wezembeek-oppem

uitgekamd

jaargang 4, nr 5 • juni 2003

afgiftekantoor wezembeek-oppem

gemeenschapskrant van

maandelijks (niet in juli-augustus)

inhoud
Uit de gemeente
2-3 Gemeenteraad

3

3 Jaarmarkt
4 Verkeersveiligheid

De bus nemen in de
Lange Eikstraat:

Verenigingsnieuws
5 KBG is nieuw

altijd een beetje

6 Vlaamse week

avontuur

7 Stripbib Maddox
7 SC Sprint
8 KWB-rijbewijs
8 Speelplein Pardoes!

5

9 Europees Feest
15 Activiteitenkalender

Gepensioneerden
verenigen zich

De Kam
9-10 Programmatie
11 Atelier Amadeo
11 Gordel

7

12 Taallessen Nederlands

Stripbib Maddox
Rand-Nieuws

verhuist

13 Eric Suy over Tweede Golfoorlog

11
Muzikaal Atelier Amadeo
leert kinderen Nederlands

aan de politieke pols

Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 12 mei
• De nachtrust van de bevolking blijft de

oude gebouwen van La Fermette in stand te

meerderheid wakker houden. In januari zette

houden. De meerderheid wil er op termijn

burgemeester Van Hoobrouck (UF) de

een gemeentelijk centrum voor culturele en

gemeenteraad op stelten toen hij de vergade-

kunstactiviteiten inrichten, al zijn er dissi-

ring schorste om Philippe Touwaide, de natio-

denten in haar rangen die zowel praktische

nale vliegombudsman, de kans te geven een

(geen parkeerplaats) als financiële (veel te

uiteenzetting over de vliegroutes te houden.

duur) bezwaren hebben. De oppositie waar-

In twee talen. Daarna mocht het publiek vra-

schuwt ervoor dat een gemeentelijk centrum,

gen stellen. In twee talen. De oppositie diende

ook als het onder de paraplu van een vzw

bij minister Van Grembergen klacht in.

functioneert, qua taal aan dezelfde regels

Luisteren naar onaangekondigde voordrach-

moet voldoen als iedere andere gemeentelij-

ten behoort niet tot de taken van gemeente-

ke instelling. Dat houdt in dat het centrum in

raadsleden. Volgens DWO is het de meerder-

het Nederlands moet functioneren.

heid niet om de informatie te doen, maar wel

• De gemeente zal aan de Mechelsesteenweg

om Frans te kunnen spreken tijdens de

nieuwe voetpaden aanleggen tussen de

gemeenteraad. Minister van Grembergen

Vosberg en de tramhalte en tussen de

volgde deze redenering en vernietigde de

Breughellaan en de Leopold-III-laan. Richard

beslissing van de gemeenteraad. Zeer tot

Peeters (DWO) vindt dat, aangezien de

ongenoegen van het schepencollege dat de

Mechelsesteenweg een gewestweg is, het

machtiging vroeg om tegen deze vernietiging

gewest de voetpaden moet vernieuwen en de

in beroep te gaan bij de Raad van State.

kosten dragen. Volgens Van Hoobrouck neemt

Opnieuw een dure grap aan advocatenkosten.

dit te veel tijd in beslag. Daarom bekostigt de

En wie betaalt dit? Juist, u en ik, de inwoners

gemeente de werken zelf.

van Wezembeek-Oppem. De meerderheid

• Alvorens de Papaverlaan en de Viooltjes-

besliste uiteindelijk om toch bij de Raad van

laan open te leggen zal de watermaatschappij

State in beroep te gaan tegen deze beslissing.

BIWM nieuwe leidingen leggen.

• De Driedolfijnenlaan is niet meer. De gou-

• Er wordt een nieuwe gazonmaaier aange-

verneur begrijpt niet waarom de Kerkhof-

kocht (60.500 euro) en een nieuwe dumper

straat, die al 150 jaar meegaat, ineens een

(een soort kiepkar) voor het kerkhof

onaangename bijklank zou hebben. De bewo-

(24.200 euro). DWO hoopt dat de bestekken in

ners zijn ook geen vragende partij om de

de toekomst iets zorgvuldiger nagelezen wor-

straatnaam te wijzigen en dienden klacht in.

den door het schepencollege. Wat moeten wij

De Cultuurraad verstrekte een negatief

ons voorstellen bij een dumper met een

advies. De beslissing om de Kerkhofstraat om

bepaalde maaihoogte?

te dopen tot Driedolfijnenstraat wordt inge-

• La Fermette (15.000 euro) en De Letter-

trokken. Mocht de meerderheid later opnieuw

bijter (13.000 euro) krijgen zonnegordijnen.

van gedacht veranderen, dan moet de proce-

• Nicole Geerseau (UF) stelt voor om via het

dure van voren af aan herbegonnen worden.

Rode Kruis humanitaire hulp te verlenen aan

Deze beslissing wordt éénparig goedgekeurd.

Irak (774 euro) en Turkije (450 euro).

• De gemeente duidt een afgevaardigde aan

• Gamesh, Artsen zonder Grenzen, Artsen

voor de algemene vergadering van Haviland,

zonder Vakantie en Advocaten zonder

Interza, Iverlek en de Intercommunale voor

Vakantie krijgen elk 1.500 euro voor ontwik-

de Sanering en de Inrichting van de Vallei van

kelingssamenwerking. De Franstalige Gidsen

de Woluwe. Richard Peeters (DWO) onthoudt

krijgen 370 euro voor een ontwikkelingspro-

zich bij de stemming omdat de gemeente

ject in Polen. Hiermee heeft de oppositie een

nagelaten heeft verslag van de activiteiten uit

probleem. Het gaat niet op om Polen met ont-

te brengen in de gemeenteraad. Dat moet vol-

wikkelingshulp te bedenken op een moment

gens het decreet twee keer per jaar gebeuren.

dat dit land lid wordt van de EU. Dit lijkt meer

• De gemeentelijke bijdrage voor 2003 aan de

op ‘vorming van jongeren’ en dan is het zeer

brandweer van Zaventem bedraagt 328.000

de vraag of daar ontwikkelingsgeld naartoe

euro.

moet gaan. Richard Peeters (DWO) vraagt om

• Er wordt een architect aangesteld om de

de vijf punten in de stemming op te splitsen.
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Jaarmarkt
WezembeekOppem

Hij onthoudt zich voor Gamesh en de Guides,

wanneer de computer gebruikt wordt om

die allebei hun aanvraag in het Frans indien-

Inforum te raadplegen kan het bibliotheek-

den.

publiek dat toestel niet meer gebruiken voor

• De Vlaamse overheid heeft de achttien

andere doeleinden. Zou het niet makkelijker

gemeenten aangeschreven, die door de

zijn dat de gemeente een abonnement

Gordel worden aangedaan. Ze wil de route

neemt op Inforum zodat de gemeenteraads-

permanent bewegwijzeren. Wezembeek-

leden de databank thuis kunnen raadple-

Op zaterdag 28 juni organi-

Oppem weigerde schriftelijk te antwoorden

gen?

seren de ‘Verenigde

op de vraag om wegwijzers te mogen plaat-

• Richard Peeters (DWO) vraagt hoe de men-

Handelaars’ voor de 24ste

sen. Mondeling liet de gemeente weten dat ze

sen die in de Lange Eikstraat op de bus moe-

maal hun jaarlijkse jaar-

geen toestemming geeft om de wegwijzers te

ten wachten in het bushokje geraken. Het

markt en rommelmarkt.

plaatsen. Waarom eigenlijk? In de route zit nu

staat midden in een bloemenperk. Ter hoog-

Van 15u tot 21u kan je

een hiaat op het grondgebied Wezembeek-

te van de Duitse school staat een bord dat

terecht op het parcours aan

Oppem. Vervelend voor de fietsliefhebbers.

een zone 30 aangeeft. Moet deze zone 30

de Hernalsteenstraat, de JB

Maar ook een beetje kinderachtig. Was dat

niet eerder aangekondigd worden? Het knip-

Overloopstraat en een stuk-

een beslissing van het college?, wil DWO

perlicht aan de Duitse school zal vervangen

je van de De Grunnelaan.

weten. Want in de notulen is daarover niets

worden door een verkeerslicht.

Naast tal van handelaars is
er dit jaar ook weer heel
wat randanimatie voor jong
en oud. Verder zorgt een
heuse ‘streetband’ voor de
sfeer.
Voor inlichtingen of deelname
aan de markt kan je terecht bij
Roger Buekenhout,
Hernalsteenstraat 86,
tel. 02/731.04.67

Wezembeek-Oppem: ceci n’est pas un ‘buskot’

terug te vinden. Van Hoobrouck (UF) beves-

• Verenigingen die gebruik maken van de

tigt dat het volledige college ermee instemde

nadarafsluitingen van de gemeente

om permanente borden te weigeren. Het col-

Wezembeek-Oppem moeten daar voortaan

lege vindt dat de Gordel een sportieve activi-

voor betalen. Vroeger was dat anders. Ook

teit misbruikt voor politieke doeleinden.

naburige gemeenten rekenen niets aan voor

• Het nieuwe nummer van het Infoblad is

sportieve en culturele activiteiten. Volgens

beter dan het vorige, stelt Jan Walraet (DWO),

Van Hoobrouck (UF) en Geuens (GE-EC) voor-

maar het Nederlands laat nog steeds te wen-

komt betaling misbruik. Anders worden er te

sen over. Volgens Van Hoobrouck ligt dat aan

veel nadars aangevraagd.

het gemeentepersoneel dat de artikels
schrijft.

Ghislaine Duerinckx

• De gemeenteraadsleden die dat willen,
kunnen in de toekomst de notulen per

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 23 juni.

e-mail ontvangen. Inforum, de databank

De gemeenteraad is openbaar. Wie interesse heeft

voor gemeenteraadsleden, kan in de biblio-

om er één bij te wonen, komt gewoon af.

theek geraadpleegd worden. Probleempje:
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Verkeersveiligheid, hoezo?

Wist je dat?

André Willemans en Rudi De Coster

Het ACW vraagt tevens uitleg bij het

Na de bescherming eind 2001 van het kas-

van het ACW Wezembeek-Oppem

voorwoord van burgemeester Van

teelpark de Burbure als ‘dorpsgezicht” is

vragen in hun open brief van 30

Hoobrouck in het gemeentelijk info-

Michel Spreutels er opnieuw in geslaagd om

april aan de burgemeester en de

blad ‘Info Wezembeek-Oppem’ van

een ander belangrijk monument van onze

schepenen tekst en uitleg over de

april 2003, waarin hij schreef: “Het

gemeente te laten beschermen.

verkeersveiligheid in de gemeente.

College wil een oplossing voor alle

Op 21 mei 2003 plaatste Paul Van

Op 15 april 2001 overhandigde het

weggebruikers dat op een consen-

Grembergen, Vlaams minister van

ACW een nota over verkeersveilig-

sus is gebaseerd en niet zoals som-

Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,

heid in Wezembeek-Oppem met

mige andere die enkel baat zien in

Jeugd en Ambtenarenzaken zijn handteke-

daarin een reeks concrete en

een repressief en rechterlijk mobili-

ning onder een ministerieel besluit ter

opbouwende voorstellen. Twee jaar

teitsproject”.

bescherming van het kasteel de Grunne,

na datum ontving het ACW nog

Tot slot laakt het ACW de houding

met inbegrip van de ommuring en de hek-

steeds geen teken van leven vanuit

van het gemeentebestuur. “We stel-

ken en dit wegens zijn historische en artis-

het gemeentebestuur. “Dat roept bij

len vast dat u ten aanzien van onze

tieke waarde.

ons heel wat vragen op”, stelt het

organisatie de elementaire beleefd-

Het voormalig bogaardenklooster, gesticht

ACW in haar open brief.

heidsregels niet respecteert.

in 1487 vormde het religieuze centrum van

Ook op de informatieavond over het

Wanneer wij met u en uw schepen

het gehucht Oppem. Na de openbare ver-

gemeentelijk structuurplan op 25

proberen te communiceren vertikt u

koop in 1797 werd het klooster omgevormd

november 2002 stelde het ACW haar

hierop te reageren. De inwoners van

tot buitenverblijf en kasteel, dat sinds 1895
bewoond wordt door de adellijke familie de
Grunne.
Maar ook artistiek heeft het kasteel de
Grunne heel wat te bieden: een monumentale eiken balustertrap, ruime vertrekken
met fraaie Louis XV-stucdecoratie en houten
schouwmantels en deuren die naar de
kloosterperiode refereren.
Het grotendeels ommuurde, boomrijke park
omkadert het 19de eeuwse kasteel. Het
algemene concept van het park, de relatie
met de gebouwen onderling, de binnenweg
richting De Kam en de omvang van het
domein verwijzen eveneens naar de voormalige kloostersite.

nota voor. Vele andere tussenkom-

Wezembeek-Oppem worden slechts

sten gingen over zeer particuliere

sporadisch en uiterst beknopt inge-

situaties. Schepenen Geerseau en

licht over geplande werken. Wij

Sans beloofden alle aanwezigen op

hopen in de toekomst de mogelijk-

de hoogte te houden van de vorde-

heid te krijgen om, net als alle

ringen. Tot op heden bleef het van

andere betrokkenen, mee te denken

hun kant oorverdovend stil. “Het

en een inbreng te hebben in het

ACW Wezembeek-Oppem hekelt het

verkeersbeleid van de gemeente”.

éénrichtingsverkeer van de gemeentelijke overheid. Wij hechten belang
aan inspraak, overleg en participatie. Wij zijn nog steeds bereid om op
een constructieve wijze mee te werken. Wij moeten echter vaststellen
dat wij genegeerd worden ondanks
onze open visie en correcte opstelling”, aldus de open brief.
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Een beetje ouder, maar niet versleten
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
Op 13 maart stampten
Lucien en Juliette Blyaert en
Maria Moriau een afdeling van
de Kristelijke Beweging van
Gepensioneerden uit de grond.
Wezembeek-Oppem is meteen
een vereniging rijker. Daar
wilden we meer over weten.

“Vorig jaar trok een groep gepensioneerden

vijf beroepskrachten die de plaatselijke

uit Wezembeek-Oppem samen met een

afdelingen helpen bij het organiseren van

begeleider van de KBG naar Assisi. Deze reis

allerlei activiteiten. En er wordt niet stilge-

viel zeer goed mee. Vooral de hartverwar-

zeten. “Meestal komen we de vierde donder-

mende sfeer en de vriendschap onder de

dag van de maand samen” , aldus Maria en

deelnemers deed veel deugd. Het enthou-

Lucien. “Wij komen samen in het Parochie-

siasme van de deelnemers en de uitstraling

centrum aan de Vosberg 40, telkens van 14u

van deze reis was zo groot dat bij ons stil-

tot 17u. Je kan gezellig babbelen bij een kop

aan het plan rijpte om ook in Wezembeek-

koffie of met de kaarten spelen, breien of

Oppem een KBG-afdeling op te richten. Een

naaien. Ondertussen is er al een kaarters-

Kristelijke Beweging vanuit het evangelie en

club opgestart.”

de boodschap van de liefde”, vertelt Lucien

Iedereen vanaf 55 jaar is welkom. “We mik-

Blyaert.

ken vooral op de jonggepensioneerden. We

“Wij konden op heel wat belangstelling

willen zeer actief blijven. Daarom spreken

rekenen. Een veertigtal nieuwsgierigen en

we van een ‘beweging’ en niet van een

sympathisanten uit omliggende gemeenten

‘Bond van Gepensioneerden’. Dat vinden we

kwamen op onze startavond af. Een afge-

nogal oubollig.”

vaardigde van KBG-nationaal is de vereni-

“Bij de stichtingsvergadering werd een vragenlijst rondgedeeld, zodat we weten wat de
interesses zijn. Er is veel vraag naar een
pannenkoekennamiddag op Lichtmis en
etentjes op de grote feestdagen. Verder ook
veel interesse voor ééndagsreizen, gezelschapsspelen, gespreksmomenten, toneel
en museabezoek”, aldus Maria en Lucien.
Via KBG-nationaal kan je zelf als vrije student universiteitslessen volgen. Er is een
volledig uitgewerkt sportprogramma met
turnen, dans, wandelingen en fietstochten.
“We zijn in de gemeente aan het rondkijken
voor een petanquebaan. Daar is veel vraag
naar bij onze leden en we hopen voor de
huur of de aanleg van een baan medewerking te krijgen van het gemeentebestuur.
Verder hopen we dat onze beweging definitief uit de startblokken is geschoten en vele
gepensioneerden zich kunnen vinden in

Maria Moriau, Lucien en
Juliette Blyaert

ging komen toelichten. KBG organiseert cul-

onze activiteiten”, besluiten Maria en

turele activiteiten en behartigt de belangen

Lucien.

van de gepensioneerden. Vragen over de
administratieve papierwinkel, zoals belas-

Frank Vandendael

tingen en pensioenen, daarmee kan je
terecht bij de KBG. Enkele juristen verdedi-

Interesse in de KBG van Wezembeek-Oppem?

gen dossiers of spreken het politieke milieu

Neem contact op met Lucien Blyaert,

aan. We hebben ook een ledenblad en in het

02/731.31.20 of Maria Moriau, 02/784.32.96

lidgeld zit tevens een verzekering voor alle
activiteiten, met uitzondering van sport en

Programma

reizen”, verduidelijkt Maria Moriau.

Iedere vierde donderdag van de maand
Gezellig samenzijn (Parochiecentrum)

De afdeling van Wezembeek-Oppem valt

15 juli Daguitstap naar Rozentuin

onder het Verbond Brussel-Halle-Vilvoorde,

in Sint-Pieters-Leeuw

dat opgesplitst is in negen gewesten. Er zijn

7 augustus Daguitstap naar Gouda
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Vlaamse Week
van zondag 29 juni tot zaterdag 5 juli
organiseert op dinsdag 1 juli een voordracht.

In de aanloop naar de Vlaamse

Dit jaar is Huub Broers, burgemeester van

feestdag organiseert de

Voeren, de gastspreker. Hij zal spreken over
‘Voeren: een nieuw hoofdstuk’.

Cultuurraad van Wezembeek-

• Op donderdag 3 juli is er een Academische

Oppem een ‘Vlaamse Week’.

zitting in GC De Kam. De officiële spreker
die avond is minister Guy Vanhengel.

Het wordt een gevarieerd

Tijdens de academische zitting zullen twee

meerdaags feest met een zoek-

‘gulden sporen’ uitgereikt worden aan verdienstelijke Vlamingen. Na het officiële

tocht, zang en toespraken, gul-

gedeelte is er een receptie waarop alle inwo-

den sporen, een volksfeest met

ners van onze gemeente welkom zijn.
• Op vrijdag 4 juli organiseert zanggroep

vuurwerk. Kom en vier mee!

Non Troppo in GC De Kam vanaf 20u30 een
Café Chantant met Nederlandstalige meezingers. Gratis inkom!
• Op zaterdag 5 juli is er ons traditionele
• We beginnen op zondag 29 juni met een

volksfeest in GC De Kam. Voor de kinderen

‘familiedag’. Op deze dag willen we mensen

is er van 15u30 tot 16u30 een voorstelling

onze gemeente (nog) beter leren kennen

van ‘De ark van papa Chico’. Papa Chico

door middel van een foto-wandelzoektocht.

werkt gedurende een uur met de prachtigste

Deze zoektocht zal vertrekken en eindigen

huisdieren, zoals een hond, konijn, valkpar-

aan het Jeugdhuis Merlijn, Kerkhofstraat 54.

kieten, chincilla's, fret. Ze zijn tam, intelli-

We voorzien animatie in het Warandepark

gent en super vriendelijk voor kinderen.

of in het jeugdhuis (afhankelijk van het

Aansluitend wordt er kinderanimatie geor-

weer). Zo kan deze dag uitgroeien tot een

ganiseerd door medewerkers van Speelplein

echte familiedag.

Pardoes!. Vanaf 18u is er voor iedereen een

• Van 10u tot 17u kan je inschrijven voor de

barbecue die muzikaal omlijst wordt door

foto-wandelzoektocht (afstand ±7km, tra-

twee volksmuziekgroepen. De kinderen kun-

ject toegankelijk voor kinderwagens,

nen zich intussen uitleven op een spring-

inschrijvingsgeld € 3, elke inschrijving

kasteel. Als het donker is, sluiten we onze

geeft recht op een prijs);

feestweek af met een groots vuurwerk.

• Van 12u tot 16u30 voorzien we ‘boterhammen in het park’: een lichte en gezonde

Ronald Cools

hap, voor of na de inspanning van de
wandeling;
• De muzikale omlijsting wordt vanaf 12u

De Vlaamse Week is een samenwerking van de
Cultuurraad met het Gemeenschapscentrum De

verzorgd door de groepen Emballage Kado

Kam, de Jeugdraad, het Davidsfonds, Jeugdhuis

en Kiekebisch;

Merlijn en stripbib Maddox.

• Voor de kleinste kinderen is er een springkasteel;
• Stripbib Maddox (zie ook blz. 7) houdt
opendeur in Jeugdhuis Merlijn, hun nieuw
onderkomen. Om 11u30 is er een openingsreceptie.
Men kan de wandelzoektocht ook de volgende dagen doen, mocht het toevallig regenen op zondag. Antwoorden mogen ingeleverd worden tot woensdag. De prijzen worden uitgedeeld tijdens het Volksfeest op
zaterdag 5 juli.
• De lokale afdeling van het Davidsfonds
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Stripbib Maddox

Wielerkoersen

Opening op 29 juni

Op zondag 22 juni organiseert SC Sprint twee wielerwedstrijden. De eerste voor
Dames Junioren (16 tot 18
jaar) gaat van start om 13u
en loopt over 9 ronden van
telkens 5,6 km. Daarna is er
om 15u30 een wedstrijd
voor Heren Beloften (vanaf
18 jaar). De heren rijden
eveneens 9 ronden, maar
van 14,3 km.
Beide wedstrijden starten
en komen aan voor het café

Stripfanaten hou je klaar. De stripbib begint

ment voor 6 maanden. Dat kost € 6 voor 10

IO Vivat, De Burburelaan 45,

aan een tweede leven. ‘Maddox’ is de naam.

strips per week. Alle strips mogen drie

en rijden via Kraainem en

Na een jarenlang verblijf in het gemeen-

weken uitgeleend worden.

Sterrebeek. Dit is mogelijk
door een goede samenwer-

schapscentrum De Kam vindt de stripbib
nieuw onderdak in Jeugdhuis Merlijn. Zo

Opening en tekenwedstrijd

king met de politie en het

kan het groeiend aantal boeken op perfecte

Stripbib Maddox opent zijn deuren in

gemeentebestuur.

wijze gepresenteerd worden dicht bij het

Jeugdhuis Merlijn op 29 juni om 11u30. De

doelpubliek. Want, in het jeugdhuis kunnen

hele dag kunnen de kleinsten zich amuse-

met gemak meer dan 3.500 stripverhalen

ren op een springkasteel. Een aantal biblio-

ondergebracht worden! Een ware schat voor

thecarissen zorgen vermomd als stripfigu-

de striplezer, jong én oud. In Jeugdhuis

ren voor de verrassing. En natuurlijk is het

Merlijn wordt het nu ook voor stripfanaten

nieuwe lokaal van de stripbib toegankelijk.

fijn!

Diegenen die echt niet kunnen wachten,

“We hebben strips voor alle leeftijden. We

krijgen ter plaatse de kans om hun lieve-

willen jong en oud over de vloer krijgen”,

lingsstrips te lezen.

aldus Katrien Servranckx. “Onze collectie

En wat meer is: ben je jonger dan 12 jaar?

strips gaat van het overbekende ‘Suske en

Doe dan mee met de tekenwedstrijd van

Wiske’ tot de minder bekende ‘Betelgeuzen’,

stripbib Maddox! Maak een tekening van je

De organisatie is nog op zoek

‘Thorgal’, enzovoort. Er zijn eveneens strips

favoriete stripfiguur en win een mooie prijs.

naar seingevers. Wie zich

in het Frans, Spaans en Engels. Een ideale

Kom naar de opening en breng je tekening

geroepen voelt, kan contact

en leuke manier om een andere taal te

mee. Wie weet sleep jij die prijs wel in de

opnemen met August Neetens,

leren.” De naam ‘Maddox’ is gekozen omdat

wacht?

02/731.56.31

het mysterieus, leuk, jong en origineel
klinkt. En een beetje omdat het kleintje van

Frank Vandendael

filmster Angelina Jolie… juist ja, Maddox
heet.
De stripbib is vanaf 29 juni elke zaterdag
open van 10u tot 12u. “In de toekomst
komen er extra openingsuren.Zo denken we
eraan om ook elke woensdagnamiddag open
te zijn.” Wil je zeker zijn van je wekelijkse
portie strips? Kies dan voor één van de twee
abonnementen bij stripbib Maddox. Voor
een abonnement op één naam betaal je
€ 10 per jaar. Daarvoor kan je 10 strips per
week uitlenen. Met een familieabonnement

Info

kan de hele familie strips uitlenen. Een

Katrien Servranckx, 0494/45.34.27

familieabonnement kost € 15 voor 15 boe-

www.merlijn.be

ken per week. We hebben ook een abonne-
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verenigings nieuws

Rijbewijs duur? Hoeft niet!

Speelplein
Pardoes!

Elke jongere droomt van een rijbe-

rijbewijs te behalen.

wijs. Een dure droom. Een droom

KWB helpt je in zes samenkom-

Speelplein Pardoes! is open van 1 juli tot en

die voor pa en ma soms een nacht-

sten van twee uur bij het instude-

met 29 augustus, uitgezonderd feestdagen.

merrie is. Het gevaar in het verkeer

ren van het verkeersreglement. We

De activiteiten gaan door tussen 9u en 16u,

is er immers niet op verminderd.

leggen de begeleiders uit hoe ze te

maar vanaf 8u en van 16u tot 18u is er

Daarom is het belangrijk om goed

werk moeten gaan bij de opleiding

opvang voorzien. Inschrijven is verplicht en

te leren hoe je veilig achter het

van hun leerling-chauffeur. We

kan bij Valerie Cumps vanaf 6 euro per dag.

autostuur kan kruipen. Maar er is

nemen een proefexamen af en

Voor het zwemmen en de uitstapjes kan er

nog een aspect: een rijbewijs halen

geven tips voor het examen op de

een extraatje gevraagd worden.

openbare weg.
Ben je geïntresseerd? Neem contact op
met de plaatselijke KWB-verantwoordelijke Walter Nijs, Mechelseteenweg
166, 1970 Wezembeek-Oppem,
0496/86.64.34
Er vindt een cursus plaats op 13, 15,
17, 20, 22 en 23 oktober in GC De
Kam, Beekstraat 172, 1970
Wezembeek-oppem
Deelnameprijs:

• voor leerling bestuurders: 22, 31
euro (leden), 42,14 euro (nietleden)
• voor begeleiders: 7,43 euro
(leden), 12,39 euro (niet-leden)
Leden , kinderen of echtgenoten
van leden worden aanzien als lid.
In de deelname prijs is inbegrepen:
is niet goedkoop, tenzij … je een

een cursusboek ‘Werkboek voor

cursus volgt bij KWB.

doe-het-zelvers’, een binnenspie-

KWB geeft voorbereidende cursus-

gel, een ‘L’.

sen om je rijbewijs te behalen. Met
vrije begeleiding helpen wij jonge-

Een gouden raad van tante…

ren en hun ouders bij het behalen

Het is niet verplicht om de cursus

van een rijbewijs. Op een verant-

samen met een begeleider te vol-

woorde manier en aan een betaal-

gen, maar je slaagkansen zullen er

bare prijs. De methode van de vrije

serieus door vergroten. Volg niet te

begeleiding is een wettelijk erken-

vroeg een cursus. Je mag pas deel-

de manier om via zelfstudie en

nemen aan het theoretisch exa-

met behulp van een begeleider een

men vanaf 17 jaar en 9 maanden.
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Voor inschrijvingen neem je contact op met:
Valerie Cumps, Koningsstraatje 32
tel. 02/305.67.82 (na 18u)

Grolsch en maatjes
Europees feest op zijn Hollands
“Nieuwkomers mogen nooit
misbruik maken van de geboden gastvrijheid”, stelde Guido
Naets op het Feest van de
Europese Gemeenschap in De
Kam. “Nederlands is de taal
die ons bindt, maar ook de taal
die ons scheidt”, zei Elisabeth
Freudenstein, Nederlandse in
Wezembeek-Oppem.
Op 9 mei was De Kam reeds
voor de achtste keer het decor
van het Feest van de Europese
Gemeenschap. Deze activiteit,
een samenwerking tussen de
Cultuurraad en het
Gemeenschapscentrum, werd
ondersteund door de ambassade van Nederland. Niet zomaar
een feestje dus.

“Kunnen we over een Europese feestdag

inwoners van de rand voor hun geslaagde

spreken in een jaar waarin de Europese ver-

inburgering in onze gemeenschap.

deeldheid zo sterk kwam bovendrijven?”,
vroeg voormalig journalist en perschef van

Later op de avond

het Europees Parlement Guido Naets zich in

illustreerde Elisabeth

zijn toespraak af. “De houding van België in

Freudenstein die

het conflict met Irak zal ons land duur te

geslaagde inburgering

staan komen. Alsof de Fransen ook maar

ten volle.

één ogenblik zullen denken aan de

Nederlandse van

Belgische belangen.” Als voorbeeld haalde

geboorte, gehuwd

hij een eventueel wegtrekken van grote

met een Duitser, tolk

Amerikaanse trafieken uit de Antwerpse

bij de Europese

haven aan of het mogelijke vertrek uit

Commissie, al meer

België van het Shape hoofdkwartier. “Dan

dan vijfentwintig jaar woonachtig in onze

zullen de Fransen geen hulp bieden.

gemeente en ten zeerste betrokken bij het

Integendeel, Duinkerken is de eerste kandi-

gemeenschapsleven. En volgens haar zeg-

daat om die trafieken in te pikken. Zo’n

gen, voelt ze zich hier thuis.

werkwijze is - spijtig genoeg - ook de reali-

Zij had het over het Nederlands, “de taal die

teit in de Europese Unie, zelfs na een halve

ons bindt, maar die ons ook scheidt”. Uit de

eeuw éénmaking. Landen hebben enkel

hele geschiedenis van de taal en de letter-

belangen. Kleine landen kleine, grote landen

kunde blijkt de zeer sterke band tussen

grote. Kleine landen zijn veel kwetsbaarder.”

Vlaanderen en Nederland. Maar de taal

Naets heeft een grote bewondering voor de

scheidt ons ook. Zowel in Vlaanderen als in

Letzeburgers, die niet willen verduitsen of

Nederland zet men zich meer en meer af

verfransen. “Mochten wij nog maar een frac-

tegen een norm als het Algemeen Neder-

tie van de Luxemburgse mentaliteit gehad

lands en zijn de ‘regiolecten’ bon ton gewor-

hebben, waren Brussel en de randgemeen-

den. Toppunt van haar ergernis is dat series

ten nooit verfranst. Met een minimum aan

als Baantjer of Stille Waters in het andere

zelfrespect was dat nooit gebeurd. Het had

land ondertiteld worden. “Ik denk dat we

ook nooit mogen gebeuren. Het resultaat

moeten oppassen voor overdreven particu-

van de Vlaams-Brabantse openheid, gast-

larisme. Het Nederlands is van ons allemaal,

vrijheid en onderdanigheid is dat de

van Nederlanders én Vlamingen.” En die 22

autochtonen volledig van de kaart zijn

miljoen Nederlandssprekenden in de

geveegd. In het straatbeeld, de gemeente-

Europese Unie moeten beseffen dat de taal

huizen, de ziekenhuizen, de kerken, …” Toch

hen enkel mag binden.

eist Europa niet dat iedereen ‘verdrinkt’ in
een grote smeltkroes, waarin de sterkste

Music maestro

economieën de andere domineren, waarin

Gelegenheidsensemble ‘The Duchies’,

de grootste culturen en taalgemeenschap-

bestaande uit vijf eminente leden van de

pen de andere opslorpen. Europa wil staan

Brussels Light Opera Company, bracht een

voor een brede waaier aan talen en cultu-

aantal Nederlandstalige luisterliedjes. Ook

ren, of zoals Naets het verwoordde: “Europa

hier was de verbroedering compleet:

mag nooit betekenen dat nieuwkomers mis-

Nederlanders Marjolein en Dennis,

bruik maken van de geboden gastvrijheid,

Vlamingen Roos en Steven en de Engelse

dat de gastheren en gastvrouwen onder de

Steve brachten liedjes als ‘Benjamin’ van

voet gelopen worden, gedwongen worden te

Vlaming Louis Neefs op een tekst van de

dansen naar de pijpen van de inwijkelingen

Nederlandse Martine Bijl. En tenslotte was

en zich uiteindelijk verplicht zien op te

er de receptie… met Grolschbier, ouwe jene-

krassen. Dan loopt het finaal mis en gaan

ver, maatjes en pindasoep. Op en top

vele kansen van wederzijdse verrijking ver-

Holland.

loren.” Tot slot van zijn schitterende toespraak had hij lof voor de Nederlandse

Jan Pollaris
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nieuws uit

De Kam

juni
tentoonstelling

juli - augustus
tentoonstelling

RhoK - BenK

René Devedeleer

RhoK-BenK staat voor Beeldend Kunst-

Expressionistische taferelen

onderwijs, ingericht door de Vlaamse

René Devedeleer, een plastische kunstenaar

Gemeenschap. Jongeren vanaf de leeftijd

uit Halle, is een ‘selfmade man’. Een leerling

van 6 jaar en volwassenen volgen er les in

van niemand in het bijzonder, die altijd

de verschillende ateliers. Voor een groot

nieuwe dingen ontdekt. Volgens eigen zeg-

deel kan de student zijn/haar lesactiviteiten

gen het meest nog door waarnemingen en

zelf samenstellen op verschillende momen-

wetmatigheden uit de natuur. Al zijn wer-

ten van de dag. De Beeldende Kunstvorming

ken zijn met acryl geschilderd.

is ondergebracht in verschillende ateliers
zoals: tekenen, schilderen, beeldhouwen,

In het cafetaria van GC De Kam

grafiek, foto, juweelkunst, computervormge-

Toegang: gratis

ving en tekenfilms. Voor de jongeren wordt
een algemene beeldende vormgeving nagestreefd.
Deze tentoonstelling in De Kam is een zeer
kleine selectie van studentenwerk uit verschillende ateliers. Voor een totaaloverzicht
is er de mogelijkheid om de eindejaarstentoonstelling RhoK-BenK in Brussel te bezoeken van zaterdag 21 juni tot en met donderdag 26 juni. In het weekend is de tentoonstelling toegankelijk van 11u tot 19u. In de
week van 17u tot 20u. Deze tentoonstelling
is te bezichtigen in beide academies: RhoK,
E. Thibaultlaan 2, 1040 Brussel, 02/733 45 51
en BenK, Kleine Kerkstraat 12-14, 1150
Brussel, 02/770 06 24
In het cafetaria van GC De Kam.
Toegang: gratis.
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De Kam

nieuws uit

18-08 tot 22-08

07-09

Atelier Amadeo

Gordel

Horen, luisteren, spelen, fantaseren,
Nederlands leren en oefenen

Op zondag 7 september is het weer

Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar

familiale en muzikale gebeuren vond 23 jaar

kunnen kinderen van 5 tot 7 jaar spelender-

geleden voor het eerst plaats in Sint-

wijs hun kennis Nederlands oefenen en hun

Genesius-Rode. Van bij het prille begin stond

artistieke kant stimuleren. In het muzikale

het verenigingsleven en tientallen vrijwilli-

Atelier Amadeo ontdekt je kind grote klank-

gers van Wezembeek-Oppem paraat om

sculpturen. Amadeo nodigt uit om de in-

tienduizend gordelaars mee te helpen

strumenten te bespelen en op basis van de

opvangen en er een onvergetelijke dag van

klanken een verhaal te maken. De kinderen

te maken.

zetten dit verhaal op papier en geven het

Gemeenschapscentrum De Kam zal ook dit

creatief vorm. Op vrijdag kunnen mama en

jaar weer fungeren als controlepost voor de

papa het resultaat komen bekijken.

100 km fietsen.

Gordelen geblazen. Dit Vlaamse, sportieve,

Deze workshop is een initiatief van GC De
Kam i.s.m. het speelplein Pardoes!.

Praktische info

• vertrek en aankomst in de vier GordelMuzische Taalinitiatie Nederlands
voor anderstalige kinderen van 5 tot 7 jaar

trefpunten (Dilbeek, Zaventem, Overijse
en Sint-Genesius-Rode)

van 18 tot 22 augustus - GC De Kam

• vertrek tussen 7u en 14u

atelier van 9u-16u (opvang mogelijk vanaf 8u

• info en inschrijvingen in GC De Kam

tot 18u)
prijs: € 70 per kind, vanaf het tweede kind van
hetzelfde gezin € 60. Het aantal plaatsen is

vanaf juni, 02/731.43.31
• Kostprijs € 3,00 (tot 6 september)
€ 5,00 (op 7 september)

beperkt tot 15 kinderen.
Info: Gordelsecretariaat, Dorpsstraat 43,
Info en inschrijvingen: GC De Kam, tel 02/731 43

1640 Sint-Genesius-Rode

31, info@dekam.be

tel. 02/380.44.44, fax: 02/380.79.47, e-mail:
DeGordel@bloso.be
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De Kam

nieuws uit

Taallessen Nederlands • Cours de Néerlandais
Dutch language lessons • Sprachkurse Niederländisch
Taallessen Nederlands

Dutch Language courses

Het Nederlandstalig Gemeenschapscentrum ‘De

The Dutch-language community centre ‘De Kam’ is

Kam’ organiseert taallessen Nederlands voor volwas-

organising Dutch-language lessons for adults. The

senen. De nadruk ligt op het praktisch gebruik van

emphasis is on the practical use of the language in

de taal in het dagelijks leven.

everyday life.

Er zijn cursussen op drie niveaus:

There are courses at three levels:

Beginners
Licht gevorderden
Conversatie

Ma.

19u30-22u

€ 44/jaar

Di.

9u-11u30

€ 44/jaar

Di.

19u30-22u

€ 44/jaar

Wo.

18u30-20u30 € 75/jaar

Wo.

20u30-22u30 € 75/jaar

• Tijdens de schoolvakanties is er geen les
• Betaling via overschrijving op rek-nr. 091-011360850 vóór 8 september met de vermelding: ‘uw naam
- Taallessen Nederlands – Wezembeek-Oppem –

Mon. 7.30-10 p.m.

€ 44/year

Tues. 9-11.30 p.m.

€ 44/year

Slightly advanced

Tues. 7.30-10 p.m.

€ 44/year

Conversation

Wed. 6.30-8.30 p.m. € 75/year

Starters

Wed. 8.30-10.30 p.m. € 75/year
• There are no lessons during the school holidays
• Payment by transfer to account no. 091-0113608-50
before the 8th of September, mentioning: “your
name – Dutch courses – Wezembeek-Oppem
–September 2003’.
• Beginners: first lesson the 8th or 9th of

september 2003’.

September.

• Beginners : eerste les 8 of 9 september.
• Licht gevorderden en conversatie: startsessie 2

• Slightly advanced and conversation : starting session the 2nd of September 2003 at 7.00 p.m. in

september 2003, 19u in De Kam.

‘De Kam’.

Cours de Néerlandais

Sprachkurse Niederländisch

Le Centre communautaire néerlandophone ‘De Kam’
organise des cours de néerlandais pour adultes.
L’accent y est mis sur l’utilisation pratique de la langue dans la vie de tous les jours.

Das Niederländischsprachige Gemeinschafts-

Info

zentrum ‚De Kam’ organisiert Sprachkurse in Nie-

Inschrijvingen • Inscriptions

derländisch für Erwachsene. Der Nachdruck liegt auf

Registration • Anmeldung

dem praktischen Gebrauch der Sprache im täglichen

Les cours sont répartis sur trois niveaux:

Leben.

GC De Kam

Die Kurse sind in drei Stufen aufgeteilt:

Beekstraat 172,

Débutants

Lun. 19h30-22h00 € 44/ans

Intermédiaire

Mar. 19h30-22h00 € 44/ans

Conversation

Mer. 18h30-20h30 € 75/ans

Leicht Fortge-

Mer. 20h30-22h30 € 75/ans

schrittenen

Mar. 9h00-11h30

€ 44/ans

Anfänger

Konversation
• Les cours sont suspendus pendant les vacances

Mon. 19.30-22 U.

€ 44/year

1970 Wezembeek-Oppem

Die. 9-11.30 U.

€ 44/Jahr

tel. 02/731.43.31

Die. 19.30-22 U.

€ 44/Jahr

fax 02/731.29.33
e-mail: info@dekam.be

Mit. 18.30-20.30 U. € 75/Jahr

www.derand.be

Mit. 20.30-22.30 U. € 75/Jahr

Centrum voor volwassenonder-

• Während der Schulferien findet kein Unterricht

scolaires
• Paiement par virement sur le compte bancaire
091-0113608-50 avant le 8 septembre, avec la men-

statt
• Bezahlung durch Überweisung auf Kto.-Nr. 091-

tion: ‘votre nom – cours de néerlandais –

0113608-50 vor dem 8. September, mit dem

Wezembeek-Oppem – septembre 2003’.

Vermerk: ‚ihr name – Sprachkurse Niederländisch

• Débutants: première leçon le 8 ou le 9 septembre.
• Niveau intermédiaire et conversation : session
inaugurale le 2 septembre 2003, à 19h au ‘De
Kam’.

– Wezembeek-Oppem - September 2003’.

wijs Tervuren-Hoeilaart*
Brusselsesteenweg 106
3080 Tervuren
tel. – fax : 02/767.04.30
(*) De taallessen voor beginners

• Start Anfängerkurs: 8. oder 9. September.

en licht gevorderden zijn in

• Einführungsabend für leicht Fortgeschrittenen und

samenwerking met het Centrum

Konversation: 2. September 2003, um 19 Uhr, in‚

voor Volwassenonderwijs

De Kam’.

Tervuren-Hoeilaart.
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and-nieuws

“Publieke opinie op grote schaal om de tuin geleid”
“Veiligheidsraad nog steeds nuttig”, aldus Eric Suy, gewezen adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties tijdens
Speakers’ Corner van 8 april
bureau werd stante pede gesloten,
maar de werkwijze bleef overeind.
Systematisch stuurden de Amerikanen misleidende informatie de
wereld in, nu door een ‘Office of
Special Plans’. Niets nieuws onder de
zon. De Amerikanen gingen door,
enkel de naam van het beestje veranderde.
De Verenigde Staten zochten, volgens
Suy, in de terroristische aanslagen
van 11 september redenen om het
Irak van Saddam Hoessein uit te
schakelen. “Daarbij heeft de Amerikaanse overheid methodes en argumenten gebruikt die zeer betwistbaar
“Propaganda is normaal. Zeker in
oorlogstijd. Maar tijdens de Tweede
Golfoorlog maakten de Amerikanen
het wel erg bont”, stelde Eric Suy tijdens zijn lezing in de reeks Speakers’
Corner. De gewezen adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
nochtans een groot bewonderaar van
de Verenigde Staten, sprak harde
woorden over de Amerikaanse houding in het conflict met Irak. “De
publieke opinie werd op grote schaal
om de tuin geleid.” Reporters trokken
in het zog van de Amerikaanse en
Engelse soldaten op. Terwijl de bommen boven Bagdad menselijke ellende aanrichtten, moesten de rechtstreekse beelden van het front ons
overtuigen van het nut van deze ‘preventieve oorlog’.
De Amerikanen speelden hoog spel
in de propagandastrijd. Ook reeds
voor de oorlog in Irak. In de herfst
van 2001 richtten de Amerikanen in
het geheim een ‘Office for Strategic
Influence’ of een Bureau voor Strategische Manipulatie op, met als doel
de openbare opinie via niet-Amerikaanse persagentschappen te beïnvloeden. Toen deze dubieuze werkwijze in februari 2002 aan het licht
kwam, moest de Amerikaanse
Minister van Defensie, Donald Rumsfeld, zijn excuses aanbieden. Dit

zijn. Ze stuurden voortdurend desinformatie de wereld in en leidde de
publieke opinie maar ook de officiële
instanties van bevriende naties om
de tuin.” Het bekendste voorbeeld is
het welles-nietes-spelletje tussen de
Amerikaanse overheid en de baas
van de VN-wapeninspecteurs, Hans
Blix, over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak.
Wapens die tussen haakjes nog
steeds niet gevonden zijn. De
Amerikaanse tactiek rendeerde, want
niemand kon uiteindelijk met zekerheid zeggen wat waarheid was en
wat leugen.

Veiligheidsraad 659 resoluties.
Tijdens de laatste 13 jaar alleen al
700. Tijdens deze crisis was de
Veiligheidsraad voortdurend het centrum van diplomatiek overleg. Nooit
eerder in de geschiedenis waren alle
vijftien Ministers van Buitenlandse
Zaken van de Veiligheidsraad tot
tweemaal toe persoonlijk aanwezig
op de raadszittingen. Dat bewijst dat
de lidstaten de Veiligheidsraad een
onmisbare schakel in hun politiek
overleg vinden. Wel zal er over de rol
van de VN in de toekomst nog fel
gedebatteerd en onderhandeld worden”, besloot Eric Suy.

Overleeft de VN-Veiligheidsraad Irak?

Dat de Verenigde Staten en GrootBrittannië uiteindelijk op eigen houtje beslisten een oorlog tegen Irak te
ontketenen, zorgde voor veel heibel
in de VN-Veiligheidsraad. Diplomaten
verloren hun diplomatie. De relatie
tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’
wereld daalde onder het vriespunt.
Betekent deze episode de ondergang
van de Veiligheidsraad? Suy denkt
van niet. “Sedert de oprichting van de

Bernadette Vriamont
Speakers’ Corner, de lezingenreeks van
vzw ‘de Rand’, is stilaan een begrip.
Prominente Vlaamse persoonlijkheden uit
de academische, politieke en culturele
wereld komen aan het woord. De conferenties richten zich vooral tot de buitenlanders die in de Vlaamse rand rond
Brussel wonen, maar staan uiteraard
open voor iedereen.

VN kenden we meer dan honderd
grote en kleine gewapende conflicten. Na de Koude Oorlog trad de
Veiligheidsraad meerdere keren actief
op in internationale conflicten.
Tussen 1945 en 1990 aanvaardde de
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koken met ...

Het kookboek van Dokters van wacht Apothekers
Meter Fien (5)
van wacht
De wacht gaat in van zaterdag 7u tot zondag 7u
en van zondag 7u tot maandag 7u. Afwijkingen
Waterzooi van kip met verse asperges

staan apart vermeld.

(week is van vrijdagavond 19u
tot vrijdagavond 19u)

Benodigdheden voor 6 personen
4 braadkippen, blanke roux, 2 uien met in elke ui 2

• 01/06

kruidnagels, 2 stuks prei, 400 g wortelen, 2 selders,

Dr. Delcourt

• 06/06

5 g geplette peperbollen, peterselie, 1 bot Belgische

Hebronlaan 100, 1950 Kraainem

Apotheker Stevens

asperges, 2 eierdooiers en 400 cl room.

02/725 83 93

Mechelsesteenweg 130,

• 07/06

1970 Wezembeek-Oppem

Bereiding

Dr. Delhez

02/731 33 67

1. Reinigen van de groenten. Pel de uien, reinig de

Mechelsesteenweg 48,

wortelen, selder en prei. Hou 4 wortelen, het groen

1970 Wezembeek-Oppem

• 13/06

van de prei en de selder apart. Neem het witte deel

02/731 42 24

Apotheker Gordts

van de prei en selder en de resterende wortelen.

• 08/06

Rootstraat 2, 3080 Tervuren

Snij deze groenten in fijne ‘julienne’. Dit zijn fijne

Dr. Gelderblom

(Duisburg)

reepjes van 5 cm lang en 2 à 3 mm breed. Reinig de

Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem

02/767 50 47

asperges en leg ze in een natte handdoek.

02/721 01 84

Apotheker Piette

2. Gaarkoken van ‘julienne’. De juliennegroenten

• van 09/06 7u tot 10/06 7u

Lenneke Marelaan 34,

moeten elk apart knapperig gaar gekookt worden

Dr. De Ruyck

1932 St. Stevens-Woluwe

in een beetje water met zout.

Pleinlaan 57, 1970 Wezembeek-Oppem

02/721 00 03

3. Gaarkoken van asperges. Snij de gereinigde

02/731 55 99

asperges in stukjes van 6 cm en kook ze gaar in

• 14/06

• 20/06

water met zout (ongeveer 15 minuten). Plaats ze bij

Dr. Galand

Apotheker Niclaes

de gekookte julienne. Hou het kookvocht van de

Leopold III laan 11, 1970 Wezembeek-Oppem

Moorselstraat 320,

asperges bij.

02/731 05 33

3080 Moorsel-Tervuren

4. Kippen gaar koken. Plaats de kippen in een

• 15/06

02/767 58 16

kookpot met het vocht van de asperges en water.

Dr. Provoost

Breng aan de kook. Bij de eerste kooktijd zorgvuldig

Kon. Astridlaan 335, 1950 Kraainem

• 27/06

afschuimen. Voeg de uien, de resterende wortelen,

02/731 58 50

Apotheker Christiaens

het groen van de prei en de selder, de geplette

• 21/06

Oppemlaan 6, 1150 Stokkel

peperbollen, zout, tijm en laurier toe. Laat nog 25

Dr. Pilloni

02/772 77 66

minuten zachtjes koken. Schuim regelmatig het

Lange Eikstraat 83, 1950 Kraainem

kookvocht af. Neem de kippen uit het kookvocht,

02/731 83 35

• 04/07

zeef dit vocht en laat voor de helft inkoken.

• 22/06

Apotheker Vanleeuwe

5. Blanke roux. Laat 75 g boter zachtjes smelten.

Dr. Gelderblom

Brusselsesteenweg 77,

Voeg 100 g bloem bij en vermeng tot een vaste

Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem

3080 Tervuren

massa.

02/721 01 84

02/767 34 15

6. Afwerking. Versnij de kippen, liefst niet te klein.

• 28/06

Hou deze stukken warm in een beetje kookvocht.

Dr. Mortier

• 11/07

Neem een hoge kookpot en doe de blanke roux

Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem

Apotheker Peeters

erin. Verwarm deze kookpot zachtjes. Neem een

02/721 01 84

Marcelisstraat 126,

klopper en voeg al roerend beetje bij beetje onge-

• 29/06

1970 Wezembeek-Oppem

veer 1 l kookvocht toe. Laat even goed opkoken.

Dr. Dieu

02/731 32 68

Opgelet: de saus mag niet te dik zijn, wel goed

Kon. Astridlaan 170 A, 1950 Kraainem

02/784 29 81

lopend. Neem de saus van het vuur en voeg de

02/731 66 62

julienne en de asperges toe. Voeg de warm gehou-

• 05/07

den kipstukken bij en breng nog even tot het kook-

Dr. St. Van Mulders

punt. Neem de waterzooi van het vuur. Neem twee

Vredeplein 2A, 1950 Kraainem

eierdooiers en vermeng ze met de room. Voeg ze

02/720 10 51

toe aan de waterzooi. Laat de waterzooi nu niet

• 06/07

meer koken, anders schift de saus. Serveer in diepe

Dr. X. Gillis

borden met gekookte aardappelen of rijst en bes-

Kapellelaan 274, 1950 Kraainem

trooi met peterselie.

02/784 29 81

Krist Vandervorst
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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

4 9u

KUBI

Engelse taalles

GC De Kam

02/766 16 10

juni

5 20u

KAV Oppem

Kookcursus

GC De Kam

02/731 10 61

11 20u

KAV Oppem

Kookcursus

GC De Kam

02/731 10 61

12 20u

BLOC

voorstelling ‘BLOC on Broadway’

GC De Kam

010/22 22 19

13 20u

BLOC

voorstelling ‘BLOC on Broadway’

GC De Kam

010/22 22 19

14 20u

Davidsfonds

Lutgartviering

GC De Kam

02/731 57 37

14 20u

BLOC

voorstelling ‘BLOC on Broadway’

GC De Kam

010/22 22 19

15 15u

BLOC

voorstelling ‘BLOC on Broadway’

GC De Kam

010/22 22 19

18 9u

KUBI

Engelse taalles

GC De Kam

02/766 16 10

21 19u30

Vermeylenfonds

Midzomernachtviering

GC De Kam

02/767 62 23

28 19u30

Kam-Klub

Free Podium + barbacue

GC De Kam

02/731 43 31

29 14u

KWB

Wandeling te Loupoigne

vertrek Delhaize

02/767 01 01

29 10u

Cultuurraad, Jeugdraad Boterhammen in het Park

Jeugdhuis Merlijn

02/731 43 31

Jeugdhuis Merlijn en GC De Kam

(fotozoektocht + optredens)

1 20u

Davidsfonds

Gespreksavond met Huub Broers

GC De Kam

3 20u

Cultuurraad

Academische zitting met Guy Van hengel GC De Kam

02/731 43 31

4 20u30

Non Troppo

‘Café-chantant’

GC De Kam

02/731 43 31

5 18u30

Cultuurraad

Vlaams Volksfeest

GC De Kam

02/731 43 31

juli
02/731 57 37

Reeksen:
• elke maandagavond (buiten de schoolvakanties) – Turnen – Fit & Gezond Dames – 02/731 83 30
• elke zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u – Stripbibliotheek Maddox – Jeughuis Merlijn – 0494/45 34 27
• 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
Gemeenschapscentrum De Kam is gesloten van vrijdag 11 juli tot zondag 3 augustus. Wij wensen iedereen een prettige
vakantie. Tot in september!

www.dekam.be

http://www.applaus.be
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nieuws uit De Kam

De Kam
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

uitgekamd
is een uitgave van het

Atelier Amadeo | Kinderen leren Nederlands
van 18 tot 22 augustus – 9u-16u – 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

Gordel

provincie Vlaams-Brabant

zondag 7 september

Redactie

Belangrijk bericht-deadline
Berichten en activiteiten voor de volgende uitgekamd van september worden verwacht ten laatste op
12 augustus.

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,

INVULSTROOK

✁

Frank Vandendael,

Seizoensbrochure 2003-2004
Els De Schepper intiem, Franse chanson met André Roels, het Raamtheater, Sharrie
Williams The Princess of Rockin’ Gospel Blues, rumba-rock met Bana Liège, … Slechts
enkele namen die vanaf September op het podium van De Kam staan. Wil je meer
weten? Vraag de seizoensbrochure aan! De snelle beslissers zitten op de eerste rij.
Stuur onderstaande strook terug naar De Kam. Bel of mail: 02/731.43.31 –
info@dekam.be De seizoensbrochure is beschikbaar vanaf 16 juni. Vanaf 2 juli kan je
plaatsen reserveren via de website www.dekam.be
Ik wil graag een exemplaar van de seizoensbrochure 2003-2004
Naam:

Krist Vandervorst,
Jan Walraet.

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

Foto’s
Ben Vanachter,
Verenigingen.

Redactieadres
GC De Kam
Beekstraat 172

....................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:..........................................................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ..............................................................................................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................................................................................
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