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“Meer selecteren en minder
afval produceren”
Een gesprek met Interza-voorzitter Wilfried Servranckx
Het ophalen en verwerken van huisvuil. De taken van afvalintercommunale Interza klinken misschien
eenvoudig, en toch komt er heel wat bij kijken. Een gesprek met Interza-voorzitter en WezembeekOppemnaar Wilfried Servranckx.
Nu dokt de inwoner maar een fractie af
van de kosten die het containerpark met
zich meebrengt. Voor Wezembeek-Oppem
beliepen deze in 2002 per inwoner 27,46
euro. Bovendien is in Wezembeek-Oppem
en Kraainem de huisvuilbelasting afgeschaft en moeten de inwoners dus enkel
de witte restafvalzak betalen.” Is Interza
dan niet bang dat de maatregel sluikstorten in de hand werkt? “In het begin zal
het sluikstorten zeker toenemen”, weet de
voorzitter. “Dat was ook zo toen we betaalzakken introduceerden en dat hebben
ook andere gemeenten opgemerkt waar de
bewoners al langer moeten betalen voor
het containerpark. Maar uiteindelijk leggen de inwoners toch veel burgerzin aan
de dag voor die ene euro.”

Net geen jaar staat hij aan het hoofd van
Interza en sinds eind 2002 combineert
hij die functie met deze van waarnemend
algemeen directeur, in afwachting van
de aanwerving van een nieuwe directeur.
Voorzitter zijn, bevalt Servranckx opperbest. “Zeer boeiend vind ik dat. We zijn
een kleine intercommunale met een kleine
Raad van Bestuur. Dat maakt het geheel
zeer overzichtelijk, maar je moet dan ook
alles bespreken. Een directiecomité hebben we niet, iedereen kan zijn zegje doen.
Er heerst een goede verstandhouding en
we houden ons ver van de politiek. We nemen beslissingen louter in het belang van
Interza, de gemeenten en de bevolking.”
En die beslissingen zijn niet altijd populair, zoals het betalend maken van een
bezoekje aan het containerpark. Interza
rekent daar vanaf dit najaar een symbolische euro per keer voor aan. “Om mensen
te doen nadenken over de productie van
huisvuil”, verklaart Servranckx de beslissing. “Bovendien dragen we het principe
‘de vervuiler betaalt’ hoog in het vaandel.
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en tuinafval) af te raken, via een jaarabonnement of composteerbare betaalzakken. Zo rekent Interrand één euro voor
een GFT-zak van 60 liter. Interza heeft
die intentie voorlopig niet. “Het is niet de
bedoeling van onze intercommunale om
bewoners te doen betalen, maar dan moet
er wel een mentaliteitswijziging komen.
En blijkbaar kan dat vaak alleen door de
dienstverlening betalend te maken.” Thuis
composteren is een volwaardig alternatief
voor de GFT-ophalingen, jaarlijks goed
voor 203 kilo per inwoner plus ruim 40
kilo afgeleverd op het containerpark. Maar
op een infoavond voor compostmeesters
in Steenokkerzeel kwamen zeer weinig
belangstellenden opdagen.
Servranckx ziet wel wat in ‘kringlooptuinen’. “In plaats van wekelijks acht are gras
af te rijden, kan je ook een tuin aanleggen
Blauwe zak
met paadjes, rotsen en bloemen. En wat
De inwoners uit Wezembeek-Oppem,
je ‘produceert’ kan je ook zelf gebruiken.
Kraainem, Zaventem, Steenokkerzeel en
Zo kan fijn gehakt hout perfect dienen om
Kampenhout die meer selecteren, zullen
onkruid te weren.”
minder moeten betalen. Interza voert
Voor het échte gedifferentieerde tarief
de blauwe zak in voor het selecteren van
(‘diftar’), waarbij de burger betaalt in
plastic, metaal en drankkarton (PMD).
functie van wat hij aanbiedt, is Servranckx
Deze blauwe zak kost minder dan de witte
niet gewonnen. “Diftar is mooi in theorie.
restafvalzak. Interza wil die blauwe zakMaar in de praktijk staat het systeem nog
ken om de veertien dagen ophalen. Alle
niet op punt. Dat zou betekenen dat we
gemeenten hebben schriftelijk toegezegd
alle 27.000 containers zouden moeten
om mee te werken. Wezembeek-Oppem
uitrusten met een chip
keurde als eerste een
“Wie minder afval produ- die registreert hoeveel
retributie goed van 0,25
euro. De prijs van de zak- ceert en meer selecteert vuilnis wordt aangeboken wordt gemeentelijk
voelt dat in zijn porto- den. Hetzelfde geldt
voor de containerparken.
bepaald, maar ze volgen
monnee.”
Voorts vergt het ook een
allemaal onze richtprijs
ingrijpende boekhoudkundige en adminivan 0,25 euro. Net zoals bij de witte zak
stratieve aanpassing. Er moeten facturen
zijn het ook de gemeenten die instaan
worden verstuurd en dan mag ik nog niet
voor de verkoop van de blauwe zak. Zij
denken aan mogelijke betwistingen.”
strijken ook de opbrengst ervan op.
Groenafval
In verscheidene andere Vlaamse gemeenten moeten bewoners ook geld op tafel
leggen om van hun GFT (groenten-, fruit-

Papier
Toch is het niet al betalen wat de klok
slaat bij de afvalintercommunale. “We
hebben offerteaanvragen lopen voor de
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Wilfried Servranckx: “Het gedifferentieerd tarief, waarbij de burger betaalt in functie van het afval dat hij produceert, staat nog niet op punt.”

verwerking van papier en karton. Het
contract met de Vlar liep af op 11 mei.
Dat voorzag in geen enkele vergoeding
voor Interza. Ondertussen wijzigde de
marktsituatie. Papier wordt tegenwoordig
geëxporteerd naar China, waar het wordt
verwerkt en opnieuw wordt geïmporteerd
als gerecycleerd papier. Door dat handeltje is een vergoeding voor ons nu wel
mogelijk. Maar dat kan van vandaag op
morgen weer veranderen. Vandaar dat we
erop drukken dat bewoners zoveel mogelijk
selecteren.”
Glazen huis
Niet alle gemeenten zijn even snel gewonnen voor veranderingen in het systeem
voor de ophaling van vuilnis. Toch noemt

Servranckx de contacten met de aangesloten gemeenten beter dan vroeger. Zo
stond Wezembeek-Oppem zeer kritisch en
negatief tegenover Interza. “Die houding
is nu heel anders”, merkt Servranckx op.
“Vooral omdat Interza open kaart speelt.
We zijn een glazen huis. De gemeenten
zien waarmee wij bezig zijn en hoeveel
dat kost. Zo merken zij dat onze eigen
kosten stabiel blijven, maar dat we op
de kosten voor het containerpark en het
storten geen vat hebben. Deze uitgaven
stijgen.”
Vooral burgemeester François Van
Hoobrouck van Wezembeek-Oppem liet al
vaker ballonnetjes op om de huisvuilophaling over te laten aan een privé-firma. “Hij
vergeleek toen appelen met citroenen.

Als je niet naar het serviceniveau kijkt,
krijg je een vertekend beeld. Een correcte
vergelijking is nooit gebeurd. Misschien
had zijn initiatief een onderliggende communautaire reden. Als dat zo is, verviel
die in ieder geval met de komst van het
afvalstoffendecreet van 18 december
2002, waarbij afval wordt beschouwd als
een energiebron. Gewesten moeten in hun
eigen energie voorzien. Export van energie
naar een ander gewest mag dus niet. Van
Hoobrouck heeft ondertussen ook moeten
vaststellen dat Interza niet slecht functioneert”, aldus Wilfried Servranckx.
An Van hamme
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Van Hoobrouck speelt ‘vuurke stook’
Uit de gemeenteraad van 8 september
> De laatste maanden namen gemeenteraadsleden van Wezembeek-Oppem herhaaldelijk het woord in het Frans. Burgemeester
Van Hoobrouck wilde weten wat mag en
niet mag en vroeg aan voormalig minister
van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne
tekst en uitleg. De minister antwoordde dat
het taalgebruik van de gemeenteraadsleden
niet geregeld wordt door de taalwetten.
Een recent Arrest van het Arbitragehof stelt
enkel dat de schepenen Nederlands moeten
spreken. Dusquesne en Van Hoobrouck
besluiten hieruit dat gemeenteraadsleden
wèl Frans mogen spreken in de gemeenteraad. Franse tussenkomsten hebben
weliswaar geen rechtswaarde omdat ze niet
opgenomen worden in het verslag, maar de
gemeenteraadsleden kunnen er niet voor
gesanctioneerd worden.
Jan Walraet (DWO) protesteert vooreerst
tegen het feit dat de federale minister van
Binnenlandse Zaken Franstalige brieven
schrijft naar een Vlaamse gemeente. Uit
het Arrest van het Arbitragehof besluiten
dat gemeenteraadsleden Frans mogen
spreken op de gemeenteraad is bovendien
niet correct vermits het Arrest daarover
helemaal niets zegt. Dat is ook het standpunt van Guy Desolre, de adjunct van de
gouverneur die toekijkt op de juiste toepassing van de taalwetgeving, en die op de
gemeenteraad van 8 september aanwezig
was. Desolre stak zijn ongenoegen over de
interpretatie van Van Hoobrouck en
Duquesne niet onder stoelen of banken.
Volgens hem “speelt Van Hoobrouck vuurke
stook”.
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> De Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden vernietigt de straatbenaming ‘Jean Monnetstraat’. De gemeente
heeft geen rekening gehouden met het
advies van de Cultuurraad en de motivatie
die ze daarvoor opgeeft, is bijzonder vaag.
En passant wijst de minister erop dat hulde
brengen aan één van de grondleggers van
de Europese Gemeenschap een schone zaak
is, maar dat de gemeente niet uit het oog
mag verliezen dat het grondbeginsel van de
Europese Gemeenschap de dialoog is.

dat in het verleden ook niet deden toen
zij vertegenwoordigd waren in de raden
van bestuur van de intercommunales” en
begrijpt niet “waarom DWO daar nu zo
moeilijk over doet”. Deze uitlating strookt
niet met de werkelijkheid en zet kwaad
bloed bij DWO. DWO heeft in het verleden
herhaaldelijk verslag uitgebracht, zelfs in
tijden toen dat niet eens verplicht was. Nu
is verslag uitbrengen wèl verplicht en doen
de vertegenwoordigers van de meerderheid
dat niet. Wie gaat hier in de fout?

> Het meerjarenplan van het OCMW voorziet in een tussenkomst van de gemeente
van 621.291 euro voor 2003 (920.069 euro
tegen 2005).

> De gemeente verhuurt de J. de Keyzerstraat 4 voor 250 euro per maand aan de
politiezone Wokra en neemt alle kosten
aan het gebouw ten laste. Op termijn zal
de politiezone naar de gebouwen van de
vroegere Meteowing verhuizen.

> De intercommunales Interza, Iverlek,
Finilek en Haviland passen hun statuten aan
aan het decreet van 6 juli 2001 en vragen
de gemeente een afgevaardigde met raadgevende stem uit de oppositie aan te stellen
voor hun raden van bestuur. Het schepencollege weigert daar op in te gaan.
“Een mooi staaltje van de democratische
ingesteldheid van de meerderheid”, vindt
DWO. Burgemeester Van Hoobrouck bevestigt. “Democratie is de dictatuur van de
meerderheid”, stelt hij. De oppositie vraagt
zich af hoe de gemeenteraad dan zicht kan
krijgen op de gang van zaken bij de intercommunales. De vertegenwoordigers van de
gemeente zijn verplicht om twee keer per
jaar in de gemeenteraad verslag uit te brengen over de werking, maar dat gebeurt niet.
Nicole Geerseau (UF) verwijt DWO “dat ze

> De eigendom Verheyden-Willeghems aan
de Hernalsteenstraat wordt aangekocht
“voor culturele activiteiten”. De bibliotheek
zou er een nieuw onderkomen vinden, wat
ten goede zou komen aan De Letterbijter
die de oude lokalen van de bibliotheek zou
krijgen. De school breidt immers ieder jaar
uit en kampt met acuut plaatsgebrek. Maar
hierover is nog niets beslist.
> De gemeente wil samen met buurgemeente Kraainem een geluidsmeter kopen. De
26.800 euro die het apparaat kost, wordt
gelijk verdeeld over beide gemeenten.
DWO vindt dat veel geld om te meten wat
iedereen al weet en niemand betwist: dat
vliegtuigen veel lawaai maken. De kosten
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houden ook niet op met de aankoop van de geluidsmeter. Het
toestel moet geijkt worden en een beëdigde bediener aangesteld.
Hoeveel dat extra zal kosten, weet de meerderheid niet. Volgens Jean-Pierre Sans (UF) is dat van weinig belang. “Als er één
vliegtuig op Wezembeek-Oppem neerstort, zal dat meer kosten”,
bezweert hij. Waarop Richard Peeters (DWO) stelt “niet te kunnen
geloven dat Sans het neerstorten gaat beletten met een geluidsmeter”.
> De eerste graad (eerste en tweede leerjaar) van de gemeentelijke Freinetschool De Letterbijter gaat voor 120 euro per kind
afwisselend op zeeklas en op doeklas. De derde graad (vijfde en
zesde leerjaar) gaat voor 200 euro op sport- of cultuurklas. In
de Franstalige basisschool Het Hoeveke gaat het eerste leerjaar
voor 120 euro op circusklas, het derde leerjaar voor 120 euro op
zeeklas en het vijfde leerjaar op patrimoniumklas. De kosten worden voor de helft door de gemeente gedragen. De andere helft
betalen de ouders.
> Over het lokaal dat vzw Coup de Pouce in de oude kleuterklassen van de gemeenteschool in Ban-Eik krijgt, ontstaat er in de
meerderheid grote onenigheid. Christian Jaubert (UF), de voorzitter van het OCMW, is niet gelukkig met deze beslissing. Het
OCMW had in hetzelfde gebouw de drie lokalen gevraagd en krijgt
er maar twee. Hij onthoudt zich bij de stemming. DWO heeft een
probleem met de financiële ondoorzichtigheid van de vzw. Er zit
geen budget in het dossier. Zo heeft iedereen er het raden naar
welke bedragen binnenkomen en welke uitgegeven worden.
> Marie Husquinet (UF) pleit als voorzitter van de raad van
bestuur van de sportinfrastructuur voor een verhoging van 500
euro (van 3.000 euro naar 3.500 euro) van de subsidie voor de
‘Dag van de verenigingen’. Zij leest haar vraag moeizaam van een
blad papier af. Ook over deze verhoging ontstaat een verhitte
discussie in de rangen van de meerderheid. Hugo Geuëns (GE-EC)
wil eindelijk wel eens de volledige afrekening zien en Chantal Van
Sever (GE-EC) wil weten waarvoor die verhoging nodig is.
DWO heeft kritiek op de organisatie van de laatste verenigingsdag “die nergens op leek”. Omer Vermeire, vertegenwoordiger
voor DWO in het bestuur van de sportinfrastructuur, is op de
verenigingsdag opgestapt omdat het volgens hem “de spuigaten
uitliep”. Op de koop toe stonden er op de affiche taalfouten.
Wie wil er naar de sporthal komen met het vooruitzicht op een
‘verassing’? Marie Husquinet, onvoorbereid en Nederlandsonkundig, wordt zenuwachtig. Philippe Sala (UF), de bezieler van de
Verenigingsdag, schiet haar ter hulp en antwoordt in haar plaats.
Waarom de verhoging nodig is? “De trampoline is vijf maanden in
de sporthal blijven staan (42 euro huur per maand). De factuur
van de vorige affiche werd rijkelijk laat opgestuurd (300 euro).”
Sala heeft een deel van het geld zelf voorgeschoten, maar wil
vermijden dat dit opnieuw moet gebeuren. Van Hoobrouck stelt
tenslotte een compromis voor: alle kosten moeten met bewijsstukken gestaafd worden. Wat niet in orde is, wordt niet betaald.
> De meerderheid besluit de gemeenteraad met een motie tegen
het vliegtuiglawaai. DWO vindt zo’n motie zinloos. Iedereen is
overtuigd van het probleem. De meerderheid laat zich meeslepen
door de politieke spelletjes uit Brussel. Brussel speelt de oostrand
uit tegen de noordrand in de hoop er zelf beter van te worden.
Ghislaine Duerinckx

Dokters van
wacht
Van zaterdag 7u tot zondag
7u en van zondag 7u tot
maandag 7u.
> 04/10
Dr. Gelderblom
Vosberg 22,
1970 Wezembeek-Oppem
02 688 23 00

> 02/11
Dr. Mortier
Vosberg 22,
1970 Wezembeek-Oppem
02 721 01 84

Apothekers van
wacht
Met week wordt bedoeld van
vrijdagavond 19u tot vrijdagavond 19u.

> 05/10
Dr. X. Gillis
Kapellelaan 274,
1950 Kraainem
02 784 29 81

> 3/10
Apotheker Van Meerbeek-Picard
Mechelsesteenweg 158,
1933 Sterrebeek
02 731 62 91

> 11/10
Dr. Moyersoen
Kon. Astridlaan 273,
1950 Kraainem
02 731 06 99

> 10/10
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67

> 12/10
Dr. Dieu
Kon. Astridlaan 170 A,
1950 Kraainem
02 731 66 62

> 17/10
Apotheker De Coster
Mechelsesteenweg 225,
1933 Sterrebeek
02 731 23 66

> 18/10
Dr. Pas
de Burburelaan 38,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 30 30

> 24/10
Apotheker Matterne
Kon. Astridlaan 313,
1950 Kraainem
02 731 73 68

> 19/10
Dr. Delhez
Mechelsesteenweg 48,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 42 24

> 31/10
Apotheker Peeters
L. Marcelisstraat 126,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68

> 25/10
Dr. Van Mulders
Vredeplein 2A,
1950 Kraainem
02 720 10 51

> 07/11
Apotheker De Moor
Dorpsstraat 514,
3061 Leefdaal
02 767 44 38

> 26/10
Dr. Pilloni
Lange Eikstraat 83,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 83 35
> van 31/10 19u tot 2/11 7u
Dr. Dupont
Kon. Astridlaan 273,
1950 Kraainem
02 731 06 99

Apotheker Piette
Lenneke Marelaan 34,
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 00 03
> 14/11
Apotheker Piens
A. Dezangrélaan 35,
1950 Kraainem
02 720 47 90
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“Het echte rootsgevoel kennen wij niet”
Een afscheidsgesprek met Erik Van Dyck en Hilde Pernet,
drijvende krachten achter het August Vermeylenfonds
Andere horizonten opzoeken in het zonnige zuiden is een droom die Erik Van Dyck en Hilde Pernet al
jaren delen met zovele landgenoten. Maar voor Erik en Hilde blijft het niet bij dromen. Begin 2004
pakken ze hun biezen richting Frankrijk. Hun vertrek gebeurt niet onverhoeds, want opvolging in het
August Vermeylenfonds van Wezembeek-Oppem is een feit.
Na 28 jaar zeggen Hilde Pernet en Erik Van
Dyck Wezembeek-Oppem vaarwel. “We kennen hier wel wat volk, maar zijn eigenlijk
niet zo verbonden met de gemeente”, zegt
Hilde. “Mijn man is Antwerpenaar en groeide
op in Gent. Ikzelf ben Brusselse. Bovendien
woont onze dochter in Luxemburg en onze
zoon schreef zich in voor een internationale
carrière, dus de stap was makkelijk gezet.”
Naast het klimaat was de nabijheid van een
cultuurstad de enige vereiste die het koppel
stelde aan hun nieuwe woonplaats. “We zijn
grote cultuurliefhebbers”, zegt Hilde Pernet,
die samen met haar echtgenoot weldra kan
genieten van vervroegd pensioen. “Onze
keuze viel op Canet, een dorpje midden in de
wijngaarden van de Languedoc, zo’n veertig
kilometer ten westen van Montpellier. Frankrijk is tamelijk goed bereikbaar en de Franse
cultuur leunt dicht aan bij de onze.”
Bewust van risico
“Stel dat we er toch niet aarden, dan blijft
het een goede investering”, vult Erik Van
Dyck aan. Een aannemer legt momenteel de
laatste hand aan het huis dat het koppel
er bouwt. “Bang zijn we niet, wel bewust
van het risico. Hoewel we sowieso zouden
verhuizen, want onze huidige woning is
te groot nu de kinderen de deur uit zijn.
We beseffen wel dat onze afkomst ons zal
blijven achtervolgen. Het is overal hetzelfde
verhaal. Iedereen die niet tot een groep behoort, vormt een bedreiging.” Toch vertrekt
het koppel met de uitdrukkelijke bedoeling
zich zo goed mogelijk te integreren bij onze
zuiderburen. Aansluiten bij verenigingen
en culturele activiteiten bijwonen behoren
tot hun plannen. “Misschien beginnen we
er wel zelf een vereniging voor ‘expatriates’. Er wonen namelijk nogal wat Britten.
Och, dat echte ‘rootsgevoel’ hebben wij
ook nooit in Wezembeek-Oppem gevoeld.
Inwoners sluiten zich af, tegen de inwijking
van ander(stalig)en. In plaats van dat aan
te grijpen om een vreemde taal te leren. Te
veel mensen nemen een defensieve houding
aan en sluiten zichzelf op in een politiek
UITGEKAMD I jaargang 4, nr 8 oktober 2003

‘carcan’. Ze gaan dan vaak racistisch reageren in de trant van ‘die spreekt Frans, dus is
het een slechte’. Dat vind ik bekrompen. Zelf
spreken wij vijf talen en stappen bewust op
anderstaligen toe”, aldus Erik Van Dyck.
August Vermeylenfonds
Dat gedachtegoed van openheid en vrijdenkend zijn, is precies waar het August
Vermeylenfonds voor staat. Tien jaar is Erik
voorzitter van de Wezembeek-Oppemse
afdeling, de grootste in Vlaams-Brabant.
Ook Hilde is al jaar en dag actief in de vereniging. Het August Vermeylenfonds houdt
voordrachten en debatten in WezembeekOppem, organiseert theater- en concertbezoeken en toeristische activiteiten, zoals
een rally of een bezoek aan een tentoonstelling. “Criterium is dat de activiteiten altijd
een meerwaarde moeten bieden van hetgeen
je alleen kan doen. Michel Vandenbossche
van Gaia komt nagenoeg dagelijks op televisie, maar je kan hem geen vragen stellen.
Bij ons wel. Voeg daar een goede promotie
en de gezelligheid van mensen te ontmoeten
aan toe en je hebt ons recept”, verklapt Erik
Van Dyck. Om er zeker van te zijn dat het
August Vermeylenfonds in Wezembeek-Oppem niet ter ziele gaat, stoomt het duo al
drie jaar jongere opvolgers klaar. Hilde’s zus
Greet Pernet en Carla Van der Straeten zullen
het fonds vanaf 2004 trekken. De andere bestuursleden blijven op post. “Onze plannen
om naar het zuiden te trekken zijn al drie
jaar concreet. Dat gaf ons de gelegenheid
met projecten te werken waar zich telkens
een aantal bestuursleden in vastbeten. Zo
gebeurt de overgang geleidelijk en zet dit
de opvolgers aan tot zelfstandigheid zonder
hen meteen in het water te duwen.”
Geen zwart gat
Om zelf niet in het beruchte ‘zwarte gat’ te
vallen blijft Erik Van Dyck actief als voorzitter van de Europese toeristische ambtenaren. Samen zullen Erik en Hilde regelmatig
hun golfmateriaal bovenhalen, want ze zijn
zinnens zich in te schrijven in de golfclub

van Montpellier. “En we zullen nog regelmatig terugkeren naar België. Op familiebezoek. De meeste mensen uit onze omgeving
reageerden verbaasd op onze verhuisplannen. Ze vonden het ook jammer, want ze
weten dat het contact op lange termijn zal
verwateren. Maar uiteindelijk gaf iedereen
ons gelijk. Velen spreken erover om hetzelfde te doen, maar weinigen zetten door.”
An Van hamme
Cultureel eetfestijn
Op vrijdag 10 oktober organiseert het August Vermeylenfonds om 19u30 in de Kam
een cultureel eetfestijn. De Chileense keuken en wijnen staan centraal. Een Chileense
vrouw komt getuigen over de ‘Chileense
identiteit’ en Chileense zangers en dansers
zorgen voor ambiance. Kostprijs: 17,95
euro voor leden, 20,95 voor niet-leden.
Inschrijven kan tot 5 oktober.
Info: Hilde Pernet, 02 767 62 23.
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Terug van weggeweest:
sportraad Wezembeek-Oppem
Sinds kort bestaat er weer een sportraad in Wezembeek-Oppem. Na een afwezigheid van 10 jaar mogen
we trots zijn dat de sportclubs de handen terug in elkaar geslagen hebben.
In 1972 werd de eerste sportraad opgericht.
Men sprak toen van de Gemeentelijke
Nederlandstalige Sportraad. Deze raad
was een complementaire raad van de
GNCR, de Gemeentelijke Nederlandstalige
Culturele Raad. De sportraad hield toen een
kalender bij van de sportmanifestaties en
organiseerde ook zelf activiteiten. Verder
werd er contact gehouden met de GNCR om
ervoor te zorgen dat sportmanifestaties en
culturele manifestaties niet op hetzelfde
moment gehouden werden.
In die tijd was er nog geen sporthal in
Wezembeek-Oppem. Men sportte meestal
buiten. Volleybal werd gespeeld op
wat vandaag de speelplaats van
de gemeentelijke basisschool ‘De
Letterbijter’ is. Maar geleidelijkaan
werden deze sporten steeds meer
indoor gespeeld, dus had men nood
aan een sporthal. In 1982 werd de
eerste sporthal van WezembeekOppem in gebruik genomen.
De sportraad bestond toen uit zo’n
twintig sportclubs, hoofdzakelijk
Nederlandstalige maar ook een
paar Franstalige. Elk jaar werd
een sportdag gehouden tijdens de
culturele veertiendaagse van de GNCR, de
voorloper van de Herfstfeesten die we vandaag kennen. Tijdens
de sportdag waren er een aantal vaste
waarden zoals een volleybal-, basketbal-,
voetbal-, en badmintontornooi. Daar werd
elk jaar iets nieuw aan toege-voegd zoals
een fakkellooptocht het ene jaar en een
fietstocht het andere jaar. Uiteindelijk
barstte deze sportdag uit z’n voegen en
werd het een sporttweedaagse, waarbij
de eerste dag volledig in beslag genomen
werd door het volleybaltornooi. Dit waren
hoogdagen voor de sport in WezembeekOppem. De sporthal zat dan telkens
afgeladen vol. Mooie liedjes duren echter
niet lang. Vanaf het ontstaan van de
sporthal zorgde de sportraad ook voor de
coördinatie van de verhuur van de sporthal.
Deze taak werd ter harte genomen tot
er in 1986 een adviescommissie door de
gemeente werd opgericht om de verhuur
van de sporthal te regelen. Na het
oprichten van deze ‘vaste commissie voor

advies’ werd de bestaande sportraad meer
en meer naar de achtergrond verdrongen.
In 1992 werd voor de laatste keer een
sportdag georganiseerd en in 1993 werd,
na raadpleging van de aangesloten
verenigingen, beslist om de sportraad te
ontbinden.
Gedurende 10 jaren werd er getreurd dat er
geen sportdag meer was… Intussen kreeg
vzw ‘de Rand’ van de Vlaamse minister
van Sport Johan Sauwens de opdracht
om de sportclubs in de randgemeenten
te ondersteunen. In de herfst van 2002
– intussen waren we al twee ministers van

vlnr. (rechtstaand): Jean-Paul Goosens, Louis
Vogels, August Neetens, Armand Deboeck, Eddy
Baertsoen, Anita Melis, Greet Van Kerckhoven
vlnr. (zittend): Barbara Siraut, Ronald Cools
(voorzitter) Sofie Lombaert (secretaris)

sport verder – werd door de toenmalige
stafmedewerker sport van vzw ‘de Rand’,
Patrice Meert, een poging ondernomen
om de sportverenigingen rond de tafel
te krijgen. Alle mogelijke adressen van
sportclubs werden opgezocht en de clubs
werden gecontacteerd. Op 5 november
2002 vergaderden vertegenwoordigers
van veertien sportverenigingen voor het
eerst, terwijl twee verenigingen zich
verontschuldigden. Meteen werd duidelijk
dat de aanwezige clubs stonden te popelen
om de handen in elkaar te slaan om de
sport in Wezembeek-Oppem te promoten. In
die periode besliste vzw ‘de Rand’ om niet
langer met één centrale stafmedewerker
voor sport te werken, maar met drie
medewerkers (één voor Wemmel, één voor
Kraainem en Wezembeek-Oppem, één voor

Linkebeek en één voor Sint-Genesius-Rode
en Drogenbos). Rond de jaarwisseling waren
er in Wezembeek-Oppem vele informele
contacten tussen de sportverenigingen en
de voorzitter van de Cultuurraad. Toen men
in maart 2003 opnieuw bijeen kwam, was
het menens. Ronald Cools, voorzitter van
de cultuurraad, werd ook voorzitter van de
sportraad. Hijzelf was voorheen nooit actief
betrokken geweest bij de sportclubs, maar
door zijn gedrevenheid waren er twaalf
clubs die samen besloten een nieuwe
sportraad op te richten. Op 10 juni keurden
ze hun huishoudelijk reglement goed.
Intussen zijn er 14 sportverenigingen
aangesloten bij de sportraad. Dit zijn:
Jong KAV Aerobic, Taekwondo club
Dojang Junghwa, Fit & Gezond heren
en dames, JH Merlijn, Oppem Boys,
SC Sprint, De Sportvrienden, Horses
Paradise, WOBAD badminton, ZKV
Marmot, ZVK Wezembeek Diplomats, FC
Guskes, CTWO.
Intussen organiseerden een
aantal verenigingen een eerste
sportactiviteit. In augustus was er een
strandvoetbaltornooi bij Jeugdhuis
Merlijn (zie ook blz.9). Samen met de
nieuwe stafmedewerker sport en jeugd van
vzw de Rand, Monique Vanmierlo, werd ook
een werkgroep opgericht om een sportdag
in elkaar te steken. Op 5 oktober kan
je proeven van badminton, zaalvoetbal,
korfbal, petanque, touwtrekken, met een
krachtbal gooien, fietsen op rollen en een
aerobic marathon. Van deze sportdag wil de
sportraad terug een hoogdag voor de sport
in Wezembeek-Oppem maken. Ze beseffen
dat dit na zo’n lange onderbreking niet
evident is. Opbouwen is altijd moeilijker
dan afbreken. Alle sporters (en supporters)
worden uitgenodigd om deel te nemen
(en te komen kijken) op 5 oktober, tussen
13u30 en 18u in de gemeentelijke sporthal.
Monique Vanmierlo, stafmedewerker jeugd
en sport vzw ‘de Rand’
Ronald Cools, voorzitter sportraad
Met dank aan Jos Keustermans, jarenlang
secretaris van de vorige sportraad.
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Sporthappening
Sportraad
5 oktober
Ploegentornooi > 13u30 tot 18u
Dit is je kans om kennis te maken met de
sportclubs van Wezembeek-Oppem! De
sportraad van Wezembeek-Oppem organiseert een grootse sporthappening. Teams
bestaande uit zes deelnemers zullen het
tegen elkaar opnemen in de volgende
sporten: zaalvoetbal, badminton, korfbal,
fietsen op rollen, petanque, touwtrekken, gooien met een krachtbal. Tijdens
de pauzes zijn er spectaculaire demonstraties van taekwondo en aerobic. Alle
sportclubs aangesloten bij de sportraad
zullen het beste van zichzelf geven. Wil jij
deze teams aan het werk zien? Kom dan op
zondag 5 oktober naar de gemeentelijke
sporthal van Wezembeek-Oppem.
De toegang is gratis.
Info: GC De Kam, 02 731 43 31
Aerobic marathon > 13u45 tot 16u45
Wil je op een leuke manier aan je conditie
werken? Kom dan eens een kijkje nemen
op zondag 5 oktober tussen 13u45 en
16u45. De aerobicclub Wezembeek-Oppem
organiseert een drie uur durende marathon met o.a. taebo, stepaerobic, aerobic,
body sculpture,… Je kan kiezen aan welk
onderdeel je meedoet. Deelname is gratis.
Bel nu en schrijf je in.
Info: GC De Kam, 02 731 43 31.

Herfstfeesten 2003
Cultuurraad
Er zijn constanten in het culturele leven
van Wezembeek-Oppem. Eén van die
constanten is de jaarlijks terugkerende
herfstfeesten. Een organisatie van de
Cultuurraad van Wezembeek-Oppem i.s.m.
Gemeenschapscentrum De Kam. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden
zijn de herfstfeesten in volle bloei. Het
aantal deelnemende verenigingen en het
aantal activiteiten gaat in stijgende lijn.
Ook dit jaar bieden de verenigingen weer
een waaier van activiteiten aan: sport
en spel, kwissen, voordrachten, culturele
eetfestijnen, boekenbeurs, tweedehands
kledingsmarkt, fuiven, film, een kleineknagersshow, …
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DI 30-09
> 20u
Diavoorstelling ‘paddestoelen’ met gastspreker Roosmarijn Steeman
Paarse zaal van GC De Kam
Toegang: 2,50 euro
Organisatie: Natuurpunt
DO 02-10
>19u30
Jeugdraadkwis met ploegen van maximaal
4 personen. Inschrijven in GC De Kam.
Toegang: gratis
Organisatie: Jeugdraad

DI 07-10
> 20u
Voordracht over Egyptische hiërogliefen
met gastspreker Marc Coenen
Plaats: GC De Kam
Toegang: 3,00 euro,
2,00 euro (leden Davidsfonds)
Organisatie: Davidsfonds
DO 09-10
> 20u
Terminator 3 The Rise of the Machines,
filmvoorstelling in de grote zaal van
GC De Kam
Toegang: 3,00 euro,
filmpas: 5 films voor 10,00 euro
Organisatie: GC De Kam

ZA 04-10
> 14u30
Davidsfondskwis met de DF-afdelingen
van de zes randgemeenten en afdeling
Tervuren
Grote zaal van GC De Kam
Toegang: gratis – iedereen welkom
Organisatie: Davidsfonds
> 17u tot 19u
Initiatie tot wijndegustatie
Toegang: 5,00 euro
Organisatie: Les Amis de Bourgogne
> 16u tot 18u
Kinderfuif met animatie door Speelplein
Pardoes! en Chiro (tot 12j)
Plaats: JH Merlijn
Toegang: gratis
Organisatie: Jeugdraad
> 18u tot 20u
Jongerenfuif (van 12j tot 16j)
Plaats: JH Merlijn
Toegang: 1,00 euro
Organisatie: Jeugdraad
> 21u
Jeugdraadfuif (vanaf 16j)
Plaats: JH Merlijn
Toegang: 3,00 euro (kassa) 2,00 euro (vvk)
Organisatie: Jeugdraad

ZA 11-10
> 13u tot 16u
Grote tweedehandskledingbeurs met kinderrommelmarkt
Grote zaal van GC De Kam
Inschrijven: 02 731 87 81 of 02 767 64 05
Toegang: gratis
Organisatie: Gezinsbond

ZO 05-10
> 10u tot 16u30
Kleine-knagersshow met keuring in samenwerking met ‘Rodent’ in de grote zaal
van GC De Kam.
Toegang: gratis
Organisatie: KVV Pels & Pluim,
Info: 02 731 49 45 (tussen 18u en 20u)
> 13u30 tot 18u
Sporthappening
Plaats: Gemeentelijke sporthal
Toegang: gratis
Organisatie: Sportraad
> 13u45 tot 16u45
Aerobics marathon
Plaats: Gemeentelijke sporthal
Deelname: gratis
Organisatie: Sportraad

ZO 12-10
> 14u30 tot 17u30
Sport- en spelnamiddag in GC De Kam
Verveel je je soms op zondagnamiddag?
Of leer je graag nieuwe vriendjes kennen? Kom dan met ons kennis maken! Alle
kinderen van 6 tot 18 jaar zijn welkom om
met ons te komen meespelen. Er is animatie in verschillende leeftijdsgroepen.
Toegang: gratis, speelkledij is gewenst!
Organisatie: Chiro Berkenbloesem
> 15 u
Groot feest voor alle leeftijden met optreden van Maria Tell
Toegang: 2,50 euro(plus-3-pas),
4,00 euro (anderen)
Organisatie: Cultuurraad i.s.m. GC De Kam

VR 10-10
> 19u30
Cultureel eetfestijn Chili (aperitief, hoofdgerecht, dessert en koffie)
Toegang: 17,95 euro (leden),
20,95 euro(niet-leden)
Info: Hilde Pernet, 02 767 62 23,
Inschrijven voor 5 oktober en bedrag storten op rek.nr. 870-0469613-02
Organisatie: Vermeylenfonds
> 21u
Free podium met optredens van Launger,
Otris en Lazy Days
Plaats: JH Merlijn
Toegang: Gratis
Organisatie: Jeugdraad
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Strandvoetbaltornooi
Jeugdhuis Merlijn

Eindstand van het eerste strandvoetbaltornooi Jeugdhuis Merlijn
1. ZVK Oppem Boys
2. De Stuyvers
3. Wokra
4. Jeugdhuis Merlijn
5. De Guskes
6. Oppem Boys (veldvoetbal)
7. Diplomats
8. Chiro

Activiteiten
KBG

Jeugdhuis Merlijn richtte op 16 augustus een strandvoetbaltornooi in. Kwestie van op een leuke manier aan sport te doen. Er
werd contact opgenomen met een aantal voetbalverenigingen uit
de gemeente en met de stafmedewerker sport van vzw ‘de Rand’
om ons daarbij te helpen. Het bestellen van zand en stro, douchecabines en het contacteren van het Rode Kruis voor bijstand; de
organisatie was niet van de poes… Drie dagen op voorhand werd
gestart met de aanleg van het terrein. Om een stabiele ondergrond te hebben, kozen we voor het terras van het Jeugdhuis.
Het terrein werd afgebakend met strobalen. De volgende dag
werd het zand geleverd. Twee vrachtwagens, wat overeen komt
met dertig kubieke meter zand. Het terrein zou tien op twintig
meter worden met een hoogte van vijftien centimeter. Een volledige dag werd besteed om het zand met kruiwagens en schoppen
op zijn plaats te krijgen. Met een beetje hulp van de gemeentediensten verliep het vlotter. De dag voor het tornooi werd het
terrein geëgaliseerd, zodat het niet te zwaar zou zijn om op te
lopen en om zware blessures te vermijden.
En dan… de dag van de waarheid. Acht ploegen schreven zich in.
Van geoefende voetballers tot amateurploegen. We mochten zelfs
een delegatie van de plaatselijke politie verwelkomen. De Chiro
zorgde voor een verrassing met een gemengde ploeg. Iedereen
deed mee voor het plezier. Niet de eerste plaats was belangrijk,
maar wel de ‘fun’. Trouwens, het is niet omdat je goed kan voetballen, dat dit ook op zand lukt. Er werden twee poules van vier
ploegen gevormd. Alle ploegen van dezelfde poule moesten tegen
elkaar spelen in wedstrijdjes van twee maal vijf minuten. De twee
besten speelden de finale; de twee tweeden de kleine finale.
De finale van twee keer een kwartier ging tussen de ZVK Oppem
Boys en De Stuyvers. De finale werd gewonnen door ZVK Oppem
Boys, die op hun ervaring van samenspelen konden teren. De
kleine finale ging verrassend genoeg tussen het team van Jeugdhuis Merlijn en onze politievrienden. Kwam het door de steun
van de burgemeester langs de zijlijn of konden we niet anders?
We delfden het onderspit tegen het politieteam. Iedereen nam zijn
prijs in ontvangst. De dag was voorbij voor we het wisten.
’s Avonds organiseerde het Jeugdhuis een strandfuif met het
zand voor het gebouw. Zo kon de jeugd zich uitleven tot in de
vroege uurtjes. We willen iedereen bedanken die zich ingezet
heeft om deze happening te doen slagen en we hopen volgend
jaar opnieuw zo’n tornooi te kunnen organiseren. Ik denk dat iedereen er enkele leuke herinneringen aan overgehouden heeft.

In oktober organiseren we enkele activiteiten, maar wat gebeurde er allemaal in juli en augustus? Een korte terugblik.
Op 15 juli reden wij met drie auto’s naar de rozentuin in het
domein Coloma om al die verschillende rozen uit binnen- en
buitenland te bewonderen. De pracht van deze rozen beschrijven is bijna onmogelijk.
Onze eerste daguitstap naar het buitenland ging richting Gouda.
Om 7u stipt vertrok de bus. Een snikhete dag is het geworden.
Dat kon echter de pret niet drukken. De ene kuierde graag op de
markt, de andere verkoos de boottocht op het koele water.
Onze uitstap naar het koninklijk paleis werd wegens de hittegolf
uitgesteld tot 22 augustus. Met de metro ging het naar hartje
Brussel. Al was het voor de meeste van de groep niet hun eerste
bezoek, toch blijft het paleis verbazen. Je vindt altijd iets
nieuws om te bewonderen. Na het bezoek was een drankje welkom op de dakverdieping van het muziekinstrumentenmuseum
(MIM) met een panoramisch zicht op Brussel.
Het zijn nu al stuk voor stuk mooie herinneringen. Alle deelnemers
vragen naar meer van zo’n uitstappen. De KBG-leden die niet mee
konden, hebben werkelijk iets moois en aangenaams gemist.
Wat doen we deze maand?
> 1 oktober om 14u30: petanque, sporthal W-O
> 15 oktober om 14u30: petanque, sporthal W-O
> 23 oktober om 14u: gezellig samenzijn, parochiecentrum
> 26 oktober: Sint-Hubertusviering, Tervuren
Info: 02 784 32 96

Activiteiten voor 60-plussers
Het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem nodigt alle senioren van harte uit om deel te nemen aan volgende activiteiten:
> Daguitstap naar Doornik op donderdag 2 oktober
7u30: vertrek, ontvangst in Doornik met koffie,
stadsbezoek en lunch. Namiddag: voorstelling volksdansen
uit verschillende werelddelen. Bijdrage: 13,00 euro.
> Muzikale namiddag op donderdag 20 november.
Plaats: gemeentelijke feestzaal.
Info:
Karen Mariën, informatieambtenaar, 02 783 12 33 of van 8u30
tot 11u30 in het gemeentehuis.

Frank Vandendael
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TEMINATOR 3
THE RISE OF THE
MACHINES
DO 09-10
FILM
Er zijn tien jaar voorbijgegaan sinds John
Connor het laatste oordeel hielp afwenden
en het mensdom van massavernietiging
redde. Connor is nu 25 en leidt een anoniem bestaan. Hij heeft geen thuis, geen
job. Hij kan dus ook onmogelijk opgespoord worden door Skynet, het uiterst
efficiënte netwerk van machines dat hem
ooit probeerde te doden en oorlog voerde
tegen het mensdom. Tot… de T-X, de

RAAMTHEATER
EINDSPEL
VR 17-10
THEATER
Eindspel is bij het schaken de laatste
reeks zetten, waarin de krachtsverhouding die eerder in de partij bepaald werd,
tot een mat of pat gebracht wordt. Het
eindspel zelf verandert niets, het is de
kers op de taart, of de steen op het graf.
In Eindspel bevinden vier gehavende
personen zich in een kamer. De kamer ligt
tussen zee en land, waar alles uitgestorven lijkt. Hamm, de leider van de groep, is
blind en kan niet staan. Clov, die niet kan
zitten, is zijn slaaf. De ouders van Hamm,

RIA STEEN
LITHO, HOUTSNEDE
& LINO
OKTOBER
EXPO
KAM KIEST VOOR KUNST
Kalksteen, niet te voorspellen materie
Vol geheimen
Laat zich bewerken, schuren, polijsten
Volmaakt zuiver, ontvankelijk voor alle
fantasie
Gekrast – getekend – geschilderd
Ontstaat een afbeelding van vormen en
kleuren
“Mijn werken zijn een weergave van iets
waardoor ik geshockeerd of geboeid word,
in al zijn vormen en kleuren”, aldus Ria
Steen.
In het cafetaria van GC De Kam.
Toegang: gratis.

meest gesofistikeerde cyborg moordmachine van Skynet, uit de toekomst teruggestuurd wordt om het werk af te maken
dat haar voorganger onvoltooid liet. Deze
machine is even meedogenloos als haar
menselijke gedaante knap is. Nu is Connors
enige hoop op redding de Terminator, zijn
mysterieuze vroegere moordenaar. Samen
moeten ze het opnemen tegen de technologische superieure T-X om de dreiging
van het laatste oordeel af te wenden…
Regie: Jonathan Mostow. Met: Arnold
Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes
en Kristinna Loken.
20u – De Kam
tickets: 3,00 euro (kassa), filmpas: 10,00
euro voor vijf films
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Nagg en Nell, hebben hun benen verloren
bij een ongeluk met een tandem en overleven nu in vuilnisbakken. Alledrie zijn ze
van Hamm afhankelijk om te overleven,
maar Hamm heeft Clov evenzeer nodig.
Eindspel was Becketts favoriete stuk,
omdat het compacter is dan ‘Wachten op
Godot’. De taal en actie zijn tot op het bot
uitgepuurd.
Acteurs: Carry Goossens, Jef Demedts,
Magda Cnudde en Marcel Van Passel. Tekst:
Samuel Beckett. Regie en vertaling: Walter
Tillemans.
20u – De Kam
tickets: 10,00 euro (kassa), 9,00 euro
(vvk), 7,00 euro (abo en – 12 jaar)
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ZES VROUWEN
VROUWEN &
STREKEN
NOVEMBER
EXPO
KAM KIEST VOOR KUNST
“Wij zijn zes vrouwen die in onze schilderwerken, onze zielenroerselen een beetje
bloot geven, soms zacht en gevoelig, maar
soms ook heel fel uit de hoek kunnen komen, met een grote variatie, ieder in zijn
eigen stijl, met één gemeenschappelijk
punt: het ‘vrouw zijn’ anno 2003.”

In het cafetaria van GC De Kam.
Toegang: gratis

FESTIVAL VAN
VLAANDEREN
BEETHOVEN: KAMERMUZIEK VOOR CELLO
EN PIANO
WO 29-10
KLASSIEKE MUZIEK
Beethoven schreef niet minder dan vijf cellosonates. De laatste drie, opus 69 en opus
102 nrs. 1 en 2, behoren tot de romantische
stijl. Beethoven gaf het genre elan door cello
en piano als gelijkwaardige muziekpartners
naast elkaar te plaatsen. Twee rasartiesten

gaan deze dialoog aan. Roel Dieltiens (cello)
en Frank Braley (piano) zijn veelzijdige solisten en kamermusici met een internationale
carrière. Voor beiden betekent kamermuziek
spelen telkens opnieuw een terugkeer tot de
essentie van het musiceren. Dit concert wordt
georganiseerd i.s.m. de provincie VlaamsBrabant en het Breughelproject. Opgelet: het
concert heeft plaats in de Sint-Pieterskerk.
Om 19u30 houdt Pieter Bergé een inleiding in
het OLV Rusthuis.
19u30 - Introductie door Pieter Bergé in
het OLV Rusthuis, JB De Keyzerstraat 35,
1970 Wezembeek-Oppem
20u30 – Sint-Pieterskerk
Wezembeek-Oppem
tickets: 12,00 (kassa, vvk),
9,00 euro (abo)

PIRATES OF THE
CARIBBEAN
THE CURSE OF THE
BLACK PEARL
DO 13-11
FILM
Voor de sympathieke schurk Captain Jack
Sparrow betekent de kristalheldere
Caraïbische Zee een speelterrein waar
avontuur en mysterie hand in hand gaan.
Maar Jacks idyllische leven krijgt een
andere wending wanneer zijn tegenstander, de sluwe Captain Barbossa, zijn schip
de Black Pearl steelt en later de stad Port

Royal aanvalt, waarbij hij Elizabeth, de
mooie dochter van de gouverneur, kidnapt. Jack en Elizabeth’s oude jeugdvriend
Will Turner bundelen hun krachten om
het commando te voeren over het snelste
schip van de Britse vloot, de HMS Interceptor, om zo Elizabeth te redden en de
Black Pearl terug te winnen. Maar… het
duo en hun bont allegaartje van bemanningsleden worden op hun beurt achternagezeten door Elizabeth’s verloofde, de
hoffelijke Commodore Norrington, aan
boord van het schip HMS Dauntless. Wat
Will niet weet, is dat een vloek Barbossa
en zijn bemanning heeft verdoemd om
voor eeuwig te blijven leven als half dood,
waarbij ze telkens het maanlicht schijnt,
worden veranderd in levende geraamtes.
Deze vloek kan enkel worden verbroken
indien een door hen gestolen schat wordt
teruggebracht…
Regie: Gore Verbinski. Met: Johnny Depp,
Geoffry Rush, Orlando Bloom.
20u – De Kam
tickets: 3,00 euro (kassa), filmpas: 10,00
euro voor 5 films
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Boriss en de Belgen
Gezant van de Raad van Europa
onderzoekt taalsituatie in Brusselse
ziekenhuizen

Op 10 september legde Boriss Cilevics, gezant van de Raad van
Europa, een eerste verkennend bezoek af aan België. Een aantal
Nederlandstalige politici stelde de Raad van Europa enige tijd
geleden de vraag om de taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen te onderzoeken. Cilevics bracht nu in dat kader een eerste
blitsbezoek aan ons land en sprak o.a. met de oorspronkelijke
indieners van de vraag: Herman Mosselmans, schepen in SintGenesius-Rode, Jean-Pierre Maeyens, schepen in Hoeilaart,
Michiel Vandenbussche, schepen in Etterbeek, Marie-Paule Quix,
gemeenteraadslid Brussel, Jan Béghin, gemeenteraadslid Ganshoren, Sven Gatz, gemeenteraadslid Jette en Brussels en Vlaams
volksvertegenwoordiger.
De indieners van de petitie lichtten hun vraag toe met een voorbereidend rapport en een aantal getuigenissen die ze
“illustratief noemden voor de situatie in Brusselse ziekenhuizen”. Ze bevestigden dat er nog dagelijks nieuwe getuigenissen
binnen komen. De getuigenissen geven diverse voorbeelden van
mensen die niet in het Nederlands terecht kunnen in de Brusselse
ziekenhuizen. De eerste ontmoeting met Cilevics verliep vlot. De
Let van Russische afkomst toonde belangstelling voor de problematiek en zijn vragen maakten duidelijk dat hij de ingediende
vraag grondig heeft doorgenomen. De verhalen uit het rapport
en de vele verhalen in de media de voorbije weken hebben alvast
de publieke opinie wakkergeschud. Er is wel degelijk al jaren een
probleem in de Brusselse ziekenhuizen en de urgentiediensten in
de rand rond Brussel.
De rapporteur vroeg expliciet wat de indieners van de Raad van
Europa verwachten. De indieners benadrukten dat ze na jarenlang
immobilisme op Brussels en federaal vlak van de Raad van Europa
aanbevelingen verwachten voor een meer doeltreffende wetgeving,
o.a. een wetgevend kader voor de private ziekenhuizen in Brussel,
een omkering van de voogdij voor de aanstelling van personeel
voor Brusselse publieke ziekenhuizen, een aangepast wetgevend
kader voor de MUG. Maar op termijn verwachten de indieners vooral
dat de aanbevelingen van de Raad van Europa zullen leiden tot een
mentaliteits- en attitudewijziging bij de Franstalige politici zodat
de dienstverlening zowel voor Nederlandstaligen als Franstaligen
een modern België waardig is. Op basis van het rapport dat Cilevics
over zijn bezoek opstelt, beslist de Raad van Europa of deze zaak
verder onderzocht moet worden.
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Handleiding lokaal woonbeleid
Deel vijf en zes van de ‘handleiding lokaal woonbeleid’ zijn
verschenen. De afdeling Woonbeleid van de Vlaamse gemeenschap werkte, samen met onder meer de Vlaamse Vereniging
voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Huisvesting
Maatschappij (VHM), het afgelopen jaar aan zes brochures
die een praktische hulp zijn voor het opzetten van een lokaal
woonbeleid. Deel vijf van de handleiding bespreekt de relatie
tussen wonen en welzijn. Er wordt nader ingegaan op de vraag
hoe wonen en zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
De leefbaarheid in de wijken komt aan bod en er wordt bekeken welke bijdrage het lokale niveau daarin kan spelen. Deel
zes geeft toelichting over het waarom, waarover en hoe van
een lokaal woonoverleg en beschrijft verschillende praktijkvoorbeelden. De publicaties zijn het lezen waard voor iedereen
die op een of andere manier een bijdrage wil leveren of levert
aan een sterk lokaal woonbeleid. De publicaties vind je op
www.vvsg.be/omgeving of http://www.vvsg.be, vervolgens klikken op ‘publicaties’. Daar kan je ook de eerder verschenen delen
terugvinden: Woonplan (deel I), Klantgerichte dienstverlening
(deel II), Intergemeentelijke samenwerking (deel III) en Wonen
en ruimtelijke ordening (deel IV). Heb je liever een gedrukt
exemplaar? Dat kan je bestellen bij de afdeling woonbeleid,
Koning Albert II-laan, 1000 Brussel, 02 553 82 74,
woonbeleid@lin.vlaanderen.be

Spraakmaker zet je op weg om
Nederlands te leren
‘Spraakmaker’ geeft een overzicht van de taalcursussen Nederlands in Brussel. In deze gids vind je informatie terug over
zowat vijftig instellingen die taalcursussen organiseren, zowel
vanuit de overheid als vanuit de privé sector. Ook taalkampen
en taalstages voor kinderen komen aan bod, evenals het aanbod
van ‘leren op afstand’. Een ander onderdeel van de gids legt
de nadruk op ontspannende en ludieke activiteiten waarbij je
al spelende Nederlands leert. De gids sluit af met praktische
informatie en nuttige adressen.
Spraakmaker is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een Nederlands-Franse en
Nederlands-Engelse versie verscheen in gedrukte vorm.
Op www.digitaalbrussel.be kan je ook de Nederlands-Duitse
versie raadplegen.
Info:
Dirk Mannaerts, dienst communicatie VGC, 02 208 02 32,
dirk.mannaerts@vgc.be of Vlaamse Infolijn 0800 - 3 02 01,
brussel@vlaanderen.be

RAND-NIEUWS
13
Het provinciaal vereffeningsfonds
”Een tijdje geleden heb ik in een ondergrondse parking brandblussers leeggespoten. Daarvan heb ik spijt, ik besefte de
gevolgen niet. Daarom wil ik werken voor het vereffeningsfonds
zodat ik zelf mijn deel van de schade kan betalen en mijn
ouders dat niet moeten doen. Ik wil vrijwilligerswerk doen
om mijn fouten goed te maken. Helpen in het ziekenhuis of
het provinciedomein zou ik graag doen. Ik hoop dat u mij kan
helpen zodat de problemen voor iedereen opgelost raken. U
kunt rekenen op mijn goede wil.” (jongen, 16 jaar, vandalisme,
189 euro).
Jongeren die iets mispeuterd hebben, zoals de jongen uit het
voorbeeld, willen vaak de verantwoordelijkheid voor hun daden
opnemen, maar hebben meestal onvoldoende financiële middelen. Het provinciaal vereffeningsfonds biedt daarvoor een oplossing. Dit initiatief stelt minderjarige plegers van misdrijven
in staat om vrijwillig en door eigen inspanning bij te dragen tot
het financieel en moreel herstel. Het bestaan van een provinciaal vereffeningsfonds op zich is dikwijls al voldoende om de
jongeren, ouders en slachtoffers te bewegen een oplossing te
zoeken. “De bemiddelingsdiensten verzekeren ons dat het vereffeningsfonds een laatste redmiddel is, als de andere mogelijkheden zoals zakgeld, ouders, vakantiejob, leergeld, klusjes
thuis, verzekering, uitgeput zijn. Het stimuleren van de eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de jongere overstijgt de dader-slachtofferrelatie en heeft een belangrijk lange
termijneffect voor jongere en maatschappij”, verdedigt gedeputeerde Wiske Ockerman het vereffeningsfonds. “De jongere kan
aantonen dat hij het goed meent, dat hij zich inzet om de fout
goed te maken en na de vereffening, kan hij zich terug als een
eerbare burger in de maatschappij bewegen.” In 2002 maakten
een vijftiental jongeren gebruik van het vereffeningsfonds voor
een bedrag van ongeveer 5.000 euro.
Info:
Kaat Boon, arrondissementscommissaris, tel. 016 26 78 04,
kaat.boon@vl-brabant.be

Week van de personen met een handicap
6 tot 10 oktober
In het kader van het Europees Jaar van de personen met een
handicap organiseert de provincie Vlaams-Brabant de themaweek ‘Wij kunnen meer dan jij… misschien wel denkt’. Tijdens
deze week komen thema’s als wonen, toegankelijkheid, mobiliteit, zorg, werken en opleiding, en kunst op een originele
manier aan bod. Er wordt ook tijd gemaakt voor muziek. Voor
het volledige programma kan je terecht op de website van de
provincie: www.vlaamsbrabant.be onder de rubriektitel ‘welzijn’. Inschrijven voor deze activiteiten is noodzakelijk.

Twintig jaar Wakkere Burgers
25 oktober
Precies twintig jaar, sinds 1983, ondersteunt De Wakkere
Burger (DWB) de burgerparticipatie en de lokale democratie.
Ideaal voor een feestelijk evenement. Ook tijd om even stil te
staan bij de bestaande inspraakpraktijk in wijk en gemeente.
Op zaterdag 25 oktober wordt daarover een hele dag gepraat
en nagedacht. Van Renaat Roels (voorzitter DWB) en Filip De
Rynck (bestuurskundige, Hogeschool Gent) mag je de eerste
aanzet verwachten. Daarna kan iedereen de hele dag terecht
in een tiental werkgroepen rond diverse thema’s. Bevoorrechte getuigen en experts presenteren daar inspirerende en
‘in-spraak-makende’ praktijkvoorbeelden. De nadruk ligt op
praktische tips. De hele dag zullen ook een tiental organisaties
uit de sociaal-culturele sector hun projecten rond participatie
en lokale democratie voorstellen op een ‘participatiemarkt’.
Enkele deskundigen werpen daarna nog een blik in de toekomst.
In het paneldebat komen Mark Suykens (VVSG), Ben Verdick
(info-ambtenaar), Eddy Van Pottelberghe (inspraakbegeleider)
en Eisse Kalk (directeur stichting Agora Europa) aan het woord.
Twintig jaar DWB is natuurlijk ook een reden om te feesten.
De Belgische improvisatieliga zorgt voor de nodige animatie.
Inschrijven is vereist. Voor het gedetailleerde programma en
inschrijvingen kan je terecht op
www.dewakkereburger.be/DWB-20.html
Info:
De Wakkere Burger, Liedtsstraat 27-29, 1030 Brussel, 02 240 95 25

Week van het Bos
5 tot 12 oktober
Dit jaar wordt een bijzondere Week van het Bos: de 25ste editie
wordt immers een feesteditie. Omdat een feest zonder gastheer
als een bos zonder bomen is, maakt Boris de bostrol het publiek
wegwijs in het ruime aanbod aan activiteiten: tentoonstellingen, kunst en poëzie, animatie, workshops, wandelingen en
zoektochten, … Het verhaal van Boris en de activiteitenprogramma’s per provincie zijn te vinden in de programmabrochure,
die in de loop van september onder andere via de Vlaamse
infozuilen wordt verspreid.
Info: www.vlaanderen.be/weekvanhetbos

Info: Ann Gaublomme, dienst welzijn provincie Vlaams-Brabant,
016 26 73 08
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Week van het Bos
Evenement
4 oktober tot 26 oktober

Jan Vermeulen
Beethoven: tussen droom en pathetiek
4 oktober – 20u30

We leren het allemaal in de lagere school: een dag duurt 24 uur
en een week zeven dagen. Lagere scholen in de omgeving van
Overijse leren ook dat daarop één grote uitzondering bestaat:
in de Bosuil telt de Week van het Bos maar liefst 21 dagen!
Eénentwintig dagen vol leerrijke weetjes over wat er zich allemaal afspeelt onder en tussen het groene bladerdek van het
Zoniënwoud. Eénentwintig dagen vol lezingen, gezonde wandelingen, animatie. Tijdens de weekdagen is de Week van het Bos
toegankelijk voor scholen. In het weekend wordt de individuele
bezoeker uitgenodigd. Deze ‘week’ wordt georganiseerd i.s.m.
met de afdeling Bos en Groen, de gemeente Overijse, en NGZ.
De toegang is gratis.

‘Tussen droom en pathetiek’ biedt het meest romantische
aanbod van deze editie van het Festival van Vlaanderen. De
dromerigheid van de onvergetelijke Mondscheinsonate staat
lijnrecht tegenover de passionele drive van de Sonate pathétique. Jan Vermeulen specialiseert zich in het vertolken van de
klassieke, romantische en impressionistische pianoliteratuur op
originele instrumenten. Hij is een veelzijdig muzikant en door
zijn interpretatietalent brengt hij alle fijnzinnigheden van de
romantische Beethoven aan de oppervlakte. Pieter Bergé geeft
om 19u30 een inleiding. Dit concert wordt georgansieerd i.s.m.
de provincie Vlaams-Brabant en het Bruegelproject.
tickets: 12,00 euro (kassa, vvk), 9,00 euro (abo)

Jazzacademie
Vorming
Vanaf 12 oktober 2003 en 15 februari 2004

Herbert Flack
Vrouwen!!! De reis van een verleider…
25 oktober – 20u

Sinds jaar en dag is in de Bosuil een jazzacademie gevestigd.
Deze academie heeft als doel het genre bekend te maken bij
muzikanten die hun horizont willen verruimen. Telkens op
zondagnamiddag, tien weken lang, kan iedere gegadigde zich
verdiepen in de wereld van improvisatie, compositie, harmonie
en... zelf muziek spelen. Bijna alle instrumenten komen aan
bod. Nieuw is dat de jazzacademie vanaf dit jaar vooral rond
samenspel werkt. De vereiste theorie wordt ingekaderd in de instrumentenklas. De cursussen worden gegeven door vakmensen
als Christophe Devisscher, Leon Lhoest, Jan Muës, Guy Raiff,
Luc Vandenbossche, Peter Vandendriessche en Katia Vandl.
Kostprijs lessenpakket (10 zondagen): 200 euro
Info: www.saks.be of Muziekmozaïek vzw,
02 532 38 90 of 02 532 28 38.
Inschrijvingen: De Bosuil, Witherendreef, 1, 3090 Jezus-Eik

“Er zijn vrouwen die er alles aan doen om je aandacht te trekken… erom vragen om verleid te worden ! Wat wil je daaraan
veranderen, als man?” Vorig seizoen keerde Herbert Flack terug
naar zijn oude liefde: het theater. Hij bracht een monoloog
met een voor Flack zeer toepasselijke titel vermits hij in het
verleden zowel in theater, in film, als op televisie vaak gecast
werd als verleider en charmeur. Het theaterpubliek heeft zich
inmiddels vermengd met het televisiepubliek en wegens grote
belangstelling wordt deze productie dan ook hernomen.
Herbert Flack gaat op zoek naar de boeiendste fragmenten die
ooit werden geschreven over het kwetsbare spel van verleiden
en verleid worden.
tickets: 14,00 euro (kassa), 12,00 euro (vvk), 10,00 euro (abo)

Het Gevolg speelt ‘Vermist’
Theater
23 oktober – 20u
Tien jaar geleden verdween tot de wanhoop van Sheila en
Rogier hun 14-jarige dochter, Nadine. De stichting Nadine,
die zich bezighoudt met het opsporen van hun dochter en die
van andere vermiste kinderen, groeit en bloeit, en krijgt zelfs
internationale vermaardheid. Rogier staat op het punt in Polen
tweehonderd congresserende kinderpsychologen toe te spreken.
En dan staat Nadine opeens als een knappe 24-jarige vrouw
op de stoep. ‘Kom ik ongelegen?’, vraagt ze. Hoe ongelegen ze
komt, blijkt algauw. ‘Wie heeft je ontvoerd?’ ‘Wat hebben ze
met je gedaan?’ ‘Waar hebben ze je al die tijd gevangen gehouden?’, vragen haar ouders, de stichting en de buitenwacht. Tot
hun wanhoop en afgrijzen krijgen ze meer antwoorden dan er
vragen zijn. In ‘Vermist’ is niemand wat hij lijkt te zijn. Het is
een tragiekomedie over liefde, leugens en verraad, met spitante
dialogen van Walter Van den Broeck, verrassende wendingen en
een ijzersterke plot.
Tickets: 13,00 euro (kassa), 11,00 euro (vvk),
9,00 euro (abo en – 25 jaar)
Info en tickets: De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik,
tel. 02 657 31 79, www.bosuil.be, info@bosuil.be
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Carlos BluesBox en Roland
Bluesfestival
15 november – 20u
Carlos BluesBox, een groep met oude rotten die hun sporen
hebben verdiend in tal van bands, krijgen de eer het derde
bluesfestival te openen. De groep werd opgericht door zanger
en ritmegitarist Carlo Wouters en groeide uit tot een ervaren en
swingende bluesband. Hun recept? West Coast Jump & Swing,
Boogie en Chicago Blues, gekruid met eigen brouwsels.
Sinds zijn veertien jaar is levende blueslegende Roland Van
Campenhout steeds maar onderweg, op muzikaal avontuur.
Nooit te oud om nieuwe muzikale richtingen te ontdekken,
nooit te jong om die ervaringen vakkundig in zijn eigen songs
te verwerken. Pers en publiek kennen hem vooral als bluesman,
maar weten verdomd goed dat hij niet voor één gat te vangen
is: country en rock, rhythm and blues, folk- en chansoninvloeden, nieuwe elektronische geluiden,… En eindelijk, na zoveel
jaren, kijkt Roland Van Campenhout het theaterpubliek recht in
de ogen als soloperformer. In deze nieuwe voorstelling selecteert hij zorgvuldig het beste, het ontroerendste, het meest
bijtende uit zijn rijke bagage.
tickets: 14,00 euro (kassa), 12,00 euro (vvk), 10,00 euro (abo)
Info en tickets: De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,
1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, www.delijsterbes.be
info@delijsterbes.be

ACTIVITEITENKALENDER
15
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

OKTOBER
01

14u30

KBG

Petanque

Gemeentelijke sporthal

02 784 32 96

02

20u

Jeugdraad

Kwis

GC De Kam

02 731 47 73

03

20u

Kam-Klub

Freepodium

GC De Kam

02 731 43 31

03

20u

KWB

Kookcursus

GC De Kam

02 731 05 73

04

15u30

Davidsfonds

Kwis

GC De Kam

02 731 57 37

04

17u

Les Amis de Bourgogne

Wijndegustatie

GC De Kam

02 767 44 93

04

16u

Jeugdraad

Kinderfuif

JH Merlijn

02 731 47 73

04

18u

Jeugdraad

Jongerenfuif

JH Merlijn

02 731 47 73

04

21u

Jeugdraad

Fuif

JH Merlijn

02 731 47 73

05

10u

Pels & Pluim

Kleinknagersshow

GC De Kam

02 731 49 45

05

13u30

Sportraad

Sporthappening

Gemeentelijke sporthal

02 731 43 31

05

13u45

Sportraad

Aerobic Marathon

Gemeentelijke sporthal

02 731 43 31

07

20u

Davidsfonds

voordracht: Egyptische hiërogliefen

GC De Kam

02 731 57 37

10

19u30

Vermeylenfonds

Cultureel eetfestijn

GC De Kam

02 767 62 23

11

13u

Gezinsbond

Tweedehandskledingbeurs

GC De Kam

02 731 87 81

12

14u30

Chiro Berkenbloesem

Sport- en spelnamiddag

GC De Kam

02 767 22 28

12

15u

Cultuurraad ism De Kam

Feest voor alle leeftijden

GC De Kam

02 731 81 76

13

19u30

KWB

Inschrijvingen ‘Rijbewijs halen?’

GC De Kam

02 731 05 73

14

20u

KAV Oppem

lessenreeks – bloemschikken

GC De Kam

02 731 10 61

15

14u30

KBG

Petanque

Gemeentelijke sporthal

02 784 32 96

15

19u30

KWB

Lessenreeks ‘Rijbewijs halen?’

GC De Kam

02 731 05 73

16

13u30

KAV Oppem

creatief handwerknamiddag

Parochiecentrum

02 731 10 61

17

19u30

KWB

Lessenreeks ‘Rijbewijs halen?’

GC De Kam

02 731 05 73

18

18u

ZVK The Diplomats

Eetfestijn

GC De Kam

19

12u

ZVK The Diplomats

Eetfestijn

GC De Kam

20

19u30

KWB

Lessenreeks ‘Rijbewijs halen?’

GC De Kam

02 731 05 73

22

19u30

KWB

Lessenreeks ‘Rijbewijs halen?

GC De Kam

02 731 05 73

23

14u

KBG

Gezellig samenzijn

Parochiecentrum

02 784 32 96

24

19u30

KWB

Lessenreeks ‘Rijbewijs halen?’

GC De Kam

02 731 05 73

24

20u

WOBAD

Kwisavond

GC De Kam

02 784 24 08

KBG

Sint-Hubertusviering

Tervuren

02 784 32 96

KAV Sint- Pieter

kookdemonstratie ‘van bitter tot zoet’

GC De Kam

02 731 48 79

26
28

20u

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Maandag van 20u tot 21u(buiten de schoolvakanties): turnen, Fit & Gezond Dames, 02 731 83 30
Woensdag van 14u tot 17u en zaterdag van 10u tot 12u: Stripbibliotheek Maddox in Jeugdhuis Merlijn
Donderdag van 20u30 tot 22u: repetitie, Zanggroep Non Troppo
Donderdagavond: turnen, Fit & Gezond Heren, Duitse school, 02 767 01 01
Laatste week van de maand: bloemschikken, Gezinsbond, 02 731 92 00
Vrijdag van 19u30 tot 21u, Bijbelstudie, 02 687 87 39
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is een uitgave van het
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De kam en
vzw ‘de Rand’.

TERMINATOR 3
THE RISE OF THE MACHINES
FILM
DO 09-10 > 20u
De Kam

RAAMTHEATER
EINDSPEL
THEATER
VR 17-10 > 20U
De Kam

FESTIVAL VAN VLAANDEREN
BEETHOVEN: KAMERMUZIEK
VOOR CELLO EN PIANO
KLASSIEKE MUZIEK
WO 29-10 > 20u30
Sint-Pieterskerk

Uitgekamd komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
REDACTIE
Louis Declerck
Ghislaine Duerinckx
Jan Pollaris
Marc Snoeck
Michel Spreutels
Frank Vandendael
Krist Vandervorst
Jan Walraet
EINDREDACTIE
Geert Selleslach
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
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
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVATIES
kan je terecht op het secretariaat
maandag tot en met vrijdag:
9u-12u en 13u-17u zaterdag: 9u-12u
(tijdens de schoolvakanties
op zaterdag gesloten)
tel. 02 731 43 31
e-mail: info@dekam.be
website: www.dekam.be
rek.nr. 091-0113608-50
gelieve bij een overschrijving
steeds je naam en de voorstelling
te vermelden

WWW.APPLAUS.BE

WWW.DEKAM.BE

