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Steeds weer hetzelfde refrein
Uit de gemeenteraad van 26 april

> De gouverneur schorste de subsidie aan
Planète Théâtre vanwege onvertaalde
Franstalige stukken in het dossier. Het
schepencollege wil daartegen in beroep
gaan bij de Raad van State. DWO en de GEEC zien niet in welk belang de gemeente
daarbij heeft. Dat kost vooral veel geld.
> De gemeente heeft haar standpunt
herzien i.v.m. de ‘Rosoux-schuld’, de
schadevergoeding die van de Belgische
staat geëist wordt i.v.m. de laattijdige
doorstorting van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
“Vorige keer werd dat nog sarcastisch
weggewuifd”, stelt Jan Walraet (DWO)
vast. Het gaat om een achterstallig bedrag
van 215.609,00 euro.
> “In het jaarverslag 2003 wordt de
kiesindeling van het Vlaams Parlement
niet vermeld”, merkt DWO op. Het document vermeldt alle mogelijke gemeentelijke wetenswaardigheden en iedereen kan
het inkijken in de bibliotheek. Het vermeldt bijvoorbeeld ook dat er opnieuw
minder gemeenteraden werden gehouden
dan wettelijk verplicht, namelijk zeven in
plaats van tien.

> De jaarrekening 2003 eindigt met een
gunstig saldo van 8.732.002 euro, gedeeltelijk te danken aan de dividenden op de
verkoop van de teledistributie. “Dankzij
het positief saldo zal de gemeente de
belastingen dit jaar niet moeten verhogen”, zegt burgemeester Van Hoobrouck
(UF). Jan Walraet (DWO) vindt “het spijtig
dat de gemeente dat geld in kas houdt”.
Volgens Hugo Geuens (GE-EC) gaat het “om
een kleine reserve die ons toelaat de
geplande projecten uit te voeren”. Zoals:
het nieuwe politiecommissariaat en het
nieuwe gemeentehuis, dat onderhand al
enkele decennia in de ‘running’ is.
> Bij wijze van uitzondering moet de
uitbater van de cafetaria van de sporthal
geen huur betalen voor de maand juni. De
uitzonderingen lijken ondertussen meer
regel dan uitzondering. Richard Peeters
(DWO) vindt het “slecht bestuur.” En
bovendien “oneerlijke concurrentie ten
opzichte van de initiële inschrijvers”. Toen
de cafetaria open ging werd immers een
huur gevraagd die dubbel zo hoog lag als
wat er nu gevraagd wordt en van enige
uitzondering was er geen sprake.

> In maart nodigde de gemeente iedereen
uit op een vergadering tegen het vliegtuiglawaai. “De Nederlandse tekst stond
vol onvergeeﬂijke taalfouten”, zegt Jan
Walraet (DWO). De vergadering bracht aan
het licht dat alleen Franstaligen wakker
liggen van het lawaai: er werd niet één
vraag in het Nederlands gesteld. Maar
misschien had dat te maken met het feit
dat in de Nederlandse tekst nergens stond
wààr de vergadering plaats vond? Richard
Peeters (DWO) stelde vast dat “de mensen
uit Brussel applaus kregen. Maar als
Wezembeek-Oppem meer hinder ondervindt, is dat wel omdat de vliegtuigen die
vroeger over Brussel vlogen nu over
Wezembeek-Oppem worden afgebogen.”
Ghislaine Duerinckx

> De voet- en ﬁetspaden in de Astridlaan worden hersteld. Het Hoeveke krijgt
een synthetisch grasveld, een basketbalpaal en een voetbalgoal en voor de
kleintjes een nieuw speeltuig, een trein
die 19.000 euro kost. “Veel geld”, vindt
DWO. Het oefenveld van de voetbalclub
wordt voorzien van synthetisch gras.
Volgens de meerderheid “omdat de ouders
kloegen dat hun kinderen zich te vuil
maakten.” En, beweert Van Hoobrouck,
“als we deze investering niet doen, zal de
club nog meer kinderen verliezen aan
clubs die wel over een synthetische
grasmat beschikken.” Volgens andere
bronnen komt de mat er vooral omdat een
sportschool uit Wallonië hier wil komen
oefenen.
> Het refrein over de kiesbrieven klinkt
bekend: Vlaams Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden Van Grembergen (Spirit)
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laat de gemeente weten dat ze in het
Nederlands opgesteld moeten worden,
maar de meerderheid vindt “klaar en
duidelijk” dat Van Grembergen de wet fout
interpreteert en verkiest de zienswijze van
de vorige minister van Binnenlandse
Zaken, Antoine Duquesne (PRL), die zei
dat de kiesbrieven in de taal van de burger
opgesteld mogen worden.

COLUMN
03

Het kookboek van
Meter Fien

DOKTERS VAN WACHT
> 05/06
Dr. Pilloni, Lange Eikstraat 83,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 83 35
> 06/06
Dr. Moyersoen, Wijngaardlaan 19,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 40 73
> 12/06
Dr. Delhez, Mechelsesteenweg 48,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 42 24
> 13/06
Dr. Delcourt, Hebronlaan 100,
1950 Kraainem
02 725 83 93
> 19/06
Dr. De Ruyck, Pleinlaan 57,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 55 99
> 20/06
Dr. Walraet, Pachthofdreef 36,
1970 Wezembeek-Oppem
02 784 20 40
> 26/06
Dr. Dieu, Kon. Astridlaan 170 A,
1950 Kraainem
02 731 66 62
> 27/06
Dr. Pas, De Burburelaan 38,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 30 30

APOTHEKERS VAN
WACHT
> 04/06
Apotheker Boone,
Jezus-Eiklaan 2,
3080 Tervuren
02 767 44 86
> 11/06
Apotheker Annaert, Steenputtestraat
20,
3080 Vossem
02 767 63 40
> 18/06
Apotheker Lejeune, Waalsebaan 62,
3080 Tervuren
02 767 44 32
> 25/06
Apotheker Peeters
L. Marcelisstraat 126,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68

Consommé (heldere krachtbouillon)
met voorjaarsgroenten
Een uitstekend en feestelijk soepje, dat door het ‘klariﬁëren’ klaarhelder wordt. Deze
speciale werkwijze moet strikt en met veel zorg uitgevoerd worden. Het resultaat is
buitengewoon!
Benodigdheden
4 liter gevogeltebouillon
Voor het klaren van de soep: 1 bundel prei, 4 wortels, 1 ui, 8 eiwitten, 2 eetlepels
tomatenpuree en 500 g gemalen runderschenkel.
De groenten, als afwerking van de soep, moeten afzonderlijk gaar gekookt worden. Voor
een klassieke afwerking zijn volgende groenten nodig: 2 kleine wortels, 1 raap, 1 seldertak, enkele bloempjes van bloemkool, 1 eetlepel erwten, 1 eetlepel groene boontjes, 2
tomaten, 6 asperges.
Bereiding
Snij de ui middendoor en laat deze bruinbakken in een pan zonder vetstof. De 4 wortelen
en de bundel prei reinigen en ﬁjn snijden. Plaats deze groenten samen met de twee halve
gebrande uien in een grote kookpot en voeg er het volgende aan toe: 8 eiwitten, tomatenpuree en gemalen runderschenkel. Meng alles goed en voeg er vervolgens de koude,
zorgvuldig ontvette, gevogeltebouillon aan toe.
Breng dit alles al roerend tot het kookpunt. Belangrijk: steeds blijven roeren tot aan het
kookpunt en onmiddellijk ophouden met roeren wanneer de consommé het kookpunt
bereikt heeft. Zoniet zal er zich geen korst vormen waarin de onreinheden zich vastzetten. Na enkele minuutjes vormt zich een korst. Maak met behulp van een eetlepel een
kleine opening in het midden van de korst. Laat alles op een zacht vuurtje heel lichtjes
koken gedurende ongeveer 2u.
Neem een andere kookpunt, een conﬁtuurhanddoek (speciale handdoek om vruchten te
persen voor het bereiden van conﬁtuur) en een zeef. Plaats de handdoek in de zeef. Lepel
met behulp van een grote soeplepel de soep, lepel per lepel, door de zeef naar de tweede
kookpot. Breng de consommé nu op smaak.
De groentenafwerking
> Snij de wortel, de raap, prei en selder in kleine dobbelsteentjes, kook ze afzonderlijk
knappend gaar in water met zout.
> Snij de asperges in blokjes van ongeveer 1 cm en kook ze gaar.
> Pel de tomaten en snij ze in vier. Verwijder alle pitjes en snij de tomatenkwartjes in
kleine dobbelsteentjes.
> Kook de groene boontjes en snij deze ook in kleine stukjes.
> Kook de erwtjes of neem een eetlepel blikerwtjes.
> Snij enkele bloempjes van een bloemkool, was ze en kook ze knapgaar.
> Laat de consommé nog even opkoken en voeg er nadien de groenten bij.
Smakelijk!
Heb je een recept voor een origineel gerecht, aarzel niet en contacteer het Koekboek van
Meter Fien: Krist Vandervorst, Sportpleinstraat 38; 1970 Wezembeek-Oppem.
02 731 24 12.
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“Na een jaartje veel volwassener”
Uitwisselingsstudenten te gast in Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem
Een nieuwe taal leren en andere mensen ontmoeten. Daar was het de Deense Marie-Helene Schmidt (16)
en de Tsjechische Nicole Smrckova (17) om te doen toen ze beslisten deel te nemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Beiden zitten nu bijna een jaar op de schoolbanken van het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem.

Nicole Smrckova (rechts): “Je komt hier alleen aan en moet het ook in je
eentje zien te redden. Dat maakt je meteen veel onafhankelijker.”

“We werden het voorbije jaar vooral veel
volwassener”, klinkt het uit één mond. “In
Denemarken ben ik enig kind, maar hier bij
mijn gastgezin kreeg ik er plots een broer
en twee zusjes bij. Dat vergt wat meer
diplomatie”, lacht Marie-Helene Schmidt,
die nagenoeg vlekkeloos Nederlands
spreekt. “Je komt hier alleen aan en moet
het ook in je eentje zien te redden”, vult
Nicole aan. “Dat maakt je meteen veel
onafhankelijker. Ondertussen verblijf ik al
bij het derde gastgezin. In het eerste had
ik het niet getroffen, want de moeder
bleek alcoholica te zijn en het klikte niet.
Daarna was ik even bij een tijdelijke
familie, om uiteindelijk in een leuk gezin
in Sterrebeek terecht te komen waar ik een
broer en een zus van nagenoeg dezelfde
leeftijd heb.”
In de gastgezinnen en op school moeten
de uitwisselingsstudenten Nederlands
spreken. Voor Marie-Helene verliep dat vrij
vlot. “Ik sprak al Duits en Engels is mijn
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Sarah Irigoin (links): “Samen spreken wij altijd Nederlands.”

tweede taal. Ik ben het gewoon om
nieuwe talen te leren. Alleen over de
vervoeging van werkwoorden struikel ik
nog wat, want in het Deens kennen we
geen verschillende uitgangen. Ik moet
echt goed nadenken wanneer ik spreek.”
Hetzelfde geldt voor Nicole. “Het gaat
ondertussen al iets beter. Zoals elke
nieuwe taal vind ik Nederlands niet
makkelijk. Maar ik hoop er later wat mee
te kunnen aanvangen. Mijn moeder werkt
in Tsjechië in een reisbureau, of misschien
kan ik wel bij de Europese Unie aan de
slag.”
Gastgezin
Marie-Helene verblijft in een Nederlands
gastgezin in Tervuren. “Da’s mooi meegenomen, want de Deense en de Nederlandse
mentaliteit stemmen vrij goed overeen.
We zijn allebei recht voor de raap. Nadeel
is dat ik mij hier twee keer een vreemde
eend in de bijt voel: ik ben Deense én ik

spreek met een Hollands accent.” MarieHelene stond er ook van te kijken hoe
verschillend België en Nederland wel zijn,
hoewel beide landen aan elkaar grenzen.
“Nederlanders zijn wat brutaler en Belgen
eerder terughoudend. Maar de grootste
ogen trok ik toen ik Sinterklaas zag. In
Denemarken kennen we alleen een kerstman en dan dansen we rond de boom. De
sint lijkt wel wat op de kerstman, maar
heeft een paard in plaats van een rendier.
En bij ons is de man vergezeld van kleine
witte mannetjes, terwijl ik hier stuitte op
een zwarte met oorbellen. Dat kon ik niet
goed plaatsen.”
Ook het donkere brood mist de Deense.
“En bij ons is melk supervers van de koe,
hooguit 24 uur oud. Hier zit ‘verse’ melk al
drie maanden in een kartonnen doos.”
Nicole viel het vooral op dat leerlingen na
schooltijd niet zo vaak samen afspreken.
“In Tsjechië gaan we nagenoeg dagelijks
naar de bioscoop of een bar, terwijl
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Marie-Helene Schmidt (links): “Ik wilde echt wel iets nieuws proberen. In Denemarken gaat het er veel
vrijer aan toe. We kennen ook een ander schoolsysteem.”

adolescenten hier onmiddellijk naar huis
keren. Maar de lessen worden hier dan
weer interessanter gebracht. In Tsjechië
moeten we meer studeren.”
Marie-Helene ervaart school als zeer
strikt. Rijen van twee vormen en een
stempel krijgen bij te laat komen, kan ze
moeilijk vatten. “Maar ik wilde echt wel
iets nieuws proberen. In Denemarken gaat
het er veel vrijer aan toe. We kennen ook
een ander schoolsysteem. Daar wordt rond
zestien jaar een soort pauze ingelast. Ik
wilde daar gebruik van maken om iets
speciaals te doen in mijn leven en een
jaartje naar het buitenland te trekken. Ik
was eerder al een weekje in België met
mijn Deense klas en dat beviel mij wel.”
Vriendschap
Ondertussen maakten beide uitwisselingsstudenten hier al wat vriend(innet)jes.
Marie-Helene trekt vaak op met de Ameri-

kaanse Sarah Irigoin, een uitwisselingsstudente die in het Koninklijk Atheneum
van Sint-Pieters-Woluwe school loopt.
“Samen spreken wij altijd Nederlands”,
giechelt ze. “Belangrijk voor uitwisselingsstudenten is dat ze naast het gastgezin kunnen terugvallen op nog iemand
anders”, oordeelt Marie-Helenes gastmoeder, Marie-Jeanne van Rij. “Ik stelde haar
voor aan Sarah, want zij logeert bij een
vriendin van mij. Voor mijn eigen kinderen
vond ik het goed dat er een jaartje iemand
bij kwam in huis. Zo leren ze wat delen is.
Bovendien vind ik dat kinderen over de
hele wereld de kans moeten krijgen om
andere culturen te leren kennen. En wij
hadden de ruimte in huis en de liefde in
ons hart.”
Die eerste dagen waren wel wat onwennig.
“We beslisten dat ik mijn gastouders mama
en papa zou noemen, zodat ik mij echt een
deel zou voelen van de familie”, zegt

Marie-Helene. “Dat was best eng, maar
gelukkig hebben we in Denemarken heel
andere woorden voor mama en papa. Toch
was ik blij dat het mocht. Nu voel ik mij
hier echt thuis.”
YFU en AFS
Marie-Helene is hier via Youth For Understanding (YFU) en Nicole koos voor het
AFS-programma. In juli vatten ze de terugreis aan. “Ik mis mijn familie zeer”, zucht
Nicole. Marie-Helene had in het begin, in
augustus vorig jaar, veel contact met het
thuisfront, maar tegenwoordig is dat veel
minder. “Maar ik zal wel zeer veel te
vertellen hebben wanneer ik terug ben in
Denemarken. Vooral over mijn ‘nieuwe
familieleden’ en over de mensen die dit
jaar leuk voor mij maakten.”
An Van hamme
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De ‘Madelon’ op de Verkensmet,
een café met stamboom
Tournee General door Wezembeek-Oppem (3)
In de Hernalsteenstraat, op het stuk dat in Wezembeek-Oppem wordt aangeduid als de ‘Varkensmarkt’,
valt het café ‘De Madelon’ op. Van op één van de ramen nodigt een geschilderd portret van uitbater
Jean-Claude Jacob je uit binnen te komen in één van de oudste nog bestaande cafés van de gemeente.
Het portret werd geschilderd ter gelegenheid van zijn vijftienjarig caféhouderschap en toont Jean-Claude met zijn enorme snor, zijn handelsmerk. ‘De Madelon’ is een café met een rijke geschiedenis.

In het café staan de banken langs de
wanden met houten lambrizeringen. Bovenaan geven de spiegels de sfeer van enkele
tientallen jaren geleden weer. Op de
venstertabletten aan de voorzijde prijken
naast de onvermijdelijke kamerplanten ook
enkele oude reken- en schrijfmachines. Dat
de baas een fan is van Anderlecht kan je
van de muren aﬂezen, maar ook Johnny
Hallyday mag zich in een respectabel aantal
afbeeldingen verheugen.
De bekers langs de wanden getuigen van
de successen van de ploegen die er hun
stamcafé hadden of hebben: FC Pubs Boys,
de Vissersclub, de Duivenbond, de Sportvrienden. Ook enkele oude bierpotten en
speciale bierglazen sieren het café. De
toog is uiteraard het centrum van het
café. Eenvoudig maar met alle glazen en
andere attributen makkelijk binnen handbereik. Hiervoor de hoge stoelen, speciaal
voor de echte stamgasten. Daar drinken ze
hun pintjes met de regelmaat van de klok.
In een zijplaats staan een aantal caféspelen: een Amerikaanse biljarttafel, een
tafelvoetbalspel, een bingokast, een
vogelpik. Echte competities vinden er niet
plaats, maar jongeren plegen hier wel eens
op te spelen. In deze plaats ook een
aquarium met hierin, naar verluidt, een
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echte piranha. Het café heeft ook twee
zalen; de eerste is niet zo groot en zit
onder hetzelfde dak als het café. De
tweede bevindt zich in de tuin, is vrij
groot en heeft een eigen toog en tap. Ook
het podium is er nog aanwezig. De zaal
mag echter niet meer gebruikt worden
omwille van brandgevaar.
Café met geschiedenis
In de jaren 1700 bezat de familie Soetewey een groot pachthof aan de huidige
Hernalsteenstraat. Het goed was van het
gesloten type en omvatte een woonhuis,
een nering (drankslijterij) en een camme
(brouwhuis). Het brouwhuis bevond zich in
een grote tuin aan de achterzijde van de
boerderij en nabij de bronnen van de
beek. Pachtereigenaar Fernandinus Soetewey was in het begin van de jaren 1800 de
voornaamste landbouwer van de gemeente
en het hoofd van het plaatselijke bestuur.
Hij was achtereenvolgens de maire (Frans
Keizerrijk), de meier (Hollands bewind) en
de burgemeester (Belgisch Koninkrijk) van
de gemeente.
In 1900 kwam de hoeve in handen van de
familie Vanderwegen. De brouwerij langs
de beek werd in 1901 gesloopt en in 1907
brandde de rest van het pachthof af. Het

goed werd niet heropgebouwd, maar in
percelen verkaveld en verkocht.
Op de grond van het voormalig pachthof
Soetewey werden later vier huizen gebouwd, waaronder het café ‘De Madelon’.
De naam van het café verwijst naar het
Franse populaire soldatenliedje ‘La Madelon’ uit de Eerste Wereldoorlog. ‘La Madelon’ stelde een mooi en guitig dienstertje
van een Frans soldatencafé voor, die bij de
uitgebluste soldaten herinneringen opwekte aan hun zoete thuislief en het verre
thuisfront.
Van 1922 tot 1945 baatte het echtpaar
Antoine (Toinke) Polspoel en Antoinette
(Nette) Beys het alomgekende etablissement van ‘Toinke Duvel’ uit. Vermits er
toen in Wezembeek-Oppem nog geen
gemeentelijke feestzaal bestond, waren er
alleen maar achterzalen in cafés, zoals
deze bij Toinke Duvel, waar men voor allerlei festiviteiten terecht kon. In deze zaal
ontlook menige plaatselijke idylle en werd
ook menig pijnlijk misverstand uitgeklaard. Deze zaal bestaat nog steeds, maar
werd wegens brandgevaar afgekeurd.
Dat de ‘Madelon’ een ‘café met stamboom’
is, bewijzen de gewelfde kelders met een
aarden vloer. Het zijn overblijfselen van
het achttiende-eeuwse pachthof. Na een

VERENIGINGSNIEUWS
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Vlaamse Week
3 tot 10 juli
Traditioneel organiseert de Cultuurraad van Wezembeek-Oppem
een ‘Vlaamse Week’ in de aanloop naar 11 juli. Dit jaar organiseren
we deze Vlaamse Week van zaterdag 3 juli tot en met zaterdag 10
juli, in samenwerking met het gemeenschapscentrum de Kam, de
Jeugdraad, Jeugdhuis Merlijn, Davidsfonds en Non Troppo.
Propgramma

Toinke Duvel (A. Polspoel) Vooraan links met de pet.

Wielerwedstrijd voor beroepsrenners
van de Sportvrienden (1971).

intermezzo met Jefke De Becker (alias den
Tip Top) hielden de echtelieden Maurice
Houwaert (alias de Meutte)-Marguerite
Wera er staminee van 1947 tot 1963. Een
tijdlang werd in de zaal van de ‘Madelon’
het postkantoor, onder leiding van juffrouw Lambrecht, ondergebracht. De
(inmiddels Koninklijke) Wielerclub De
Sportvrienden vond er vanaf 1949 onderdak, terwijl de lokale vereniging van oudstrijders van de beide wereldoorlogen er
nog steeds even welkom is. Helaas, de
echte en rechtgeaarde oude Belgen worden met de dag schaarser. Nadat de
echtparen François Pas-Margot Bruls en
Jean Dewit-Marie-Rose Helpens er met
wisselend succes hun kans hadden gewaagd, maakt Jean-Claude Jacob er sinds
1985 de dienst uit.

> zaterdag 3 juli - ‘Familiedag’ Jeugdhuis Merlijn
We richten ons dit jaar tot jonge families, zowel uit onze gemeente als uit de
aangrenzende gemeenten. Dat doen we
door hen een groots muzikaal optreden
aan te bieden van de Ketnet Band.
Aansluitend wordt er een kinderfuif
georganiseerd. We hopen op mooi weer
zodat we het aan het Jeugdhuis en het
Warandepark gezellig kunnen maken!
> 15u: Ketnet Band
> 16u30: kinderfuif
Tickets: 3,00 euro (kassa), 2 euro (vvk,
- 16 jaar), 5 euro (kassa volwassenen), 4
euro (vvk volwassenen).
Reservatie: 02 731 43 31
> dinsdag 6 juli - ‘Gespreksavond’ De Kam - 20u
De lokale afdeling van het Davidsfonds
organiseert een voordracht met mogelijkheid tot nabespreking met een
belangwekkende ﬁguur uit de Vlaamse
beweging. De spreker dit jaar is Johan
Laeremans.
Toegang: gratis

> donderdag 8 juli - ‘Academische
zitting’ - De Kam
Dit jaar nodigen we professor Eric Ponette, gewezen voorzitter van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen, uit
als gastspreker. Naar jaarlijkse traditie
worden er ook twee ‘Gulden Sporen’
uitgereikt. De namen van de verdienstelijke Vlamingen kunnen we uiteraard nog
niet verklappen. Het geheel wordt
muzikaal omlijst. Aansluitend op dit
ofﬁciële gedeelte kunnen we elkaar
ontmoeten tijdens een receptie.
Toegang: gratis
> vrijdag 9 juli - ‘Café Chantant’ De Kam
De zanggroep ‘Non Troppo’ organiseert
voor de tweede keer een Café Chantant
met Nederlandstalige meezingers.
Toegang: gratis
> zaterdag 10 juli - ‘Vlaams Volksfeest’ - De Kam - vanaf 15u
De kinderen kunnen vanaf 15u deelnemen aan twee muzikale workshops. (5-7
jarigen en 8-12 jarigen) of zich uitleven
op het springkasteel. Vanaf 18u is er
voor iedereen een barbecue met volksmuziek van Grafﬁti. Als het donker is,
sluiten we onze feestweek af met een
groots vuurwerk.
Kinderactiviteiten: gratis
Barbecue: inschrijven verplicht

(wordt vervolgd)
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Vlaamse Week in Wezembeek-Oppem
Een gesprek met Ronald Cools, voorzitter van de cultuurraad
De cultuurraad van Wezembeek-Oppem organiseert van 3 tot en met 10 juli de Vlaamse Week. Een rits
activiteiten met de Vlaamse cultuur als middelpunt. “Om als Vlaming te tonen dat we er nog zijn”, vertelt Ronald Cools, voorzitter van de cultuurraad. Van de traditionele jogging bij de start van de week is
de raad deﬁnitief afgestapt. “Dat bleek telkens opnieuw een organisatorische nachtmerrie te zijn door
het gebrek aan medewerking van het gemeentebestuur.”

Een optreden van de Ketnet Band, een
voordracht, een Café Chantant, vuurwerk,
barbecue,… Wezembeek-Oppem staat
vanaf zaterdag 3 juli een ganse week in
het teken van de Vlaamse Week. De cultuurraad is de stuwende kracht achter
deze traditionele feestweek. Ronald Cools
is nu ruim twee jaar voorzitter van deze
raad. Hij is hoogleraar aan de Leuvense
universiteit en rolde als lid van Natuurpunt de cultuurraad binnen. Toen voormalig voorzitter Jan Pollaris in 2001 koos
voor de gemeentepolitiek, nam Cools de
fakkel over. Hij is geen geboren en getogen inwoner van Wezembeek-Oppem. Hij is
afkomstig uit Kalmthout en kwam in
Wezembeek-Oppem wonen in 1993. Ronald
heeft het roer stevig in handen. Dat moet
wel in een Vlaamse cultuurraad in een
gemeente met een uitsluitend Franstalig
schepencollege.
“De cultuurraad en het gemeentebestuur
leven volledig naast elkaar en dat kost
enorm veel energie”, vertelt de voorzitter.
“We ervaren het gemeentebestuur als een
vertragende factor. Niet alleen voor ons,
maar voor alle Vlaamse organisatoren. De
Gordel bijvoorbeeld, is elk jaar een organisatorisch pijnpunt in Wezembeek-Oppem.
De cultuurraad heeft zeven jaar lang aan
het begin van de Vlaamse Week een
jogging georganiseerd. Vorig jaar zijn we
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daarvan afgestapt en ook dit jaar
doen we dat niet meer.” De
jogging liep van Leuven naar
Wezembeek-Oppem. “In Leuven en
Bertem kregen we alle mogelijke
hulp van de gemeentebesturen. In
Tervuren en Wezembeek-Oppem
was dat een ramp. De joggers
moeten hier twee gevaarlijke
wegen kruisen: de Leuvensesteenweg en de Mechelsesteenweg. De
gevraagde politiemensen kwamen
in 2002 pas aan toen de jogging bijna
gedaan was. Er zijn ook andere redenen
waarom we gestopt zijn met de jogging.
Het evenement had de naam ‘Jogging
2002’, dus 2002 was een geschikt jaar om
te stoppen. En er kwam een jogging in
Moorsel bij, die voor de nodige concurrentie zorgde.” De voorzitter voegt er nog wel
aan toe dat hij optimistisch is. “Er is
beterschap in de samenwerking met ons
gemeentebestuur sinds begin dit jaar.
Hopelijk blijft dat duren.”
Nieuwe vormen van verenigen
De Vlaamse cultuurraad doet het relatief
goed in Wezembeek-Oppem. Er zijn een
veertigtal clubs en verenigingen aangesloten. De interesse in het verenigingsleven
daalt in heel Vlaanderen en daar ontsnapt
ook Wezembeek-Oppem niet aan. “Bij ons
is dat nog erger. De Nederlandstalige
bevolking vergrijst. De jongeren trekken
weg, want het is hier te duur. Maar dat
geldt evenzeer voor de Franstaligen. Naar
mijn gevoel wordt de vrijgekomen ruimte
vooral ingenomen door niet-Belgen.
Werknemers van de grote, buitenlandse
bedrijven in het Brusselse. Het zal niet
eenvoudig worden om deze evolutie het
hoofd te bieden.”
Volgens Ronald Cools is er niet veel te
doen tegen deze leegloop van verenigin-

gen. “Wat we wel kunnen doen is het
gemakkelijker maken om nieuwe verenigingen op te starten. Het is in WezembeekOppem moeilijk om erkend te worden als
vereniging, zeker om subsidies te krijgen.
Hier moet de cultuurraad werk van maken.
We moeten mensen die een vereniging
willen opstarten begeleiden, wegwijs
maken en desnoods zelf ﬁnancieel op weg
helpen.”
Met de Vlaamse Week wil de cultuurraad
vooral tonen dat ze er nog is, en dat er
nog een Nederlandstalig verenigingsleven
bestaat in Wezembeek-Oppem. De week
gaat van start op zaterdag 3 juli met een
‘Familiedag’ in Jeugdhuis Merlijn. Om 15u
is er een optreden van de Ketnet Band,
gevolgd door een kinderfuif tot 18u. Op
dinsdagavond 6 juli is er de traditionele
voordracht van het Davidsfonds. Dit jaar is
Johan Laeremans van de Vlaamse Volksbeweging de centrale spreker. Op donderdag
8 juli is er een academische zitting in
gemeenschapscentrum de Kam, en reikt de
cultuurraad twee ‘gulden sporen’ uit. Die
gaan naar een verdienstelijke Vlaming uit
de gemeente, en iemand van buiten de
gemeente. Op vrijdag 9 juli wordt er
gezongen in De Kam. De zanggroep Non
Troppo organiseert dan voor de tweede
keer een Café Chantant met Nederlandstalige meezingers.
Zaterdag 10 juli is de topdag. Die dag
organiseert de cultuurraad een heus
Vlaams volksfeest in de Kam. Er zijn
muzikale workshops, een barbecue, volksmuziek, een springkasteel en veel sfeer en
ambiance. Als het donker is, volgt de
apotheose met een groots vuurwerk. Niet
alleen de Vlamingen, maar alle inwoners
kunnen dan genieten van de Vlaamse
kleurenpracht.
Bart Claes
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Wielerwedstrijd
SC Sprint
6 juni - 15u - IO Vivat
SC Sprint organiseert een grote wielerwedstrijd voor de elite
zonder contract en de beloften. Het vertrek is voorzien om 15u
aan het lokaal café IO Vivat, de Burburelaan 45. Er is een
prijzenpot van 1.250 euro te verdelen over 30 prijzen. Vanaf de
31ste tot en met de 50ste prijs valt er nog 10 euro te verdienen.
Dit jaar hebben wij om veiligheidsredenen onze omloop veranderd. Hierdoor rijden we tussen Wezembeek-Oppem, Kraainem
en Sterrebeek. In Sterrebeek nemen we de Mechelsesteenweg
tot in Wezembeek-Oppem. De aankomst ligt op de Burburelaan
ter hoogte van de brug aan de Ring.
Wij danken de gemeentebesturen en de politie voor hun steun
en bereidwillige medewerking. We hopen vele renners aan de
startlijn te mogen begroeten en doen beroep op de inwoners
van Wezembeek-Oppem om de renners langs het parcours aan te
moedigen.
Sportieve groeten van SC Sprint vzw.

Kinderdienst zoekt opvanggezinnen
Wil je af en toe een weekend, een week of een langere periode
in de maand kusjes voor het slapengaan, kindertekeningen op
de ijskast, deugnieterij in je tuin, gegiechel op de badkamer,
pretoogjes in je huis? Dan moet je bij de Kinderdienst zijn! Wij
zoeken opvang voor kinderen die het thuis niet zo makkelijk
hebben. Wij willen deze kinderen een beetje kinderplezier
gunnen. Bij de opvang van kinderen sta je er niet alleen voor,
de Kinderdienst biedt begeleiding.
Sta je daarvoor open en woon je in Brussel of Vlaams-Brabant,
bel dan naar 02 289 72 71 of mail naar kinderdienst @skynet.be
Voor meer info kan je terecht op www.kinderdienst.be

KBG
Het petanqueseizoen werd met veel enthousiasme ingezet. De
eerste woensdag van de maand hebben we er een gezellig
samenzijn van gemaakt; het was immers vrij koud en het regende met tussenpozen, maar de tweede keer waren de weergoden ons gunstig gezind. We kregen de zon er bovenop. Zo’n
ontspannende namiddag doet echt deugd!
Ook het paasmaal was een meevaller. De sfeer zat er onmiddellijk in. Het was een plezier om te zien hoe er gebabbeld, smakelijk gegeten, gedanst, gezongen en van de ‘muziek van toen’
genoten werd. Voor hen die voor de eerste maal aanwezig
waren, was het misschien even wennen, maar de mensen vonden
heel vlug gezamenlijke interesses om over te praten. We danken
iedereen, in de eerste plaats de leden die dit feest mogelijk
gemaakt hebben.
Als afsluiter van de maand reden we per auto naar het Meerdaalbos in Oud-Heverlee, waar een afdeling van de ontmijningsdienst van het leger ‘ligt’. Na een technische uitleg kwam het
praktische: allerlei ontplofﬁngen. Daarna hebben we de robot,
die ingezet wordt om verdachte pakjes onschadelijk te maken,
aan het werk gezien. Bij een drankje werden de indrukken nog
eens uitgewisseld. We waren allen heel blij deze namiddag
meegemaakt te hebben dankzij de goede zorgen van een van
onze leden: een militair in hart en nieren.
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Bruegel vult zomer met cultuur
Een gesprek met Guido Vereecke
Het Bruegelproject laat de zomer opnieuw gonzen van cultuur in de rand rond Brussel. Folkmuziek in
Gaasbeek, beelden van Rik Poot in Vilvoorde, Bruegelschilderijen in Dilbeek, en veel meer. “Waar de
culturele centra van ‘de Rand’ een ﬁjnmazig cultuurprogramma bieden, zoeken wij het grote publiek op”,
schetst Guido Vereecke (58), de chef van het Bruegelproject.

Guido Vereecke kan zich geen mooiere
werkplek inbeelden. Het domein Groenenberg in Gaasbeek is omzoomd door een
indrukwekkend park. De baas van het
Bruegelproject zit met het raam open zijn
laatste zinnen van de dag in te tikken. “De
vakantiemaanden komen er aan, en dat
zijn de drukste voor ons”, vertelt hij
tussen twee zinnen door. Het Bruegelproject werd door de Vlaamse regering in
2000 opgestart. Met gewichtige woorden
staat genoteerd: “Een ecologisch-cultureel
voluntaristisch project voor het ontsluiten
van de Vlaamse groene rand rond Brussel.”
Guido Vereecke legt uit. “De Vlaamse
gemeenschap heeft in de rand rond Brussel de laatste decennia een aantal domeinen gekocht en opengesteld. Dit domein
in Gaasbeek bijvoorbeeld. Het doel van
het Bruegelproject is om deze domeinen
een zinvolle invulling te geven met cultuur. De domeinen en hun groene omgeving ontsluiten met recreatieve, toeristische activiteiten. We beogen een sterk
programma, gericht op een groot publiek.
Waar de centra van vzw ‘de Rand’ een
ﬁjnmazig cultuurprogramma bieden,
zoeken wij het grote publiek op.”
Vereecke en zijn medewerkers doen dat
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niet alleen. “Wij organiseren zelf geen
dingen, maar wij ondersteunen initiatieven. Op 20 augustus start er bijvoorbeeld
een tentoonstelling over de beeldhouwwerken van Rik Poot in Vilvoorde. Dat is
een initiatief van de stad Vilvoorde, maar
wij helpen. We verzorgen de catalogus van
de tentoonstelling. Wij geven steun en
impulsen. Het Bruegelproject is meer een
idee dan een structuur. Er zijn zoveel
overheden en organisaties bezig met
cultuur in de rand rond Brussel. De Vlaamse gemeenschap, de provincie, de gemeenten, het Regionaal Landschap, … Wij
staan daarboven en bundelen de krachten.
Wij zorgen voor een manier van werken.”
Sinds dit jaar valt het Bruegelproject
onder de koepel van vzw ‘de Rand’. “Wij
zitten tussen de mensen en helpen cultuurprojecten op het getouw te zetten.
Voorheen vielen we rechtstreeks onder de
bevoegdheid van het ministerie. Met vzw
‘de Rand’ is het soepeler werken. Eddy
Frans, directeur van vzw ‘de Rand’, is
slechts een telefoontje ver. De toestemming krijgen voor een project van een
minister is minder makkelijk.”

Uitgebreid zomerprogramma
Deze soepele samenwerking leidde deze
zomer tot een uitgebreid programma. Nog
tot 31 juli loopt het tentoonstellingsproject ‘Weg van Bruegel’ op een traject van
Brussel tot Beersel. Alle info vind je op
www.wegvanbruegel.be “Een knap project”, vindt Guido Vereecke zelf. “Rond de
hoofdstad staat een muur van angst.
Mensen zijn bang van Brussel. Cultuur
moet dat overstijgen.”
Op zondag 11 juli speelt het Bruegelproject
in op de Dag van de Kijker van Ring TV, en
palmt het het Van Ruusbroecpark in
Hoeilaart in voor enkele avondoptredens.
Het volledige programma lag bij het ter
perse gaan nog niet vast. Tijdens de
weekends van 24 en 25 juli en 31 juli en 1
augustus is er ‘Gaasbeek Speelt’ in het
kasteeldomein van Gaasbeek. Tijdens het
eerste weekend staan Eva De Roovere &
Gerry De Mol en Ambrozijn op het programma, het tweede weekend is het aan
Kadril en Alumea.
Van 20 augustus tot 10 oktober loopt er in
het Hanssenspark en het klooster van
Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Vilvoorde
een tentoonstelling over de werken van de
tachtigjarige beeldhouwer Rik Poot. Op 28
augustus opent een tentoonstelling met
reproducties van Bruegelschilderijen aan
het kerkje van Sint-Anna-Pede in Dilbeek.
Op de zondagen 12, 19 en 26 september,
telkens om 16u, speelt orgelist Jozef Sluys
enkele orgelconcerten in de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek in Roosdaal.
In de maanden september en oktober is er
traditioneel de concertcyclus in het kader
van het Festival van Vlaanderen, in onder
meer Gaasbeek, Sint-Genesius-Rode,
Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren en
Beersel. Op vrijdag 8 oktober, tenslotte, is
er om 19u een Haydn-Biennale Concert in
het Kasteel van Gaasbeek.
Bart Claes
Info: www.bruegelproject.be
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Betaalbaar wonen in de Vlaamse rand
Wonen is voor vele mensen in de Vlaamse rand rond Brussel
vaak een zware ﬁnanciële opgave. Vlabinvest, een investeringsfonds van de Vlaamse regering, wil daarom meer betaalbare
woonmogelijkheden bieden aan de plaatselijke bevolking. De
bedoeling van Vlabinvest is personen en gezinnen met een laag
tot middelgroot inkomen te helpen betaalbare woonmogelijkheden te vinden, zodat zij in hun buurt kunnen blijven wonen.
Kandidaat-huurders of -kopers moeten daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag hun inkomen een bepaalde
grens niet overschrijden en ze mogen in principe geen eigendom hebben. Mensen met een aantoonbare maatschappelijke,
economische en/of socio-culturele binding met de rand, krijgen
voorrang. Op die manier levert Vlabinvest ook een bijdrage tot
het behoud van het Vlaams karakter in de rand. Eind april nam
het Vlaams Parlement een resolutie aan die een uitbreiding van
het werkingsgebied van Vlabinvest vraagt. Ook een voorkooprecht, erfpachtovereenkomsten en een verhoging van de ﬁnanciële middelen zouden volgens de resolutie mogelijk moeten
worden. Tenslotte wil de resolutie de garantie dat Vlabinvest
actief blijft in de zes faciliteitengemeenten.
Toch blijft het voor Vlabinvest geen makkelijke opdracht om
voldoende projecten te realiseren, onder andere door een
gebrek aan geschikte percelen. Bovendien is het bijvoorbeeld in
Wezembeek-Oppem en Kraainem op vele plaatsen vereist belétagewoningen op te richten, wat het bouwen van of het
renoveren tot meergezinswoningen door Vlabinvest onmogelijk
maakt. In de faciliteitengemeenten zijn de overwegend Franstalige gemeentebesturen weinig coöperatief bij het realiseren van
Vlabinvest-projecten. Zij doen moeilijk bij het aﬂeveren van een
bouwvergunning of het uitvoeren van noodzakelijke infrastructuurwerken. Daardoor worden er relatief minder woningen
gerealiseerd in de zes faciliteitengemeenten. Van de 152 al
gerealiseerde woongelegenheden, zijn er 49 in die zes gemeenten en dus 103 in de drie resterende gemeenten van het huidige
werkgebied van Vlabinvest, namelijk Hoeilaart, Overijse en
Tervuren. De Franstalige gemeentebesturen moeten ervan
overtuigd raken dat bepaalde projecten een heropwaardering
van sommige gemeentekernen kunnen zijn, wat positief is voor
zowel Nederlandstalige als Franstalige inwoners. Wat zijn de
projecten die momenteel gerealiseerd worden in de faciliteitengemeenten?
> Op dit ogenblik zijn er in Kraainem nog geen concrete woonmogelijkheden waarvoor mensen zich kandidaat kunnen stellen.
Vlabinvest voert onderhandelingen om een tiental percelen te
verwerven. Die percelen zouden op termijn in erfpacht gegeven
worden. In die formule worden de percelen in huur gegeven aan
kandidaten, die dan jaarlijks een beperkte erfpachtvergoeding
betalen. Op die manier kunnen zij hun beschikbare budget
volledig gebruiken voor de bouw van een woning naar hun
keuze, zonder dat zij een groot bedrag moeten besteden aan de
aankoop van de bouwgrond.

> Op dit ogenblik is het in Linkebeek en Drogenbos moeilijk
om woonprojecten te realiseren. De oorzaak hiervan is een
gebrek aan geschikte percelen. Deze gemeenten bestaan vooral
uit woonparkgebieden en industriezones, waar je geen woonprojecten kan realiseren.
> Op dit ogenblik zijn er in Wemmel twee huurappartementen
en twee huurwoningen gebouwd. Aan de Reigerslaan is nog een
appartementsblok in opbouw, waarvoor geïnteresseerde huurders zich nog kunnen aanmelden.
> Op dit ogenblik is er een groot huurproject in opbouw aan de
Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem, waarin zowel woningen als appartementen worden geïntegreerd. Kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden.
> In Sint-Genesius-Rode heeft Vlabinvest 34 appartementen
gerealiseerd met de bedoeling deze te verkopen. Omdat daar
vraag naar is, wordt nu ook de mogelijkheid geboden om een
aantal ervan te huren. In de Nieuwstraat heeft Vlabinvest ook
nog 13 huurappartementen gebouwd.
Mensen die zich kandidaat willen stellen, kunnen via de vernieuwde website nagaan tot wie zij zich moeten richten of
kunnen informatie vragen bij Vlabinvest.
Info:
Vlabinvest, tel. 02 505 45 00, fax 02 505 44 99,
www.vlabinvest.be, vlabinvest@vhm.be
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Fantastisch!
Theater voor anderstaligen lokt ruim 1.400 bezoekers
De theaterproductie ‘Zomerdag’, die onlangs in de gemeenschapscentra de Bosuil in Jezus-Eik, de Lijsterbes in Kraainem
en de Zandloper in Wemmel werd gespeeld, is geen gewoon
theaterstuk. Dit stuk is gericht naar een publiek dat Nederlands
leert. De dialogen zijn zo geschreven dat studenten Nederlands
van alle niveaus ze kunnen begrijpen. De anderstalige studenten Nederlands ervaren dat ze meer begrijpen dan ze dachten
en worden gemotiveerd om nog meer Nederlands te studeren.
‘Zomerdag’ is de derde theaterproductie van ‘Fast Forward’. Hun
eerste stuk werd in 2002 genomineerd voor de prijs van ‘Beste
Innovatieve Educatieve Project’ van de Vlaamse Gemeenschap.
Wij wilden wel eens weten of de studenten Nederlands ‘Zomerdag’ konden pruimen en trokken naar de voorstelling in Wemmel.
Ignazia Spada (moeder van
vier kinderen, woont dertig
jaar in Buizingen)
“Ik heb constant gelachen”,
vertelt Ignazia. “Ik woon al
dertig jaar in Buizingen en ben
van Italiaanse afkomst. Ik
spreek verschillende talen:
Italiaans, Nederlands en Frans.
Ook een woordje Spaans. Het
was de eerste keer dat ik zo’n
productie heb gezien. Het was
heel leuk, en ik heb - denk ik alles begrepen”, zegt Ignazia. “Je wordt werkelijk meegezogen
naar het podium en je wordt écht betrokken bij het stuk. Dit is
een zeer leuke manier om Nederlands te leren. Maar met een
toneelstuk alleen kom je er natuurlijk niet. Ik wil Nederlands
blijven studeren om het nog te verﬁjnen. Ik heb vier kinderen
die les volgen in een Nederlandstalige school in Buizingen. Ik
wil dat ook zij meertalig worden.”
Viviane Nsingi (woont drie
jaar in Zellik)
“Fantastisch! Ik had nooit
gedacht dat ik zo’n theaterstuk
in het Nederlands zou kunnen
begrijpen”, vertelt Viviane
Nsingi uit Zellik. “Ik volg
Nederlandse les in Asse en
wilde wel meegaan naar zo’n
productie. Door de ‘gestes’ en
de ‘gebarentaal’ van de acteurs
begrijp je steeds waarover het
gaat en dat is plezant. Als er
opnieuw een dergelijke productie komt, zal ik zeker komen
kijken.”
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Annetta Musial (woont een
jaar in Meise)
Annetta studeert sinds september vorig jaar Nederlands.
Het intensief taalbad van vier
uur Nederlands per week in het
Audiovisueel Centrum in
Wolvertem legt haar geen
windeieren. In amper zes
maanden tijd spreekt Annetta
een aardig woordje Nederlands. “Ik studeer rechten in
Polen en volg hier mijn stage.
Ik heb een vriend leren kennen en zou graag hier blijven.
Momenteel help ik mee om een bedrijf op te richten. Ik voel me
goed in de groene rand. Toen ze me voorstelden om naar een
Nederlandstalig theater te gaan, was ik eerlijk gezegd sceptisch. Nederlands in de les begrijp ik wel, maar zo ineens een
theaterstuk? Maar het is allemaal zeer goed meegevallen. Het
was een leuk en ook grappig theaterstuk in begrijpelijke taal”,
aldus Annetta.
Ann De Schrijver (leerkracht
Nederlands in Brussel)
Ann De Schrijver geeft lessen
Nederlands aan anderstaligen
voor de Kamer voor Handel en
Nijverheid van Brussel. Ze
volgt het toneel voor anderstaligen op de voet. “Een zeer
goed initiatief”, aldus Ann.
“Verbazend hoe de acteurs met
zo weinig middelen zoveel
studenten tevreden kunnen
maken. Ik heb ook de twee
vorige stukken gezien. Zo’n initiatief moet ongetwijfeld worden
verder gezet. De studenten krijgen via het toneelstuk een
positieve ervaring met het Nederlands en deze positieve ervaring kan aanzetten tot nog meer leerijver.”
De zes voorstellingen van ‘Zomerdag’ in de centra van vzw ‘de
Rand waren goed voor 1.400 bezoekers. In oktober 2004 start
de tweede tournee door Vlaanderen. De voorstelling is een coproductie van vzw Fast Forward, vzw ‘de Rand’ en het Instituut
voor Levende Talen.
Joris Herpol
Info: www.fast-forward.be of info@derand.be
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Splitsing vandaag, morgen of overmorgen?
Door een dreiging met een boycot van de Europese verkiezingen
op 13 juni hebben de burgemeesters de oude eis van de splitsing
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde terug op de politieke
agenda gekregen. De ‘opstandige’ burgemeesters uit VlaamsBrabant werden op 9 mei in Halle gesteund door 13.000 betogers
die de splitsing eindelijk gerealiseerd willen zien. Het Arbitragehof sprak zich uit om deze zaak te regelen tegen ten laatste
2007. Maar wat nu? Momenteel ligt er een wetsvoorstel klaar dat
niet gestemd raakt zo kort voor de regionale en Europese verkiezingen. En dan mag je met velen op een betoging ‘nu, nu, nu’
roepen, realistisch is het niet dat de splitsing nog voor de verkiezingen geregeld wordt. Meerderheidspartijen VLD en SP.A hebben
tot nu toe echter op geen enkel moment ook maar één inhoudelijk argument gegeven waarom dit niet kan en sturen om strategische redenen aan op een regeling na de verkiezingen. CD&V en
N-VA zien er vooral electoraal gewin in en vrezen dat uitstel
afstel betekent. Alle Vlaamse partijen zijn wel voorstander van
de splitsing. De Franstaligen zijn radicaal tegen.
Hoewel er in onze samenleving ongetwijfeld belangrijkere dingen
bestaan (werk of een goed lief), is ook de splitsing voor de
Vlaamse rand rond Brussel wel degelijk van belang. Het is niet
alleen een logische stap in de zo geroemde federalisering van ons
land, waarover Vlamingen en Franstaligen trouwens akkoord gaan,
maar het zou ook invloed hebben op het dagelijks leven van de
mensen in de rand. Onbegrijpelijk zijn de uitlatingen van politici
en commentatoren dat over de splitsing ‘onderhandeld moet
worden’. Geven en nemen, zoals in alle communautaire dossiers.
Dit klopt niet. De splitsing is een grondwettelijk recht, door het
hoogste rechtscollege van ons land vastgesteld en aanbevolen
zodat elke burger gelijk voor de wet zou zijn. Gelijke rechten,
daarover gaat het, niet over onverdraagzame Vlamingen.

Infomobiel informeert inwoners
De Vlaamse Infolijn op wielen, of de Infomobiel wil de Vlaamse
overheid de burgers persoonlijk ontmoeten en nog beter informeren. De ervaring met de klassieke Infolijn heeft immers
uitgewezen dat zelfs een gratis telefoonnummer voor veel
mensen nog een te hoge drempel is. De Vlaamse Infomobiel is
een bus met een volwaardig informatiecentrum en deskundige
medewerkers. De bus is gezellig ingericht met zitplaatsen, twee
computers met internetverbinding en allerhande brochures. Via
de Infomobiel willen de Vlaamse overheidsdiensten en lokale
besturen de man en vrouw in de straat op de hoogte houden
van overheidsinformatie die voor hen nuttig en belangrijk kan
zijn. Vanaf mei 2004 wordt de Infomobiel ingezet voor promotionele doeleinden en voor het verlenen van algemene eerstelijnsinformatie. Vanaf september 2004 zal het aanbod uitgebreid worden met thematische informatiepakketten over
bijvoorbeeld bouwen en wonen, belastingen of onderwijs.
De Vlaamse Infolijn wil ook samenwerken met de lokale overheden en de provincies.
Als je gebruik wil maken van de Infomobiel, neem dan contact
op met Luc Bergen, tel. 02 553 60 15,
luc.bergen@coo.vlaanderen.be

Taallessen Nederlands
Vzw ‘de Rand’ organiseert samen met het CVO Tervuren-Hoeilaart
en het GLTT een aantal (basis)cursussen Nederlands in de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Drogenbos.
Tijdens het schooljaar 2003-2004 hadden ze samen ongeveer 220
cursisten Nederlands.
Door dit succes gaat de samenwerking tussen vzw ‘de Rand’ en de
vermelde scholen ook volgend schooljaar verder. In de Kam in
Wezembeek-Oppem en de Lijsterbes in Kraainem kan je je op 2
september 2004 inschrijven voor niveau 1 en niveau 2. Kandidaat-cursisten die al een beetje Nederlands spreken, kunnen die
dag een test aﬂeggen die bepaalt in welke groep ze terechtkomen. In de Moelie in Linkebeek vindt een inschrijvingsavond voor
niveau 2 en 4 plaats op 7 september 2004. In de Nederlandstalige basisschool van Drogenbos volgen de inschrijvingen voor
niveau 1 en 3 op 9 september 2004. De inschrijvingsavonden
beginnen om 19u.
In Wemmel wordt eind augustus een informatie- en inschrijvingsdag georganiseerd in samenwerking met o.a. het Audiovisueel
Centrum van Meise en CVO Taalleergangen van Strombeek-Bever.
Anderstaligen die al vlot Nederlands spreken, maar nog wat
oefening of extra taaltips kunnen gebruiken, zijn welkom in de
conversatiegroepen in Kraainem en Wezembeek-Oppem.
Wie een folder met de lesdata en lesuren wil ontvangen of
gewoon meer informatie wil over de taallessen, kan een e-mail
sturen naar taalloket@derand.be of telefoneren naar Karen Stals,
02 456 97 85.

Oefen je Nederlands
Misschien heb je de afﬁches met de slogan ‘Ik oefen... Jij
oefent... Hij oefent... Wij oefenen hier Nederlands’ al gezien in
een handelszaak, school, cultureel centrum of bibliotheek? Deze
afﬁches maken deel uit van de sensibiliseringscampagne van de
provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’. De handelaars
worden met deze campagne aangespoord om niet meteen over
te schakelen op een andere taal als een anderstalige klant nog
een beetje moeite heeft met het Nederlands. De anderstaligen
die Nederlands leren, krijgen op die manier de kans om hun
Nederlands ook in het dagelijkse leven te gebruiken.
Deze maand ontvangen de handelaars in de deelnemende
gemeenten een raamsticker. Voor de horecazaken is er deze keer
een extraatje: zij ontvangen niet alleen de raamsticker, maar
ook een aantal bierviltjes waarop de slogan en het campagnebeeld staan. Ook de cafés van de gemeenschapscentra van vzw
‘de Rand’ en van een aantal culturele centra, sportcentra en
sportverenigingen krijgen deze bierviltjes. Het is de eerste keer
dat een actie in het kader van de campagne speciﬁek naar de
horecazaken wordt gericht.
De faciliteitengemeenten horen niet bij de twaalf deelnemende
gemeenten. Indien je een horecazaak hebt in één van de faciliteitengemeenten en ook wil deelnemen aan de bierviltjesactie,
kan je een pakket ophalen in één van de zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Geïnteresseerden uit andere gemeenten
kunnen informatie vragen door een e-mail te sturen naar
taalloket@derand.be
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Overzicht seizoen 2004-2005
Wat valt er volgend seizoen aan podiumactiviteiten te beleven in de Kam? Heel wat, zo blijkt uit het
lijstje hieronder. Wil je meer weten dan wat er in dit korte lijstje staat, bestel dan onze seizoensbrochure met uitgebreide informatie over de verschillende voorstellingen. Vanaf 14 juni is onze seizoensbrochure beschikbaar. Vanaf dan kan je plaatsen bestellen door in te tekenen op onze voordelige abonnementsformule. Schrijf, bel, fax of mail ons en je krijgt onze seizoensbrochure kosteloos toegestuurd.
Vanaf 2 juli kan je tickets bestellen via www.dekam.be

> vrijdag 17 september - 20u
Les Founambules - ‘Campingpong’

Als levensechte personages uit een tekenﬁlm of een cartoon
brengen onze twee komieken je razendsnel in hun leefwereld.
Weinig woorden, maar een wonderlijke geestdrift en ‘onmogelijke smoelen’ die zich letterlijk naar alle situaties plooien.
Tickets: Abonnement: 10,00 euro – Voorverkoop: 11,00 euro –
Kassa: 13,00 euro

> woensdag 27 oktober - 20u30
Festival van Vlaanderen
Frank Braley - ‘Schubertiade’

(in de Sint-Pieterskerk)
Tickets: Abonnement: 9,00 euro – Voorverkoop: 12,00 euro –
Kassa: 12,00 euro

> vrijdag 29 oktober - 20u
Liesbeth List - ‘Van Shaffy tot Piaf’

35 jaar zit ze al in het vak en dat wordt gevierd met een unieke
show. De tournee ‘Van Shaffy tot Piaf’ is het begin van een
nieuwe carrière van Liesbeth List als theatervrouw pur sang.
Tickets: Abonnement: 14,00 euro – Voorverkoop: 16,00 euro–
Kassa: 18,00 euro

> vrijdag 26 november - 20u
Kathleen Vandenhoudt &
Michel Bisceglia - ‘Heart & Wings’

Gerijpt en gelouterd in bluesgroepen. Gepokt en gemazeld
door honderdduizend hand- en spandiensten aan respectabele
collega’s (o.a. Roland en Arno). Ervaren als componiste én actrice. Nu eindelijk klaar om zelf op de voorgrond te stappen. En
hoe! Tickets: Abonnement: 6,00 euro – Voorverkoop: 8,00 euro
– Kassa: 9,00 euro

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Onze Seizoensbrochure
2004-2005 met alle activiteiten is beschikbaar vanaf 14 juni.
Schrijf, bel of mail ons om ze gratis toegestuurd te krijgen.
Vanaf 2 juli kan je tickets bestellen via www.dekam.be
Doen!
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> vrijdag 21 januari 2005 - 20u
Patricia Beysens Esemble
‘Spötterdämmerung’

Patricia Beysens is een autodidact vocaliste, instrumentaliste
en schilderes. Reeds meer dan 20 jaar verdiept ze zich in het
Duitse chanson met nadruk op de jaren ‘20-‘30. Zij brengt deze
liederen met de juiste emotie en subtiele theatraliteit.
Tickets: Abonnement: 6,00 euro – Voorverkoop: 8,00 euro
– Kassa: 9,00 euro

> donderdag 3 februari 2005 - 20u
Papa Bue’s Viking Jazz Band

Hun muziek is een combinatie van Swing, Dixieland en ‘Mainstream’ Jazz. Sedert meer dan 40 jaar veroveren ze , met hun
unieke stijl, de hele wereld.
Tickets: Abonnement: 10,00 euro– Voorverkoop: 13,00 euro –
Kassa: 15,00 euro

> vrijdag 4 maart 2005 - 20u
Sanne - ‘Cowboy’s Sweetheart’
Een nieuwe, rijpere, volwassen Sanne… is een openbaring. Even
geen liedjes in het Nederlands. Sanne zingt nu in het Engels,
Frans en… Turks! Ze kleurt haar haren rood, draagt een schitterende cowboyhoed, kortom: ze straalt!
Tickets: Abonnement: 8,00 euro – Voorverkoop: 10,00 euro –
Kassa: 11,00 euro

> donderdag 2 juni 2005
’t Arsenaal (Jaak Van Assche)
‘De bal is rond’

‘De bal is rond’ is het verhaal van een voetbaltrainer. Met grote
bezetenheid vertelt hij over de voetbalsport. Hij IS voetbal. Dat
is hij altijd geweest en dat zal hij blijven.
Tickets: Abonnement: 7,00 euro – Voorverkoop: 9,00 euro –
Kassa: 10,00 euro
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

JUNI
02

14u30

KBG

Petanque

Sporthal

02 784 32 96

03

10u

KBG

Bezoek aan Gent

Gent

02 784 32 96

05

Horses Paradise

Activiteitendag

Horses Paradise

0472 55 74 04

06

15u

SC Sprint

Wielerwedstrijd

Café IO-Vivat

02 731 56 31

08

19u30

KAV Oppem

Bloemschikken

GC De Kam

02 731 10 61

10

20u

KAV Oppem

Voordracht ‘Leer jezelf lachen’

GC De Kam

02 731 10 61

13

11u30

FC Guskes

Barbecue

Café IO Vivat

02 731 56 31

16

14u30

KBG

Petanque

Sporthal

02 784 32 96

17

13u30

KAV Oppem

Crea-atelier

Parochiecentrum

02 731 10 61

23

20u

KUBI

Film

GC De Kam

02 766 16 12

24

14u30

KBG

Gezellig samenzijn

Parochiecentrum

02 784 32 96

26

Jaarmarkt W-O

JULI
01
02
03

20u

BLOC

Chorus First! - The encore

GC De Kam

02 657 35 56

03

15u

Cultuurraad

Optreden Ketnet Band

Jeugdhuis Merlijn

02 731 43 31

06

20u

Davidsfonds

Gespreksavond met Johan
Laeremans

GC De Kam

02 731 43 31

08

20u

Cultuurraad

Academische Zitting met
prof. E. Ponette

GC De Kam

02 731 43 31

09

20u

Non Troppo

Café Chantant

GC De Kam

02 731 43 31

10

15u

Cultuurraad

Vlaams Volksfeest

GC De Kam

02 731 43 31

KBG

Dagreis naar Rijsel

Rijsel

02 784 32 96

Jeugdhuis Merlijn

Beachsoccer

Jeugdhuis Merlijn

0497 60 92 24

Stripbib Maddox

Workshop Strips

Jeugdhuis Merlijn

02 731 17 15

17

AUGUSTUS
14
18

13u

Van 12 juli t.e.m. 20 augustus – Speelpleinwerking Pardoes! – Gemeenteschool – 0476 32 36 21
Juli-augustus – 9u-17u – vzw Horses Paradise – Paardrijkampen – 0472 55 74 04
Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor september 2004 willen bekendmaken, kunnen voor 11 augustus een
beknopte omschrijving van de activiteit aan De Kam bezorgen.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Maandag van 20u – Fit & Gezond Dames – turnen – GC De Kam – 02 731 83 30
Woensdag van 14 tot 16u en zaterdag van 10 tot 12u – Stripbib Maddox in Jeugdhuis Merlijn
Woensdag en vrijdag vanaf 20u: Jeugdhuis Merlijn – 0475 73 28 44
Donderdag 20u30 – zanggroep Non Troppo – repetitie – GC De Kam - 02 305 06 07
Donderdag van 20u – Fit & Gezond Heren – turnen – Duitse school – 02 767 01 01
Laatste week van de maand – Gezinsbond – bloemschikken – GC De Kam – 02 731 92 00
Vrijdag 19u30 – Bijbelstudie – GC De Kam – 02 687 87 39
Woensdag 20u30 – Aerobic – Step – Sporthal W-O – 02 731 87 81
Maandag 21u – Aerobic – Total Body Condition – Sporthal W-O – 02 731 75 71
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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

