweg Brussel-Tervuren
gerealiseerd. Vanaf 1958 zet de Maatschappij
voor het Intercommunaal Vervoer dagelijks
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vereniging in de kijker

Oorlog maakte kruis over ‘De Toekomst’
Karel Van Cauwenberghe en Marcel Vanderperren diepen herinneringen aan atletiekclub op
1 september 1939. De Nazitroepen vallen Polen binnen.
Het begin van de Tweede
Wereldoorlog luidt niet alleen
een periode van internationale
recessie en menselijk leed in,
maar maakt het lokale verenigingen nagenoeg onmogelijk
stand te houden. De oorlog
betekende ook het einde van
atletiekclub ‘De Toekomst’ in
Wezembeek-Oppem. Ex-trainer
Karel, ‘Charel’, Van Cauwenberghe (90) en toenmalig loper
Marcel Vanderperren (80) praten erover alsof het gisteren
was.

“Spijtig dat de atletiekclub ter ziele ging.”

werkvolk en boeren. Mijn vader bijvoorbeeld,

Karel Van Cauwenberghe herhaalt het wel

was metser. Ook de sfeer was toen compleet

drie keer op korte tijd. Hij koestert de beker

anders. De ‘jonge gasten’ zaten op café met

die de scholieren, onder wie Marcel

één doel voor ogen: zich bezatten. Je moet dat

Vanderperren, in 1939 wonnen. Want het was

zeggen zoals het is. Behalve activiteiten van

het laatste jaar dat de club bestond. Samen

de fanfare en de voetbalploeg viel hier niet

met enkele foto’s vormt de beker een laatste

veel te beleven.”

materieel aandenken aan ‘De Toekomst’.

In die context zag atletiekclub ‘De Toekomst’

Maar herinneringen zijn er des te meer. Dat

het levenslicht. Kraainem en Stokkel hadden

Stafke Fierens dol was op lopen en er moest

al een atletiekclub; Wezembeek-Oppem

gefoefeld worden met rugnummers omdat hij

mocht dus niet achterblijven, oordeelde

overal mee wou hoewel hij een jaartje te jong

lokaal politicus, graaf Xavier de Hemricourt

was, bijvoorbeeld. En dat ex-schepen René

de Grunne, oom van ex-burgemeester

Cumps een krak was op de honderd meter.

Baudouin de Grunne. Karel Van Cauwenberg-

En Marcel in het veldlopen en Karel met esta-

he was net ontslagen bij de ploeg van Ter-

fetten.

hulpen en werd in 1934 bereid gevonden in

“Tegenwoordig willen de benen niet meer

Wezembeek-Oppem een ploeg uit de grond te

mee, maar met mijn hoofd ben ik er nog bij

stampen. Gewapend met een gezonde dosis

zoals op de foto uit 1938”, grijnst Karel Van

enthousiasme ging Karel met zijn plannen de

Cauwenberghe, de laatste overlevende onder

boer op. “Ik ging de parochie rond; schuimde

de stichters van ‘De Toekomst’. “De meeste

de cafés af op zoek naar jong bloed. Velen

inwoners weten niet eens dat er ooit een atle-

hadden het woord ‘atletiek’ zelfs nog nooit

tiekclub heeft bestaan in de gemeente. Er

gehoord. Ik liep dikwijls een blauwtje, maar

heerste nochtans een aangenaam sfeertje

trok me op aan diegenen die hadden toege-

onder onze twintig lopers.”

zegd. Omdat ik allemaal jongeren kon werven, doopten we de club ‘De Toekomst’.

Werkvolk en boeren

Geldschieter Xavier de Grunne indachtig

“Het Wezembeek-Oppem van begin jaren der-

kwam het wapenschild van de gemeente op

tig is niet te vergelijken met het huidige

de truitjes te staan.”

Wezembeek-Oppem”, weet Marcel Vander-

Het ontbrak de ploeg niet aan ambitie. In 1937

perren. “We waren allemaal kinderen van

kreeg de vereniging een sintelbaan rond het

Hierbij een foto uit 1938 van atletiekclub ‘De Toekomst’ uit Wezembeek-Oppem.
De man in het pak (links) is trainer Karel Van Cauwenberghe. Nummer 5578 is Marcel Vanderperren.
Zittend links is ex-schepen (ondertussen ere-schepen) René Cumps.
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verenigingsnieuws

Oudstrijders in
Wezembeek-Oppem

Sociale
Werken

grootste ramp voor ons was dat Xavier de

Na de eerste Wereldoorlog, in de jaren ‘20-‘30,

De Sociale Werken organi-

Grunne tijdens de oorlog werd gedeporteerd

was er een ‘VOS’-bond. VOS stond voor

seren een week aan de kust

en in een concentratiekamp om het leven

Vlaamse Oud Strijders. Enkele jaren later werd

in het vakantiecentrum

kwam. Zijn rechterhand, Cockaert, is ver-

er overgeschakeld naar de benaming ‘NSB’,

‘Kinkhoorn’ in Oostende-

huisd. En wij, jonge gastjes, waren na de oor-

Nationale Strijdersbond, en waren we aange-

Mariakerke, van zaterdag 31

log ook vijf jaar ouder en aan trouwen toe.

sloten bij de hoofdzetel in Brussel.

mei tot zaterdag 7 juni.

Door dit alles is er nooit een nieuwe poging

Gedurende meerdere jaren stapte de Bond

Prijs: vol pension, vervoer

ondernomen om de ploeg terug tot leven te

mee in de optocht in Kortrijk voor de slag aan

inbegrepen, single: € 340, 2

brengen”, aldus Marcel, die ‘De Toekomst’ in

de Leie en in Nieuwpoort was de Bond aanwe-

persoonskamer: € 290 p.p.

1936 als 13-jarige knaap vervoegde.

zig in de stoet der 1.000 vlaggen, ter herden-

“Bovendien hadden we na de oorlog andere

king van de slag aan de IJzer, en de stoet naar

Inlichtingen en inschrijvingen:

zorgen: hoe gaan we onze boterham verdie-

het monument van Koning Albert I. Deze twee

bij Donat Doms, 02/731.32.74

nen? Sport was toen minder belangrijk. Toch

stoeten zijn weggevallen door het kleine aan-

(’s avonds) of donatdoms@hot-

plukken we op onze leeftijd de vruchten van

tal leden (er zijn nog ongeveer 34 oudstrijders,

mail.com

onze jeugdige sportiviteit. We hebben beide

waarvan de helft Vlamingen).

een goede gezondheid.”

Tegenwoordig zijn er nog de twee Te Deums

Karel sportte twaalf jaar op hoog niveau en

op 21 juli en 15 november, plus ook nog de 11

werd na het ter ziele gaan van ‘De Toekomst’

novemberviering aan het monument van de

jeugdbegeleider bij Racing Brussel.

gesneuvelden en een erewijn in de gemeente-

Beroepshalve was hij oproeper in een veiling.

zaal. Op 8 mei is er een bezoek aan het ere-

Dat betekende voor dag en dauw opstaan en -

perk der oudstrijders op het kerkhof en daar-

bij wijze van ochtendlijke training - te voet

na koffietafel voor onze oudstrijders en de

van Wezembeek-Oppem naar de tramhalte in

weduwen. Ook op 11 november wordt er met

Kraainem. Toch vond hij naast de sport ook

de fanfare naar ons lokaal gestapt om van de

nog de tijd om zich in te zetten voor het cul-

koffietafel te genieten samen met de leden

turele verenigingsleven. Hij stond zestig jaar

van de ‘meteowing’. Ambiance verzekerd. Dit

op de planken, regisseerde 52 toneelstukken

is zelfs een traditie geworden. Wel moet

in Wezembeek-Oppem en was voorzitter van

gezegd worden dat onze oudstrijders een

het Provinciaal Toneelverbond. Voor zijn inzet

respectabele leeftijd hebben: de jongste is 79;

kreeg Karel Van Cauwenberghe in 1992 een

de oudste 93 jaar.

Gulden Spoor. En tegenwoordig schildert hij.

Het bestuur is op dit ogenblik als volgt samen-

“Dat mag maar twee uurtjes per dag meer

gesteld: René Kindt (voorzitter) 79 jaar, Emiel

van de dokter, maar het doet mij mijn leeftijd

Meert (ondervoorzitter) 83 jaar, André Decock

vergeten”, glimlacht ‘Charel’ breed.

(vlaggendrager) 82 jaar, Paul Opsommer

toenmalige voetbalveld. Iets wat andere ploegen uit de omgeving niet hadden. “Zonder het
uitbreken van de oorlog was de club beslist
geëvolueerd en in hoge divisie geraakt. De

(secretaris) sympathisant en zoon van het
An Van hamme

oudste lid en Pierre Sala (penningmeester)
sympathisant en zoon van een oudstrijder.
Voor meer inlichtingen: 02/731.52.24,
02/782.02.44, 02/782.12.78
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verenigingsnieuws

Verenigingen stellen zich voor (9)
De Gezinsbond

De Cultuurraad

De Gezinsbond is de sociale beweging bij uit-

Wezembeek-Oppem nam het

stek voor het gezin. De kinderbijslag kreeg zijn
huidige betekenis dankzij de Bond. Gunstige

initiatief om alle aangesloten
verenigingen zich in een kort
tekstje voor te laten stellen aan
alle inwoners van onze
gemeente. Deze informatie

gezinsbouwleningen, belastingvermindering
Bijeenkomsten:

voor grote gezinnen en goedkoper openbaar

Laatste week van iedere maand: 5 lessen

vervoer zijn verworvenheden, door de Bond

bloembinden en groendecoratie (4 avonden en

afgedwongen, waarvan niet-leden nu ook pro-

1 namiddag) in De Kam

fiteren.

Tweedehandskledingbeurs: 2 maal per jaar

De plaatselijke afdeling bestaat sinds 1933. Een

Regelmatig bestuursbijeenkomsten

van haar meest geprezen activiteiten is de kle-

wordt ook in Uitgekamd
gepubliceerd. Bijhouden dus,
die nummers!

dingsbeurs, tweemaal per jaar. Ook een cursus
Contactpersonen:

‘Groendecoratie en bloembinden’ wordt met

• Kristien Lindemans (voorzitter)

enthousiasme gevolgd. Kinderanimaties in

Beekstraat 34, 02 731 92 00
• Leen De Wandeleer (secretaris)
Beekstraat 164, 02 731 97 80

samenwerking met andere verenigingen,
komen ook aan bod.
Wie de doelstellingen van de Gezinsbond wil
onderschrijven en steunen, kan lid worden.

Inlichtingen:

Het weekblad ‘De Bond’ is het bindmiddel tus-

• Leen De Wandeleer

sen alle leden.

Vzw Koninklijke Wielerclub
‘De Sportvrienden’
De vzw Koninklijke Wielerclub ‘De Sportvrienden’ werd gesticht op 14 juni 1949. Het hoofddoel van de vereniging is het inrichten van
wielerwedstrijden in Wezembeek-Oppem,
voornamelijk Cyclo-Cross.
Jaarlijks organiseren wij ook, op de tweede
zondag van februari, een eetfestijn in GC De
Kam. Eens per jaar wordt er voor de leden en
sympathisanten een busreis georganiseerd. Het
jaareinde wordt afgesloten met een banket.
Zoals vele verenigingen zijn ook wij op zoek
naar nieuwe en gemotiveerde leden die in een
vriendschappelijke sfeer hun steentje willen

Oproep

Wij roepen alle verenigingen

Contactpersonen:

bijdragen aan het sociale en sportieve leven in

die actief zijn in Wezembeek-

• Xavier Hernalsteen, 016 53 96 56

onze gemeente.

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

Sportraad

publiek. Elke vereniging heeft

De Cultuurraad heeft onlangs een Sportraad

behoefte aan nieuwe leden en

opgericht ter bevordering van het sportieve

zonder zich in de kijker te wer-

Nederlandstalige karakter van onze gemeente.

ken zal men die niet krijgen.

Lokale sportverenigingen met een (overwe-

Wij bieden dit platform aan

Informatie:

gend) Nederlandstalige werking kunnen een

alle verenigingen aan, ook die

• Hedwig Verheirstraeten, Marcelisstraat 87

aanvraag tot toetreding indienen via de erken-

verenigingen die (nog) niet zijn

(voorzitter Erkenningscommissie CR)

aangesloten bij de Cultuurraad .

• Ronald Cools, Bos van Houthulstlaan 23

e-mail: culturele.raad@wezembeek-oppem.info

(voorzitter Cultuurraad)
• E-mail: Culturele.Raad@wezembeek-oppem.info
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ningscommissie van de Cultuurraad. Door toetreding tot dit sportoverlegorgaan kunnen zij
ook in aanmerking komen voor logistieke en
financiële steun.

De Kam

nieuws uit

09-05

08-05
film

mei
tentoonstelling

Europese feestdag

Memento

Naar jaarlijkse traditie organiseert de cul-

Leonard Shelby is een succesvolle man.

Arlette Demanet

tuurraad van Wezembeek-Oppem in samen-

Tenminste op het eerste gezicht. Hij rijdt

Olieverf

werking met GC De Kam het Europees Feest.

met een Jaguar, maar hij logeert in goedko-

“Na het stoppen met mijn

Dit jaar staat Nederland centraal.

pe motels. Hij draagt een duur pak, maar

beroepsactiviteiten heb ik

het zit net iets te ruim. Hij blijkt echter op

me toegelegd op de schil-

Programma

zoek te zijn naar de man die zijn vrouw

derkunst. Autodidactisch

19u30

heeft verkracht en vermoord. Die zoektocht

wou ik een eigen stijl ont-

Informatiebeurs

wordt bemoeilijkt doordat hij lijdt aan een

wikkelen, iets tussen abs-

21u

zeldzame vorm van geheugenverlies. Hij is

tract en figuratief. Mijn wer-

Nederlands getinte receptie

niet in staat om dingen die na het “ongeval”

ken zijn opgebouwd met

gebeuren te blijven herinneren. Is deze ziek-

geometrische vlakken. Deze

Tussendoor wordt de avond muzikaal opge-

te echt of geveinsd? Deze intense thriller

bijna statische werken krij-

luisterd door enkele leden van de Brussels

brengt de toeschouwer uit evenwicht, niet

gen beweging door het

Light Opera Company. Iedereen is van harte

alleen door de achterwaartse verhaalstruc-

accent van de kleurtoets op

welkom!

tuur, maar door het geflirt met begrippen

de juiste plaats te brengen.

Toegang: gratis.

zoals identiteit, chaos, waarheid, leugen. Dat

Met het exploreren van de

alles leidt niet tot diepgravend gefilosofeer.

anatomie bij de atleet, het

Integendeel. Deze film serveert puur slim

paard, de handen, die ik

entertainment.

schilder, wil ik een ode

Europese gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, Provincie Vlaams-Brabant en Nederland
20u
Gastsprekers
Guido Naets, voormalig Europa-journalist en
perschef van het Europees Parlement
Elisabeth Freudenstein, een Nederlandse
inwoner van onze gemeente

9 mei – 19u30 – GC De Kam

brengen aan al wat kracht
Regie: Christopher Nolan. Met: Guy Pearce,

uitstraalt maar ook elegan-

Carrie-Anne Moss.

tie, liefde of passie toont”,
aldus Arlette Demanet.

donderdag 8 mei - 20u - De Kam
tickets: € 3 (kassa), filmpas: € 10 voor 5 films

In de cafetaria van GC De
Kam.
Toegang: gratis
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nieuws uit

De Kam

21-05 tot 25-25

Bewogen Figuren
Figurentheaterfestival

Jordi Bertran (Spanje) is een internationaal

CC De Ploter uit Ternat, GC De Boesdaal-

erg gewaardeerd marionettenspeler. Hij ver-

hoeve uit Sint-Genesius-Rode en GC De Kam

rast jong en oud met zijn zeer veelzijdig

uit Wezembeek-Oppem organiseren samen

spel, van traditionele draadmarionetten tot

een festival dat volledig gewijd is aan het

experimentele manipulatietechnieken.

poppen- en figurentheater. Internationale

Voor iedereen vanaf 6 jaar

gezelschappen kleuren het programma en

Tickets: € 6 (leden Gezinsbond, -18j), € 7 (vvk),

leiden je binnen in een magische wereld

€ 8 (kassa)

waar objecten leven wordt ingeblazen. Met
‘Bewogen Figuren’ nodigen we zowel kinde-

• 17u

ren als volwassenen uit om kennis te

Jejem Piron (België) – ‘Muizenspelletjes’

maken met één van de meest visuele en

(+ 3 jaar)

poëtische vormen van theater.

Met ‘Muizenspelletjes’ maakt Piron, poppenspeler sinds 1969, voor de eerste keer een

Programma

woordenloze voorstelling waarin vier sei-

woensdag 21 mei – 18u30

zoenen centraal staan. Telkens worden zeer

De Poesjenellenkelder

herkenbare situaties uitgebeeld.

Busuitstap naar de Poesjenellenkelder in

Tickets: € 4 (leden Gezinsbond), € 5 (vvk),

Antwerpen waar de poesjenellen in hun

€ 6 (kassa)

natuurlijke biotoop aan het werk kunnen

• 20u30

worden gezien.

Jordi Bertran (Spanje) – ‘Supermonstres’

Tickets: € 10 (incl. bus)

Jordi Bertran, die zijn eigen groep heeft
sinds 1987, heeft op het laatste festival in

zaterdag 24 mei

Meppel de festivalprijs gewonnen met zijn

Bewogen Figuren-Route

voorstelling Poèmes Visuals en Antologia.

Op wandelafstand van elkaar wachten drie

Hij treedt nu op met zijn nieuwe marionet-

pareltjes van figurentheatermakers een

tenvoorstelling. In Supermonstres zien we

groepje van maximum 40 bezoekers op. Elke

figuren uit de marge. Ze hebben een slechte

bezoeker krijgt de kans drie voorstellingen

reputatie, maar zijn authentiek en vooral

mee te maken.

vol zachtheid. Het zijn dichters, musici, zan-

• 14u

gers, dromers, dansers en clowns.

Gert Dupont (België). ‘Nino’, de symphatieke

Tickets: € 6 (leden Gezinsbond, - 18j), € 7

circusartiest brengt een universele act,

(vvk), € 8 (kassa)

humoristisch en toch heel poëtisch.
Les Zanimos (Frankrijk) nemen je mee in
de microcosmos van de verliefde en dan

zaterdag 24 mei van 10 tot 17 uur

weer ruziënde groenten.

zondag 25 mei van 10 tot 12 uur
Teddyberententoonstelling
Voor de allereerste keer toont Marie-Louise
De Vlieger haar immense collectie teddyberen. Jarenlang schuimde zij rommelmarkten, speelgoedwinkels en ruilbeurzen af op
zoek naar teddyberen.
Toegang: gratis.
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koken met ...

Het kookboek van Meter Fien (4)
Sauzen maken de kok, wordt gezegd. En zo

Choronsaus

gezegd, zo gedaan; ... Hieronder een aantal

Deze saus is een béarnaisesaus waaraan

suggesties voor lekkere sauzen, die uitste-

een beetje tomatensaus of tomatenpuree,

kend passen bij grillgerechten of onze

cayenepeper en enkele stukjes zorgvuldig

befaamde beefstuk-friet. Met de zon in aan-

ontpelde tomatenblokjes aan toegevoegd

tocht wil ik hieraan aandacht besteden.

worden.

Opgelet! De bereidingswijze is niet zo simpel, maar het loont echt de moeite. Veel suc-

Iets eenvoudiger, maar toch heel lekker zijn

ces!

samengestelde boters zoals hofmeesterboter of handelaarsboter. Deze boters worden

Béarnaisesaus

op een gegrild gerecht geplaatst en smelten

Benodigdheden

over het gerecht.

4 eierdooiers
500 g boter

Hofmeesterboter

3 dl schrale witte wijn

Laat 250 g boter mals worden in een kom-

1 dl witte azijn

metje. Kruid met peper en zout. Voeg er fijn

10 g geplette peperbollen

gehakte peterselie alsook het sap van een

50 g fijn gesneden sjalotten

citroen bij. Meng met een houten lepel.

3 eetlepels gehakte dragonblaadjes en kerven

Plaats deze bereiding in een aluminiumfolie
en rol deze op, draai de uiteinde toe zodat je

Bereiding

een mooie cilinder krijgt. Laat opstijven in

Plaats de geplette peperbollen, enkele

de koelkast.

gehakte dragonstengels en de sjalotten in
een kleine kookpot. Voeg hierbij de witte

Handelaarsboter

wijn en de azijn. Laat ongeveer 2/3 inkoken.

Laat de boter mals worden en laat ondertus-

Vervolgens doorzeven en laten afkoelen in

sen 4 dl rode wijn met 50 g sjalotten inko-

een zorgvuldig ontvette kookpot.

ken tot de helft. Laat koud worden en voeg

De eierdooiers van de eiwitten scheiden en

de boter eraan toe. Op smaak brengen met

deze bij het koude doorzeefde mengsel voe-

zout, peper en enkele druppels citroensap.

gen. Met een klopper dit mengsel lichtjes

Rol op zoals hierboven beschreven.

opkloppen. Laat ondertussen de boter smelten in een andere kookpot. Let wel: de boter

Ken je speciale gerechten of gewone gerechten die

moet zachtjes opgewarmd worden en mag

specifiek worden klaargemaakt? Aarzel niet en

niet bruinen. Nu volgt het belangrijkste: ver-

contacteer het Kookboek van Meter Fien, p/a

wijder de witte klontertjes die zich boven-

Krist Vandervorst, Sportpleinstraat 38, 1970

aan de gesmolten boter bevinden. Deze

Wezembeek-Oppem, tel. 02/731.24.12

klontertjes zijn de resterende room of melkresten van de boter. Hou de boter op een
gematigde temperatuur, zonder te bruinen.
Neem het kookmengsel met de eierdooiers.
Plaats dit op een zacht vuurtje en klop dit
met behulp van de klopper regelmatig op.
Deze bewerking moet zorgvuldig uitgevoerd
worden. Vorm steeds een acht met de klopper. Neem de kookpan van het vuur wanneer de samenstelling dik en gebonden is.
Bij elke beweging van de klopper moet de
bodem van de kookpot zichtbaar zijn.
Voeg nu de gesmolten boter, straaltje bij
straaltje, bij de opgeklopte dooiers. De béarnaisesaus afwerken door de fijngehakte
dragonblaadjes en kervel toe te voegen.
Tip: Indien de saus eventueel zou schiften,
kan je er enkele druppels melk aan toevoegen.
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and-nieuws

Vinnig Vlaanderen

Waterloket

Vinnig Vlaanderen is een campagne van de

Vlaanderen verbruikt ongeveer 745 miljard

Vlaamse overheid met als slogan ‘Geniet

liter water per jaar. Dat is 120 liter water per

meer van je leven door elke dag een halfuur

Vlaming per dag. Om tegen 2015 overal een

te bewegen’. Op 23 maart is de campagne

goede ecologische toestand van het water te

van start gegaan. Op de webstek www.vin-

halen, zoals opgelegd in de Europese

nigvlaanderen.be staan bewegingstips, een

Kaderrichtlijn, zullen nog veel inspanningen

conditietest en adressen van vinnige vereni-

nodig zijn. Het decreet integraal waterbe-

gingen in heel Vlaanderen. Ook het campag-

heer, dat de eerstkomende weken definitief

nemateriaal is er te vinden, zoals de affiche,

zal worden goedgekeurd door de Vlaamse

folders, advertenties en tv-spots. In 2003

Regering, is alvast een duidelijke aanzet tot

staat het thema ‘bewegen’ centraal, in 2004

een vernieuwde aanpak van de waterproble-

zal het hoofdaccent liggen op ‘gezonde voe-

matiek in Vlaanderen. Het decreet leert ons

ding’.

anders omgaan met water en vormt het

wapen tegen overstromingen. Water stopt
Het is niet alleen de bedoeling om mensen

evenwel niet aan de landsgrenzen. Vandaar

via Vinnig Vlaanderen te sensibiliseren voor

dat Vlaanderen tot duidelijke afspraken wil

de voordelen van meer bewegen. Bewegen

komen met de buurlanden. Ook de burger

en sporten hebben bovendien een belangrij-

speelt een belangrijke rol in het Vlaamse

ke sociale functie. Heel wat organisaties bie-

waterverhaal. Om die burger nog beter te

den bewegingsactiviteiten aan, verspreiden

informeren, zette de Vlaamse overheid op

informatie of geven vorming. Vinnig

22 maart het ‘Waterloket’ on line. Het

Vlaanderen wil deze organisaties een forum

‘Waterloket’ is een centraal aanspreekpunt

geven en nodigt hen uit om partner te wor-

waar burgers, gemeenten, landbouwers en

den van het project. Ook het Vlaamse

bedrijven terechtkunnen met de meest uit-

bedrijfsleven wordt opgeroepen om deel te

eenlopende vragen over duurzaam waterge-

nemen aan de actie. Wie op de site de leuk-

bruik. Van “Hoe installeer ik een waterput?”

ste ideeën instuurt om meer te bewegen op

tot “Hoe kan ik subsidies krijgen voor een

het werk, krijgt een bedrijfsmassage cadeau.

individuele waterzuiveringsinstallatie?”. Het
‘Waterloket’ is on line te bereiken op

Meer informatie: Vlaamse Infolijn,
tel. 0800-3 02 01.
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www.waterloketvlaanderen.be.

Brabant is speciaal
Over de kieswethervorming en het Arrest van het Arbitragehof
De federale verkiezingen staan voor de deur.
Over de kieswethervorming, één van de grote
projecten van paars-groen I, ontstond nogal
wat commotie, vooral nadat het Arbitragehof
in februari besliste de hervorming voor de
‘oude provincie’ Brabant te schorsen. Even
recapituleren wat de toestand nu juist is.

Aangespoord door de uitspraken van de

ze of de verkiezingen geldig zijn verlopen.

Raad van State besloten N-VA, CD&V en

Tegen die beslissing is geen beroep moge-

Vivant naar het Arbitragehof te stappen.

lijk, ook niet als het Arbitragehof (een

Ze richten hun pijlen op de dubbele kan-

deel van) de kieswet later definitief zou

didaatstelling voor Kamer en Senaat en

vernietigen.

de regeling voor Brabant. Door de invoe-

Dit alles betekent dat in de provincies

ring van de nieuwe provinciale kieskrin-

Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het

gen voerde men, volgens hen, een discri-

arrondissement Brussel-Hoofdstad de

minatie in voor de kandidaten en kiezers

kamerverkiezingen van 18 mei moeten

van Leuven. Zij hebben immers niet lan-

plaatsvinden volgens de oude kieswetge-

ger de garantie dat Leuven effectief 7

ving, dus in de kieskringen Leuven,

kandidaten naar de Kamer kan sturen,

Brussel-Halle-Vilvoorde en Nijvel. De

wat in strijd is met de grondwet. Ook de

apparentering zal in deze kieskringen

kiesdrempel werd onder vuur genomen.

opnieuw spelen, en de 5% kiesdrempel

Deze wordt voor elk arrondissement af-

geldt er niét. In de andere provincies is

zonderlijk ingevoerd, behalve voor Brus-

die wél van kracht. Na wat opwinding

sel-Halle-Vilvoorde en Leuven waar de

binnenskamers bleek de paars-groene

drempel op beide kieskringen wordt bere-

meerderheid zich neer te leggen bij de

kend. En het systeem van apparentering

uitspraak van het Arbitragehof en besliste

blijft nog enkel gelden tussen Nijvel en de

geen nieuwe initiatieven meer te nemen

Franstalige lijsten in Brussel-Halle-Vil-

om dit deel van de kieswetgeving aan te

voorde. Dit alles schendt eveneens het ge-

passen voor de verkiezingen van 18 mei.

De nieuwe kieswet voert onder meer pro-

lijkheidsbeginsel, poneerde de oppositie.

N-VA, Vivant en het Liberaal Appel stap-

vinciale kieskringen en een provinciale

Het Arbitragehof schorste in haar uit-

ten opnieuw naar het Arbitragehof omdat

kiesdrempel van 5% in. Grotere kiesom-

spraak van 26 februari een aantal omstre-

de nieuwe situatie volgens hen nieuwe

schrijvingen en een kiesdrempel moeten

den bepalingen van de hervorming voor

discriminaties doet ontstaan. Het Arbi-

de politieke versnippering tegengaan en

Brabant. Het Hof vindt het ongrondwette-

tragehof verklaarde deze klacht begin

de kopstukken kunnen zich kandidaat

lijk dat inwoners uit Vlaams-Brabant voor

april echter als onontvankelijk. Over de

stellen voor een groter publiek, redeneer-

dezelfde lijsten kunnen stemmen als de

kern van de klacht, nl. dat er een nieuwe

de paars-groen. Voor Brussel-Halle-Vil-

inwoners uit Brussel. Het Arbitragehof

discriminatie ontstaat omdat er in alle

voorde werd een specifieke regeling uit-

stelt vast dat de kiezers van Leuven niet

provincies een kiesdrempel van 5%

gewerkt omdat een splitsing politiek niet

meer zeker zijn dat ze zeven vertegen-

bestaat behalve in Brabant, sprak het

haalbaar bleek wegens verzet bij de

woordigers in de Kamer zullen hebben,

Arbritagehof zich niet uit. De N-VA bena-

Franstaligen. Er werd een regeling getrof-

want de Brusselaars beslissen mee hier-

drukt dat de gelijke behandeling van alle

fen waarbij de Nederlandstalige kandida-

over, en dat is in strijd met de grondwet.

Belgen veronderstelt dat er ook in

ten van de arrondissementen Brussel-

Het is ook in strijd met het gelijkheidsbe-

Vlaams-Brabant een provinciale kieskring

Halle-Vilvoorde en Leuven op dezelfde

ginsel, want de andere Belgen hebben wel

komt. Verschillende kopstukken uit het

lijsten konden staan.

het recht op eigen gekozenen, de Leuve-

Leuvense – ook van meerderheidspartijen

De Raad van State noemde de hervorming

naars feitelijk niet, zo redeneert het Hof.

– hebben opgeroepen om van de splitsing

voor Brabant echter “compleet onsamen-

Het Arbitragehof velde een voorlopig

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

hangend en niet toepasbaar”. Vele andere

arrest. Het vindt de argumentatie van de

in de volgende regeerperiode werk te

commentatoren zagen in de nieuwe rege-

klachtindieners gegrond. Door deze pro-

maken. 28 burgemeesters uit Vlaams-

ling eveneens een discriminatie en von-

cedure in kortgeding wordt de toepassing

Brabant, of álle burgemeesters min die

den de regeling voor Brabant alles behal-

van de wet tijdelijk geschorst. Indien het

van de faciliteitengemeenten, vinden het

ve ‘evenwichtig’. Blijkbaar wogen ook

Arbitragehof in haar definitieve uitspraak

ook stilaan tijd dat dit gebeurt. De

politieke overwegingen van enkele boeg-

bepaalde delen van de nieuwe kieswet

Vlaamse Regering was al langer die

beelden uit het Leuvense, die hun kiespu-

afkeurt, betekent dit nog niet dat de ver-

mening toegedaan, want formuleerde het

bliek aanzienlijk konden verruimen, door

kiezingen overgedaan moeten worden.

in haar regeerakkoord. Afwachten maar

om in te stemmen met deze regeling.

Onmiddellijk na de verkiezingen komt

wat daar in een eventuele volgende ronde

Ondanks alle tegenwerpingen hield de

immers de Kamer van Volksvertegen-

staatshervorming van terechtkomt.

federale regering voet bij stuk en hand-

woordigers bijeen om de geloofsbrieven

haafde haar hervorming.

van de verkozenen te bekijken en beslist

Kris Versaen
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Dokters van wacht Kunsttentoonstelling
‘Fade Oud’
• 10/05
Dr. Pas

de Burburelaan 38, 1970 W.-O.
02/731 30 30

Twee schooljaren geleden zette het Heilig Hartcollege
een kunstproject op, waarbij twee gemeenschappelijke

• 11/05

badkamers van het rusthuis Onze-Lieve-Vrouw in

Dr. X. Gillis

Wezembeek-Oppem, werden verfraaid. De leerlingen

Kapellelaan 274, 1950 Kraainem

creëerde vijf grote werken die sindsdien de gemeen-

02/784 29 81

schappelijke kleedkamers en badkamers sieren.
Ook tijdens het huidige schooljaar werd de uitsteken-

• 17/05

de samenwerking tussen het Heilig Hartcollege en het

Dr. Moyersoen

rusthuis verder gezet. De leerlingen observeerden de

Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem

bejaarden in hun dagelijkse handelingen en maakten

02/731 06 99

daarover artistieke werken. Het geheel resulteerde in
een vakoverschrijdende samenwerking. De directeur

• 18/05

van het rusthuis informeerde de leerlingen kwam over

Dr. Peckel

het leven in een rusthuis.

Hippodroomlaan 114, 1970 W.-O.
02/731 91 57
• 24/05
Dr. Kotulla
Lange Eikstraat 83, 1970 W.-O.
02/731 96 92
• 25/05
Dr. Walraet

Op school werd het verouderingsproces vanuit ver-

Pachthofdreef 36, 1970 W.-O.

schillende invalshoeken benaderd.

02/784 20 40

De artistieke resultaten overtroffen opnieuw de verwachtingen. De tentoonstelling ‘Fade Oud’ vindt

• van 28/05 19u tot 30/05 7u

plaats van 28 mei tot 8 juni in de galerij ‘Art Gallery

Dr. R. De Ryck

Charlotte van Lorreinen’ in Tervuren. Mieke Vogels,

Potaardestraat 68, 1950 Kraainem

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke

02/731 61 80

Kansen en Ontwikkelingssamenwerking zal op de
vernissage van woensdag 28 mei de openingstoe-

• 31/05
Dr. Dieu
Kon. Astridlaan 170 A, 1950 Kraainem
02/731 66 62
• 01/06
Dr. Delcourt
Hebronlaan 100, 1950 Kraainem
02/725 83 93
• 07/06
Dr. Delhez
Mechelsesteenweg 48, 1970 W.-O.
02/731 42 24
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spraak houden.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

Kon. Harmonie

Aperitiefconcert

GC De Kam

02/731 21 28
02/731 71 44

mei
4 11u

St. Cecilia
4 14u

KVLV

Gespreksnamiddag

GC De Kam

7 9u

KUBI

Engelse taalles

GC De Kam

02/ 766 16 10

8 20u

KAV Oppem

Kookcursus

GC De Kam

02/731 10 61
02/731 43 31

Cultuurraad

Europese Feestdag

GC De Kam

14 9u

9 19u30

KUBI

Engelse taalles

GC De Kam

02/766 16 10

14 20u

KAV Oppem

Kookcursus

GC De Kam

02/731 10 61

21 9u

KUBI

Engelse taalles

GC De Kam

02/766 16 10

22 20u

Gezinsbond

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 92 00

25 10u

Davidsfonds

Aperitieflezing met Mark Eyskens

GC De Kam

02/731 57 37

28 9u

KUBI

Engelse taalles

GC De Kam

02/766 16 10

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

Apothekers van wacht
(week van vrijdagavond 19u tot vrijdagavond 19u)

• 02/05

• 30/05

Apotheek Piens

Apotheek Boone

A. Dezangrélaan 35 – 1950 Kraainem

Jezus Eiklaan 2 – 3080 Tervuren

02/720 47 90

02/767 44 86

• 09/05

• 06/06

Apotheek Poot

Apotheek Stevens

Kon. Astridlaan 272 – 1950 Kraainem

Mechelsesteenweg 130 – 1970

02/731 06 06

Wezembeek-Oppem
02/731 33 67

• 16/05
Apotheek Lejeune
Waalsebaan 66 – 3080 Tervuren
02/767 44 32
• 23/05
Apotheek Wils
Oudstrijderslaan 2 – 1950 Kraainem
02/720 16 38
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nieuws uit De Kam

De Kam
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

uitgekamd
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum

Memento | Film
donderdag 8 mei – 20u – GC De Kam

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

Bewogen Figuren | Figurentheaterfestival

provincie Vlaams-Brabant

21 mei tot 25 mei – GC De Kam

Redactie

Belangrijk bericht-deadline
Berichten en activiteiten voor de volgende uitgekamd van juni worden verwacht ten laatste op 13 mei.

Louis Declerck,

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

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

www.dekam.be

http://www.applaus.be

Foto’s
Ben Vanachter,
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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