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Scherpe vragen en discussies
Uit de gemeenteraad van 14 juni
> De Driedolﬁjnenlaan is terug naar af. De
naamsverandering van de Kerkhofstraat
wordt geschorst door de gouverneur.
> In de nieuwe begrotingswijziging vallen
enkele zaken op. De meteowing wordt
onteigend (1.490.000 euro) en doorgesluisd naar Wokra. De gemeente houdt een
deel van het terrein (374.000 euro) dat
later een bestemming zal krijgen. De
automatisering van de bibliotheek, die al
enkele jaren uit de begroting is verdwenen, staat er opnieuw in.
“Uit de cijfers blijkt dat de gemeente een
zeer grote reserve heeft. Tien miljoen euro
is veel voor een spaarpot”, stelt Jan
Walraet (DWO). “En waarom krijgt de
actiegroep tegen het vliegtuiglawaai
AWAXX evenveel subsidies als alle sporten cultuurverenigingen samen?” Het
synthetisch voetbalveld wordt nog duurder
(van 25.000 euro naar 29.000 euro). Om de
dolﬁjnen boven water te houden, wordt
14.000 euro voorzien.
Veel uitleg bij deze cijfers gaf de meerderheid niet. Samengevat: de reserve dient
voor het geval dat de gemeente ineens
geld nodig heeft, AWAXX ijvert tegen het
vliegtuiglawaai en zelf een synthetisch
voetbalveld aanleggen zou nog veel
duurder zijn. Dat was dan dat.
> Het rooilijnplan van het Pleinhoekje
wordt goedgekeurd. DWO vraagt waarom
de brief van de enige eigenaar niet in het
dossier zit en waarom de notarisakte in
het Frans is opgesteld, terwijl iedereen
onderhand toch weet dat dit een reden is
om het dossier terug naar af te sturen.
> De Letterbijter sluit aan bij de scholengemeenschap van Linkebeek, Drogenbos en
Sint-Genesius-Rode. Kraainem maakt de
overstap naar deze scholengemeenschap
niet en blijft in die van Tervuren en
Bertem. “Nu Kraainem afhaakt, vervalt de
belangrijkste reden om bij deze scholengemeenschap aan te sluiten”, aldus Jan
Pollaris (DWO). “De Letterbijter is nu de
enige school aan de Noordkant. Daarmee
vervalt het voordeel voor het personeel
dat zal moeten pendelen tussen het
Noorden en het Zuiden van de rand rond
Brussel.” Schepen Hugo Geuens (GE-EC)
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beweert “dat Kraainem volgend jaar zal
volgen. En ook Wemmel”. Richard Peeters
(DWO) vindt het principe van een faciliteitenscholengemeenschap niet gezond. “Het
is alsof alle lepralijders samengegooid
worden”, stelt hij. UF en GE-EC stemmen
voor, DWO onthoudt zich.
> De Franstalige gemeentescholen van de
faciliteitengemeenten, Wemmel uitgezonderd, vormen een eigen scholengemeenschap, de Franstalige vrije scholen een
andere. “Maar misschien zullen we volgend
jaar een grote scholengemeenschap
vormen met alle Franstalige scholen”, zegt
Jean-Pierre Sans (UF). UF en GE-EC stemmen voor, DWO onthoudt zich.
> François Van Hoobrouck (UF) vraagt om
de erkenning van de Gemeentelijke Raad
voor Cultuur en Vrijetijdsbesteding als
adviesorgaan inzake cultuur uit te stellen
“omdat hij nog bijkomende inlichtingen
verwacht”. “Zijn er dan nieuwe feiten?”
wil Jan Pollaris (DWO) weten, maar een
antwoord krijgt hij niet.
> De humanitaire hulp van de gemeente
levert stof tot discussie op. “Wat verstaat
de meerderheid onder humanitaire hulp?”,
vraagt Walraet (DWO). “Artsen en Advocaten Zonder Grenzen en Oxfam vallen daar
zeker onder. Maar “Hulp aan de Balkan”
kunnen we toch niet catalogeren als
humanitaire hulp? Over vijf jaar maken die
landen misschien deel uit van de Europese
Unie. Idem voor het project van mevrouw
Frère. “Haar” MS-patiënten zijn mensen
die hier wonen. Zoiets valt onder de
bevoegdheid van het OCMW.” “Het is toch
de bedoeling mensen te helpen, niet?”
antwoordt Nicole Geerseau (UF).
> De gemeente stemt een motie tegen de
geluidshinder van de Ring, hoewel de
oppositie vragen heeft bij de metingen en
de hinder van andere straten.
> De subsidie van 2.500 euro aan Planète
Théâtre zorgt voor onenigheid. Tijdens de
commissie werd beloofd dat de gemeenteraadsleden de rekening zouden krijgen,
“maar we hebben niets gekregen, terwijl
dat toch een essentieel stuk is”, stelt Jan

Walraet (DWO). “Wie zijn de sponsors van
deze vereniging?” Philippe Sala (UF) somt
op “My Thai, Taxi Stop, Animer, …” Waarop
Hugo Geuens (GE-EC) uit zijn krammen
schiet: “Dan sponsort de gemeente twee
keer!” (Animer krijgt zelf ook subsidies)
DWO houdt voet bij stuk: “Geen enkele
vereniging krijgt zoveel geld op basis van
zo weinig stukken.” “Ze hebben veel
succes in de scholen”, beweert burgemeester Van Hoobrouck. “Dat moeten we
steunen. Dat brengt leven in de brouwerij.” DWO stemt tegen, Alain Roelens (UF)
(“In mijn ogen zijn dit geen rekeningen”),
Chantal Van Sever (GE-EC) en Hugo Geuens
(GE-EC ) onthouden zich. De rest stemt
voor.
> De Verenigingsdag krijgt 2.500 euro.
Philippe Sala (UF) onthoudt zich. “Er was
3.000 euro voorzien. Dit budget zal
misschien te krap zijn.”
> Richard Peeters (DWO) kaart de brief aan
die de gemeente naar de verenigingen
stuurde. “Weinig gedetailleerd en nogal
insinuerend”, is zijn conclusie. De verenigingen kloegen erover dat ze ervan beticht worden van alles aan te plakken.
“Maar er is maar één vereniging die dat
doet, een milieuvereniging nog wel. Ze
nagelde haar pancartes tegen de bomen en
beplakte de lantaarnpalen. Daartegen
wordt niks gedaan, terwijl de burgemeester wel optreedt tegen losse pancartes die
met touwen rond de lantaarnpalen worden
vastgemaakt. We wachten al een eeuwigheid op een reglement en ondertussen
bepaalt de burgemeester à la tête du
client wie wat mag aanplakken.”
Ghislaine Duerinckx
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Leon, here I come
Onze correspondente Katlijn Pollaris vanuit de Verenigde Staten
Katlijn Pollaris, dochter van redactielid Jan Pollaris, gaat een jaar studeren in de Verenigde Staten. Zij
zal ons de komende maanden op de hoogte houden van het leven in dat verre, vreemde land. Ze zal
berichten over cultuurverschillen, over andere waarden, normen en gebruiken, over plezante en minder
plezante zaken van ‘the American way of life’, over de mensen en (een stukje) van dat immense land. Ze
zal ons uitleggen wat het is om te leven ‘in den vreemde’. Hieronder haar eerste bijdrage over voorbereiden, vertrekken en afscheid.
Dinsdag 10 augustus 2004, 14u. Zowat
anderhalf uur geleden is vlucht UA 951 van
Brussel naar Washington DC vertrokken van
op de luchthaven van Zaventem. Dit is het
begin van mijn Amerikaans avontuur! Als
alles meezit, moet ik binnen zestien uren
en met tussenlandingen in Washington DC
en Chicago aankomen in Des Moines, de
hoofdplaats van de staat Iowa. Vandaar is
het nog een uurtje rijden tot Leon, een
stadje in het zuiden van die staat. Daar zal
ik een jaar in ‘an American family’ verblijven en er opnieuw het laatste jaar van de
humaniora volgen.
Op dit ogenblik wordt mijn droom werkelijkheid, een droom die in het vierde jaar van
de middelbare school ontlook. Waarom niet
een jaar in het buitenland doorbrengen na
mijn zes jaren humaniora? In het laatste
jaar, tijdens de informatiedagen allerhande,
had ik een ontmoeting met enkele jongeren
die deze ervaring hadden meegemaakt. Dat
sterkte mij alleen maar. Gelukkig gingen
mijn ouders vlug akkoord en stonden ze
achter mijn beslissing. Uiteindelijk kozen
we ervoor om mij kandidaat te stellen bij
Youth for Understanding (YFU) voor een
verblijf in de Verenigde Staten.

gewoon paspoort om naar de Verenigde
Staten te reizen. Maar als je er wil studeren
voor langere tijd heb je een visum nodig, af
te leveren door de VS-ambassade in Brussel. En dit is een lange weg. Eerst bellen
om een afspraak te maken; meteen weet je
ook al welke ofﬁciële documenten je nodig
hebt. Op het onderhoud zelf stelden ze me
allerhande vragen bij die documenten, om
er zeker van te zijn dat ik er tijdelijk zou
gaan studeren en geen plannen had om er
deﬁnitief te blijven. Op het einde van het
gesprek wist ik dat ik enkele dagen later
het visum mocht ophalen.
Waar en bij wie?
Spannend werd het toen het nog even
duurde voor ik wist waar ik ging terechtkomen. Ik was al gepolst door YFU Vlaanderen
of ik akkoord ging met een ‘dual hosting’ of
een tweede studente in dezelfde Amerikaanse familie. Eindelijk kwam dan het
verlossende telefoontje. Ik ga wonen bij
John en Barb in Leon, Iowa.
Samen met mij zou er nog een Japanse
studente logeren. En dan maar zoeken waar
in godsnaam Leon in Iowa ligt en via
internet zoveel mogelijk over de plaats

proberen te weten te komen.
Hier hoog in de wolken denk ik ook nog
even aan de laatste dagen voor mijn
vertrek. Het inpakken bijvoorbeeld, sowieso
een zware klus voor mij. Maar inpakken
voor een jaar! Moet ik winterkledij
meenemen in die twee valiezen die toegelaten zijn? We beslissen van niet, want
anders wordt het hopeloos. Ik zal ginder
een winteroutﬁt moeten kopen. En is die
laptop echt noodzakelijk? Moet er iets mee
voor op school ginder? Heb ik wel de juiste
cadeaus voor mijn gastfamilie? Uiteindelijk
kan alles in een grote valies, een kleinere
reistas en in mijn handbagage.
En dan het afscheid, eigenlijk een afscheid
in schijfjes. Eerst met de schoolgenoten,
dan met de vrienden en vriendinnen op het
afscheidsfeestje, vervolgens met de leden
van de Chiro waarmee ik gelukkig nog
enkele dagen op kamp kon en tenslotte met
de familie. Op de luchthaven zijn er nog
enkele naaste familieleden afscheid komen
nemen. Emotioneel, ja zeker, maar ook met
de blik vooruit naar een geweldige ervaring. Leon, Iowa, USA, here I come!
Katlijn Pollaris

Op de rooster
YFU vroeg een zeer lijvig inschrijvingsdossier: een curriculum vitae, contracten,
schooluitslagen, medische attesten, referenties, … En toen ik enkele weken na het
indienen ervan de zekerheid kreeg dat ik
geselecteerd was, begon de eigenlijke
voorbereiding op het vertrek. Een test
Engels in het hoofdkwartier van YFU in
Leuven verliep goed. Het gesprek dat twee
YFU-vrijwilligers hadden met mijn familie
en mezelf peilde vooral naar de motivatie.
De cultuurdag in Kessel-Lo legde de nadruk
op de ‘cultuurverschillen’ waarmee alle
kandidaten af te rekenen zouden krijgen.
Op het kandidatenweekend in Malle werd
gezorgd voor heel wat praktische informatie.
Een laatste hindernis was dan het visum.
Voor een toerist volstaat (voorlopig) een
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Bewogen jaren (1919-1963)(deel 5)
De Duitse aanval in mei 1940
In mei 1940 viel Duitsland ons land aan. De Tweede Wereldoorlog was ook in onze streek deﬁnitief van
start gegaan en zou ook in Wezembeek-Oppem sporen nalaten. Michel Spreutels gaat in op een aantal
spraakmakende gebeurtenissen die toen in onze gemeente plaatsvonden en waarover blijkbaar het laatste woord nog altijd niet gezegd is.
Het Belgisch grondgebied was op vrijdag
10 mei 1940 reeds lang aangevallen
vooraleer de Duitse ambassadeur in
Brussel ofﬁcieel verklaarde dat “de Duitse
aanval uitsluitend tot doel had de door
Engeland en Frankrijk bedreigde Belgische
neutraliteit met militaire middelen veilig
te stellen”. Om vijf uur ‘s morgens waren
de vliegtuigfabrieken van Haren en het
militaire vliegveld van Evere immers al
gebombardeerd door Duitse Stukas (duikbommenwerpers) vergezeld van Messchersmitt-jachtvliegtuigen. Een periode van
vier jaar van hevige luchtgevechten boven
onze streek was hiermee ingezet.
Vanuit het hoofdkwartier van het Brits
Expeditiekorps in Arras (Noord-Frankrijk)
brachten de geallieerden in het kader van
het ‘Plan D’ drie Britse legerkorpsen en
vier Franse legers in stelling. Tegen de
avond van 10 mei 1940 trokken de eerste
Engelse legervoertuigen al over de
Mechelsesteenweg. Tijdens hun kort
verblijf in Wezembeek-Oppem stelden de
Hussars-Bataljons van de derde infanteriedivisie van het Eerste Engels Legerskorps
onder bevel van generaal Montgomery hun
gecamouﬂeerde voertuigen op in de
Cafmeyerstraat en de Overloopstraat
achter het kasteel de Grunne. De Engelsen
losten hiermee de sinds 1939 ingekwartierde Belgische troepen af, die verder
moesten optrekken. Toen in 1939 Duitse
troepen Polen binnenvielen en Frankrijk
en Engeland aan Duitsland de oorlog
verklaarden, was in ons land immers de
algemene mobilisatie afgekondigd. In
Wezembeek en Oppem waren eenheden van
het Belgisch leger bij burgers ingekwartierd. In de danszalen van ‘Pirre van
’t Voske’ en van ‘Toinke Duvel’ en op de
zolders van de plaatselijke gemeentelijke
jongensschool vonden de militairen
onderdak. Van de rijdende veldkeuken
bleef altijd wel een overschotje voor de
lokale bevolking over.
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Een Engelse dode
In het torentje van het gemeentehuis was
een observatiepost, bemand met een
schildwacht uitgerust met een mitrailleur.
Rijkswachters trokken onder meer in de
Krommestraat onder gekantelde witloofplaten de wacht op. In Wezembeek was
het hoofdkwartier gevestigd van de XXIe
groep (DTCA). Deze Belgische eenheid was
uitgerust met zoeklichten, waarvan twee
met een diameter van 120 en 150 centimeter in Wezembeek. De staf ervan was
ondergebracht in het gemeentehuis en
stond onder leiding van kapitein-commandant Couturieaux.
Op 11 mei 1940 werd een Brits soldaat van
het Koninklijke Escadron Lanciers, F.J.
Averill (°1912), door de wachtpost als een
vermeend spion doodgeschoten. Hij was
’s nachts dronken bij zijn kantonnement
nabij de hoeve van Heinke Lambeau
thuisgekomen en had in de plaats van het
wachtwoord zijn naam Averill geroepen.
Volgens de informatie waarover Emiel
Desmet beschikt, zou deze gebeurtenis
enigszins anders verlopen zijn: op 11 mei
1940 kwamen een Engelse en een Belgische patrouille mekaar in complete duisternis tegen. De Belgen vroegen wie daar
was, waarop de Engelsen antwoordden met
drie schoten. Hierop loste een Belgische
soldaat één schot met een Engelse dode
als gevolg.
Neergestort vliegtuig
Op 15 mei 1940 stortte een Duits vliegtuig, dat eerst nog in een grote bocht over
het grondgebied van Kraainem en Sterrebeek vloog, neer op een veld in Oppem,
gelegen tussen de Van Severlaan en de
Krommestraat, ter hoogte van de huidige
Nachtegalenlaan. Het was tijdens een
luchtgevecht neergehaald door drie
Engelse jagers van het type Hawker
Hurricane. Een eerste bemanningslid, dat
per valscherm het getroffen vliegtuig
verlaten had, werd door Engelse soldaten

op lichte voertuigen, uitgerust met Brenguns, neergeschoten en kwam in de
naburige gemeente Kraainem ter hoogte
van het huidige voetbalveld (omgeving
Bosstraat) terecht (bron: A. Van Ingelgom).
Een tweede piloot sprong op lage hoogte
uit het vliegtuig boven het domein Solvay
(thans het kasteel de Selliers de Moranville) in Sterrebeek met de bedoeling in de
vijver van het kasteel terecht te komen,
maar stortte uiteindelijk te pletter op het
dak van de orangerie van het landgoed.
Zijn stoffelijk overschot werd er ter plaatse begraven en pas twee jaar later naar
een Duits kerkhof overgebracht (bron:
historicus H. Vannoppen).
Het gecrashte vliegtuig in Oppem betrof
een Heinkel 111 en had ter plaatse een
enorme krater geslagen. Het had immers
een lengte van 16,4 meter en een spanwijdte van 22,6 meter. Het was uitgerust
met een kanon in de neus en had vijf
mitrailleurs aan boord. Een massa ter
plaatse aangetroffen fotomateriaal sterkte
het vermoeden dat het sigaarvormige
vliegtuig met een verkenningsopdracht
bezig was. Duitse verkenningsvliegtuigen
seinden doorgaans via radioverbinding de
opstelling van de vijandige troepen door
aan de Stukas (bommenwerpers).
De brokstukken van het tweemotorig
vliegtuig en stoffelijke resten van de
vierkoppige bemanning (o.a. een laars met
een afgerukte voet en een oor met wat
hoofdhaar) lagen over een grote oppervlakte verspreid. Het stoffelijk overschot
van de bemanning werd in de berm van de
holle weg, die de Krommestraat toen nog
was, begraven. Volgens sommige getuigen
(onder meer Jos Vandermosten) werden er
vier bemanningsleden ter plaatse aangetroffen; anderen (Louis Heurckmans, Miel
Desmet en Aimée Van Ingelgom) houden
het bij twee teruggevonden doden. Volgens Miel Desmet viel er trouwens van de
verongelukte piloten niet veel meer terug
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Duits bombardementsvliegtuig type Heinkel 111, zoals er een neerstortte in Oppem op 15 mei 1940.

te vinden, omdat het met bommen geladen vliegtuig op de grond uiteen was
gespat. Volgens buurtbewoner Louis
Heurckmans werd slechts één bemanningslid ter plaatse begraven. Deze roodharige
verongelukte piloot droeg - volgens Louis
Heurckmans - een nog smeulende en met
schaapswol gevoerde lederen jekker en was
bovendien gewapend. Bij zijn val waren
beide benen van de omgekomen Duitser
van de romp gescheiden. Zijn weduwe en
zijn twee kinderen kwamen enige tijd later
zijn graf bezoeken. Het kruisje op het graf
vermeldde de naam ‘Julius …’. Aimé Van
Ingelgom houdt het bij twee ter plaatse
begraven piloten. Hun stoffelijke resten
werden - volgens Aimé Van Ingelgom later door de Duitse autoriteiten opgegraven en tijdelijk naar het gemeentelijke
kerkhof naast het graf van de pas gesneuvelde Engelse soldaat Averill overgebracht.
Na de Engelsen de Duitsers in Wezembeek-Oppem
Op dezelfde 15 mei werd een lichte bommenwerper van de Belgische luchtmacht,
bemand door adjudant Wetz en onderluitenant Verlaine, bij Wezembeek door Engels
mobiel luchtafweergeschut neergehaald.
De twee mannen wisten veilig en wel hun
eenheid te vervoegen (bron: Koninklijk
Legermuseum, Lt. Col. Ter Ere Musyck). Op
17 mei 1940 waren er om 6u ’s morgens
nog Engelse troepen in Oppem aanwezig.
Ze hebben echter nooit Duinkerken kunnen
bereiken, gezien de snelheid waarmee de
Duitse aanvaller zich verplaatste en de
overvolle wegen naar de kust.
De eerste Duitse eenheden, die op 17 mei
1940 in Oppem binnenkwamen, waren
verkenners op moto’s, uitgerust met een
zijspan waarop een snelvuurwapen was
gemonteerd. Daarna volgden infanteristen,

die in rijen links en rechts van de Mechelsesteenweg langs de gevels van de huizen
liepen. Om 17u kwam de eerste Duitse
compagnie al zingend vanuit de richting
van Sterrebeek langs de paterskerk de
Mechelsesteenweg afgemarcheerd en sloeg
de Hernalsteenstraat en de Grunnelaan in
richting Stokkel en Brussel. Op de Verkensmet, voor de ‘Welvaartwinkel’ (nu het
KBC-kantoor) sloeg Toinke Duvel oftewel
A. Polspoel, waarschijnlijk uit angst voor
wat komen zou, automatisch de maat voor
de aankomende zangers (ooggetuige E.
Desmet).
Belgische terugtocht met gevolgen voor
de familie de Grunne
Wegens het reëel omsingelingsgevaar
moest het Belgische leger zich tussen 17
en 20 mei 1940 terugtrekken achter de
Schelde. De hoofdstad Brussel, die al op
de eerste oorlogsdag door de Belgische
regering tot ‘open stad’ was verklaard,
werd in de nacht van 17 op 18 mei door
het Belgische leger prijsgegeven. Het
statuut van ‘open stad’ hield in dat de
stad Brussel niet versterkt werd en evenmin mocht dienen als knooppunt van
militair verkeer. Op 18 mei en 23 mei
vielen respectievelijk Antwerpen en Gent
in Duitse handen.
Het Belgische leger bleef in een smalle
strook tussen de Leie, de Beneden-Schelde
en de Noordzee doorvechten zonder
uitzicht op enige hulp van zijn geallieerden. Aan het aﬂeidingskanaal van de Leie
in Oost-Vlaanderen werd op 25 en 26 mei
1940 verwoed slag geleverd. Op 25 mei
1940 werd graaf Xavier de Hemricourt de
Grunne als reservemajoor bij het vijfde
regiment Ardeense jagers zwaar gewond
van het front afgevoerd. Op zondag 26 mei
1940 sneuvelde te Adegem (Maldegem)
graaf Eugène de Hemricourt de Grunne als

commandant van de 7de compagnie van het
tweede bataljon van de zevende jagers te
voet.
In het Belgische front ontstonden er
bressen, die bij gebrek aan reserves niet
meer konden worden gedicht en de artillerie kreeg met een nijpend tekort aan
munitie af te rekenen. Eindeloze stromen
van 2.000.000 vluchtelingen en ontregelde
en wijkende legereenheden liepen elkaar
in de weg.
Op 27 mei 1940 besloot koning Leopold
III als opperbevelhebber van het Belgische leger, met het akkoord van zijn
generale staf, de capitulatie aan te vragen. Ook de geallieerden werden van deze
beslissing vooraf op de hoogte gebracht.
Om de snelle opmars van het Duitse leger
niet te hinderen, kregen de gecapituleerde
Belgische eenheden het bevel ter plaatse
te blijven en de wegen vrij te houden voor
de oprukkende Duitsers naar het ingesloten Brits Expeditiekorps op het strand van
De Panne (België) en Duinkerken, Cherbourg en Saint-Malo (Noord-Frankrijk).
Daar werd door de Britten en Fransen,
ondanks de massale aanvallen van de
Duitse artillerie en de Luftwaffe, de
ultieme aftocht van hun troepen naar
Engeland georganiseerd.
(wordt vervolgd)
Michel Spreutels
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Van piepklein opleidingscentrum voor
paters tot befaamd college
Vic Motte schreef het boek ‘Honderd jaar Heilig-Hartcollege’
Het begon net honderd jaar geleden met zes paters en zes leerlingen. Vandaag telt het Heilig-Hartcollege aan de Albertlaan in Wezembeek-Oppem achthonderd leerlingen en is het gekend in heel de provincie. Gewezen leraar Vic Motte, ook voorzitter van de heemkundige kring van Tervuren, goot de geschiedenis van de school in boekvorm.
Het grote kloostergebouw aan de Albertlaan kijkt van op een kleine heuvel uit
over de straat. Een imposant en bijna
eeuwenoud gebouw, met daarachter de
grote speelplaats. Een modern, schuin
aﬂopend afdak siert de gevel van het oude
zijgebouw. Aan de andere kant van het
plein staan nieuwere gebouwen, en daarachter nog nieuwere en een moderne
sportinfrastructuur. Oud en nieuw lopen
hier speels door elkaar.
Vic Motte begon hier als kersvers leraar
zijn carrière in 1961. Vijf jaar geleden ging
hij met pensioen. Ter gelegenheid van het
honderdjarige bestaan van de school kroop
hij in de pen. Samen met Piet Ruttens en
Marc Vercruysse legde hij de geschiedenis
van de school vast. “De priesters van het
Heilig Hart kwamen honderd jaar geleden
naar de streek”, vertelt de auteur. “De
stichter van de orde, Leo August Dehon,
wilde hier een opleidingscentrum voor
kandidaat-kloosterlingen oprichten. De
orde vond een geschikt pand op de hoek

van de Hoornzeelstraat en de Wandelaarsstraat in Tervuren. De paters kregen het
gebouw ter beschikking van de adellijke
familie de Robiano. Daar startte het
juvenaat het eerste jaar met zes paters en
zes leerlingen.”
Twee jaar later had de school veertien
leerlingen. Het gebouw werd al snel te
klein. Rector pater Cornelius Hubertus
Luyten ging op zoek naar een oplossing. Er
moest een nieuw klooster komen. Het
terrein aan de Albertlaan bleek geschikt
te zijn. Dat was tot enkele jaren daarvoor
nog een spoorwegbedding. “In 1885 werd
daar een spoor getrokken tussen de
Leopoldswijk en Tervuren”, weet auteur Vic
Motte. “De terminus lag aan het einde van
de Albertlaan. Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1897 in het Jubelpark besloot
koning Leopold II de lijn af te koppelen en
rechtdoor te trekken naar de ingang van
de expositieruimte van het Museum van
Tervuren. Daar staat nu nog taverne Het
Spoorloos Station.”

Nieuw gebouw aan de Albertlaan
De kloosterorde kocht een perceel van 25
are voor een bedrag van 2.950 Belgische
frank. Later kochten de paters nog een
aanpalend terrein van 83 are. De broer van
pater Luyten, architect Leo Luyten,
tekende de plannen voor het nieuwe
kloostergebouw. Op 1 mei 1907 werd de
eerste steen gelegd. De steen is nog
steeds te zien in de gevel, links van de
ingangspoort.
“Het duurde tot de jaren zestig vooraleer
de titel ‘juvenaat’ verdween en de school
een echt college werd”, vertelt Motte.
“Pater Louis De Plecker zorgde er als
directeur voor dat de school op kruissnelheid kwam. Toen ik er in 1961 als leraar
begon, waren er 125 leerlingen. Eind jaren
zeventig waren er dat een achthonderdtal.” In 1970 kwam er trouwens voor het
eerst in de geschiedenis van de school een
vrouw lesgeven. Irma Koninckx was de
echtgenote van leraar Hugo Paemen. De
eerste vrouwelijke leerlinge wandelde in

Vic Motte: “Toen ik er in 1961 als leraar begon telde het Heilig-Hartcollege 125 leerlingen. Eind jaren ‘70 waren er dat achthonderd.”
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1980 de school binnen. Tot dat jaar was
het college uitsluitend een jongensbedoening. De school had ook lange tijd een
internaatafdeling. Pas in 1975 verdween
die. Het Heilig-Hartcollege heeft dit jaar
eigenlijk twee redenen om feest te vieren.
De lagere school is net een halve eeuw
jong. Voor 1954 waren er wel al een paar
voorbereidende klassen, maar pas in dat
jaar ging de lagere school ofﬁcieel van
start.
Het college van Tervuren… in Wezembeek-Oppem
Alhoewel de school op het grondgebied
van Wezembeek-Oppem staat, heeft
iedereen het over het ‘Heilig-Hartcollege
Tervuren’. “Het scheelt maar enkele meters”, vertelt Motte. “De overzijde van de
Albertlaan is Tervurens grondgebied. De
school is in 1904 in Tervuren gestart.
Daarom sleept het die naam nog mee. De
meeste leerlingen komen ook uit Tervuren,
en van verder uit de richting Leuven. De
dorpskern van Tervuren ligt vlakbij; die
van Wezembeek ligt veel verder. Vandaar
dat de school vooral op Tervuren geënt is
en minder op Wezembeek-Oppem. Wezembeek-Oppem is door de jaren heen ook
sterk verfranst en dat speelt ook een rol.”
Bart Claes
Honderd jaar Heilig-Hartcollege
Het boek ‘Honderd jaar Heilig-Hartcollege’
verschijnt bij de opening van het eeuwfeestjaar van de school, op vrijdag
24 september. Wie vooraf intekent, betaalt
30 euro. Later is dat 34 euro. Het werk
schetst chronologisch de geschiedenis van
de school, van het prille begin tot de
laatste vernieuwingen. Er staan ook enkele
pittige anekdotes van enkele leerkrachten
in te lezen. Zo vertelt leraar Paul De
Volder over zijn leven in het internaat van
de school eind jaren zestig. Vooral de
‘straffe stoten’ dan toch. Bijvoorbeeld hoe
hij de slaapkamer onder water zette, of
hoe de leerlingen erin slaagden af en toe
ongemerkt te ontsnappen om in het dorp
enkele pinten te pakken.
Het boek is een uitgave van uitgeverij Het
Streekboek, in samenwerking met de
Koninklijke Heemkundige Kring SintHubertus Tervuren. Info bij auteur Vic
Motte: 02 767 68 63 of bij de uitgever:
02 777 75 58.

Sporten, zweten, kijken
en lachen
Sporthappening van 15 mei was geslaagd

Zaterdag 15 mei: de tweede sporthappening van de sportraad van WezembeekOppem. Even na de middag kwamen de
ploegen druppelsgewijs binnen. Even
paniek, de chiro miste een paar mensen.
Maar na wat heen en weer getelefoneer
kwam alles op z’n pootjes terecht. Zij
hadden zich namelijk met twee ploegen
ingeschreven. Net zoals de dames en de
heren van de taekwondo. In totaal stonden er acht ploegen aan de start van deze
sporthappening. Zo deden ook de Diplomats, ZVK Marmot, de aerobic en FC
Guskes mee.
Op het programma stonden allemaal
gekende sporten. Basket als sporttak in de
kijker 2004, mocht niet ontbreken. Voor de
begeleiding stond de voorzitter van de
basketbalclub van Kraainem in samen met
zijn collega’s van de basketclub van
Wezembeek-Oppem. De tweede sporttak
was het touwtrekken. De ploegen kregen
drie kansen om hun tegenstanders te
verslaan. Voor het aerobic bleef het een
onmogelijke opdracht tegen de krachtpatsers van de Marmot. Zoals altijd was Greet
Van Kerckhoven op post om het badminton
in goede banen te leiden en een andere
Greet (die van de Kam) stond in voor het
pingpong. Dit jaar bleven we gespaard van
regenbuien en kon er buiten zonder veel
problemen petanque gespeeld en geﬁetst
worden.
Tussen de sporten door werden er twee
demonstraties gegeven. De ene al spectaculairder dan de andere. We begonnen met

‘Double-D-Force’, een groep ropeskippers,
die op hippe muziek het beste van zichzelf
gaf. Rope skipping is veel meer dan zomaar
wat ‘touwtje springen’. Acrobatie en
spectaculaire sprongen maken het geheel
zeer aantrekkelijk. De vijf jongens toonden
ons de ‘double dutch’. Hierbij heb je twee
draaiers die twee touwen alternerend
ronddraaien. In de touwen bevinden zich
één of meerdere springers. Ook het publiek
waagde zich met succes aan een sprongetje. De tweede demonstratie werd gegeven
door de taekwondo. Ook hier sensatie
verzekerd. Plankjes breken met voeten of
handen, allemaal geen probleem voor deze
zeer lenige bende.
Na een namiddag sporten, kwamen we tot
de volgende uitslag: als winnaar kwam de
eerste ploeg van de chiro uit de bus. En
dan werd het ingewikkeld… Er was een ex
aequo ontstaan tussen FC Guskes, ZVK
Marmot en de Diplomats. Om de volgorde
te bepalen moesten de kapiteins van deze
ploegen elk drie worpen doen met een
basketbal. Dit bleek een moeilijke opdracht, want er waren enkele rondes nodig
om uit te maken wie de tweede plaats
mocht bekleden. De uiteindelijke volgorde
was: 1. Chiro één, 2. Diplomats, 3. FC
Guskes, 4. ZVK Marmot, een gedeelde 5de
plaats voor Chiro twee en Taekwondo één,
7. Taekwondo twee en last but not least
op de 8ste plaats: aerobic. De sporthappening werd afgesloten met een receptie
waar de deelnemers een welverdiend glas
konden heffen.
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De Gordel
Boswandeling tussen WezembeekOppem en Jezus-Eik
5 september – vanaf 7u
Op zondag 5 september is het weer ‘gordelen’ geblazen. Dit
Vlaamse, sportieve, familiale en muzikale gebeuren vond 24 jaar
geleden voor het eerst plaats in Sint-Genesius-Rode. Van bij het
prille begin stond het verenigingsleven en tientallen vrijwilligers van Wezembeek-Oppem paraat om tienduizend ‘gordelaars’
mee te helpen opvangen en er een onvergetelijke dag van te
maken. Gemeenschapscentrum De Kam zal ook dit jaar weer
fungeren als controlepost voor de 100 km ﬁetsen.
Eveneens is er een boswandeling van 16 km tussen GC De Kam
en GC De Bosuil. Deze wandeling koppelt het verstedelijkte
gebied in de Oostrand van Brussel aan de prachtige bossen van
het Zoniënwoud. Voor wie van contrasten houdt.
Praktische info:
> vertrek tussen 7u en 14 u
> info en inschrijvingen in GC De Kam vanaf 9 augustus
kostprijs: 3 euro (tot 4 september), 5 euro op de dag zelf
Info: Gordelsecretariaat, Dorpsstraat 43, 1640 Sint-GenesiusRode, 02 380 44 44, e-mail: degordel@bloso.be

Rode Kruis Vlaanderen
Wat doe je als Louis kennismaakt met 220 volt? Of wat als Eva
op haar hoofd valt en een hersenschudding heeft? Kan jij Tom
helpen als hij een epileptische aanval krijgt? En wat als Sander
zijn voet verstuikt of Jefke met zijn vingers tussen de deur
geklemd zit? Hoe moet je Lotte helpen die een ketel kokend
water over haar lijfje heeft getrokken? In afwachting van de
100/112, zal iemand hen moeten helpen. Wil jij dat zijn? Wil jij
leren hoe je de juiste eerste hulp kan toepassen in al deze
gevallen en vele andere ernstige situaties? Kom dan een cursus
eerstehulpverlening volgen. Onze lesgevers leren je aan de hand
van gesimuleerde situaties wat je beter niet en wel kan doen.
Ook leer je op een pop de reanimatietechnieken toepassen voor
een volwassene, een kind en een baby. Een goed en aangepast
verband aanleggen zal na de cursus voor jou geen moeilijkheid
meer zijn.
Onze cursus eerstehulpverlening gaat van start op maandag 6
september om 19u30 in ‘De Burggraaf’, Peperstraat 26, 3080
Tervuren.
Info:
Anne Verbraecken, 02 759 20 42, 0496 95 34 44.
Bloedinzameling
Op maandag 18 oktober kan je van 18u tot 20u30 bloed geven
in de gemeenteschool van Sterrebeek, Mechelsesteenweg 197.
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Vierde feest van het verenigingsleven
12 september - 13u tot 17u - sporthal
Op zondag 12 september wordt in onze gemeente het vierde feest
van het verenigingsleven georganiseerd door het gemeentebestuur. Van 13u tot 17u is iedereen welkom in de sporthal, Astridlaan 85, om ter plaatse te ontdekken wat het verenigingsleven in
Wezembeek-Oppem te bieden heeft.
Alle verenigingen met een werking in onze gemeente werden
uitgenodigd om zich die dag aan je voor te stellen. Sommige
doen dit aan de hand van een informatiestand, anderen bieden je
de mogelijkheid om een activiteit te proberen. Er zijn er ook die
volop aan het repeteren zijn om je die dag hun kunnen te tonen!
Het gemeentebestuur heeft aan de deelnemende verenigingen
gevraagd een activiteit voor kinderen uit te werken. Kinderen die
aan minstens vijf van dergelijke activiteiten deelnemen, worden
beloond met een medaille en komen in aanmerking voor de
prijzen, geschonken door de deelnemende verenigingen, die
omstreeks 16u30 verloot zullen worden.
Op de dag dat we dit schrijven, 11 augustus, zijn er al 34 sport-,
jeugd- en sociaal-culturele verenigingen ingeschreven. Daarbij
horen de volgende leden van de Cultuurraad: Chiro, JH Merlijn,
Speelplein Pardoes!, Stripbib Maddox, Davidsfonds, Horses
Paradise, KAV, KBG, KWB, K. Harmonie St. Cecilia, Les Amis de
Bourgogne, Natuurpunt, Pels & Pluim, Ziekenzorg, Aerobic,
Taekwondo, en Wobad.
Ontdek het rijke verenigingsleven van onze gemeente. Ontmoet
vertegenwoordigers van sportverenigingen, jeugdverenigingen en
andere sociaal-culturele verenigingen. Je kunt je uiteraard ter
plaatse inschrijven als lid. Voor vele verenigingen begint het
werkingsjaar immers in september. Het wordt ongetwijfeld een
ontspannende en boeiende namiddag voor groot en klein!
Dokters van wacht
> 04/09
Dr. P. Van Mulders
Vredeplein 2A,
1970 Kraainem
02 720 10 51
> 05/09
Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19,
1950 Kraainem
02 731 06 99
> 11/09
Dr. Ch. De Ruyck
Pleinlaan 57,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 55 99
> 12/09
Dr. Verheyden
Vredeplein 2A,
1950 Kraainem
02 720 10 51
> 18/09
Dr. Van Belle
Bommaertlaan 6,

1950 Kraainem
02 731 12 93
> 25/09
Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19,
1950 Kraainem
02 731 06 99
> 26/09
Dr. Provoost
Kon. Astridlaan 335,
1950 Kraainem
02 731 58 50
> 02/10
Dr. Gelderblom
Vosberg 22,
1970 Wezembeek-Oppem
02 688 23 00
> 03/10
Dr. Peckel
Hippodroomlaan 114,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 91 57
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Herfstfeesten
Cultuurraad
23 september - 17 oktober
Binnenkort zijn er opnieuw Herfstfeesten in onze gemeente. Dit
jaar zullen ze drie weken duren. De openingszitting heeft plaats
op donderdag (jawel!) 23 september om 20u in GC de Kam. Tijdens
de openingszitting stellen GC de Kam en de Cultuurraad hun
jaarprogramma’s voor. De Herfstfeesten zijn daar een deel van. De
avond zal opgeﬂeurd worden met muziek en zang. We sluiten af
met een receptie. Wij hopen jou daar te mogen begroeten!
Hieronder geven we, als voorsmaakje, het programma van de
eerste week van de Herfstfeesten. De meeste activiteiten
vinden plaats in GC de Kam.
> Openingszitting op donderdag 23 september om 20u
> Theater Lamb brengt ‘Cosmetica van de vijand’
• op vrijdag 24 september om 20u30
• op zaterdag 25 september om 20u30
• op zondag 26 september om 15u
> Onze twee KAV-afdelingen organiseren samen op zaterdag 25
september hun traditionele pannenkoekenslag met een tombola ten voordele van ziekenzorg
> De Jeugdraad organiseert op zaterdag 25 september in Jeugdhuis Merlijn
• van 18u tot 20u een kinderfuif
• vanaf 21u de traditionele Jeugdraadfuif
> De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia organiseert op zondag 26
september ’s middags een eetfestijn.
> KWB verwent ons op vrijdag 1 oktober om 18u30 met een
‘Café Mangé’
> In Jeugdhuis Merlijn is er op zaterdag 2 oktober om 21u een
optreden met o.a. ‘Mindgames’
> Pels & Pluim organiseert op zondag 3 oktober van 10u tot 17u
een kleine-knagersshow
Het vervolg van het programma vind je terug in de volgende
Uitgekamd.
Ronald Cools
Voorzitter Cultuurraad
Apothekers van wacht
> 03/09
Apotheker Annaert
Steenputtestraat 20,
3080 Tervuren
02 767 63 40
> 10/09
Apotheker Niclaes
Moorselstraat 320,
3080 Tervuren
02 767 58 16
> 17/09
Apotheker Gordts
Rootstraat 2,
3080 Tervuren

02 767 50 47
Apotheker Van Eygen
Leuvensesteenweg 210,
1932 St. Stevens-Woluwe
02 720 02 31
> 24/09
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67
> 01/10
Apotheker Wils
Oudstrijderslaan 2,
1950 Kraainem
02/720 16 38

KBG op stap
Op 14 mei brachten we een bezoek aan Mini-Europa. “Een schot
in de roos”, werd nadien gezegd. Inderdaad, het werd een
boeiende reis, een unieke tocht door de mooiste steden van het
oude continent met hun meest typische gebouwen of eigenaardigheden. Je kon zelf animaties op gang brengen: de Vesuvius
doen uitbarsten, de Berlijnse Muur afbreken, de stier verslaan in
de arena van Sevilla, en iets dichter bij ons, de fontein van
Brabo op de Antwerpse Grote Markt doen werken. De tien
nieuwe lidstaten hebben ook al hun plaats gevonden in MiniEuropa. Nu nog de maquettes om hun land beter te laten
kennen. Als je de details ziet waarmee alles gemaakt is, zal de
afwerking van deze landen nog wel even op zich laten wachten.
In juni ging het richting Gent, die bruisende cultuurstad. Een
stadswandeling draaide uit op een avontuurlijke reis door de
tijd, onder leiding van Roger Lippens die voor één dag gids werd
in de stad waar hij zielsveel van houdt. Het was een plezier te
zien hoe iedereen ervan genoot. Onze gids niet in het minst.
Zijn enthousiasme was niet te stuiten. Honderduit vertelde hij
en wist hij ons voor ‘zijn’ stad te winnen. Hij vestigde onze
aandacht op de diversiteit van de bouwstijlen en de architecturale pareltjes. We ﬂaneerden langs de leien waar elke gevel een
stukje geschiedenis uitstraalt en aan het roemrijke verleden van
Gent herinnert. Verder ging het langs het Gravensteen, de SintPietersabdij die volop gerestaureerd wordt, om in de binnentuin
van het Huis van Alijn even uit te rusten met een kopje kofﬁe.
Maar de dag was nog niet om. Roger voerde ons nog langs
verschillende markten en pleinen, het Groot Vleeshuis, met zijn
prachtig houten gebinte uit de 15de eeuw, dat nu als promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten gebruikt wordt, het
stadhuis, het belfort met de lakenhalle, de Sint-Baafskathedraal.

’Cosmetica van de vijand’
Theater Lamb
vrijdag 24 en zaterdag 25 september 20u30 - De Kam
zondag 26 september - 15u - De Kam
De voorstelling is gebaseerd op de roman van Amélie Nothomb.
Kurt Monten en Yves van den Boogaart maakten een scherpe
maar ook grappige voorstelling waarin een man de confrontatie
met zichzelf aangaat.
De zenuwen van een zakenman waren al tot het uiterste gespannen toen hij in de vertrekhal van de luchthaven geconfronteerd
werd met een aanzienlijke vertraging van zijn vliegtuig. Tot
overmaat van ramp klampt een buitengewoon opdringerige
medereiziger zich aan hem vast. Wat wil deze kwelgeest bereiken met zijn intimidatie? Een spannende en moderne parabel
over waarheid en leugen, hypocrisie en geweten.
Tickets: 7,50 euro (kassa, vvk), 6,50 euro (abo)
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Terug naar de ziel van het kind
Een gesprek met Joseph Collard van het humoristisch duo ‘Les Founambules’
‘Les Founambules’ zijn als humoristisch duo zonder woorden een begrip in Vlaanderen. Sinds 1984
brengt Joseph Collard, tot 1999 met Jean-Louis Danvoye en sindsdien met Adelin Doisne, mime en visuele humor van de bovenste plank. ‘Les Founambules’ bezweren hun publiek en brengen dat stukje kind
zijn terug naar boven. Op 17 september treden ze op in GC De Kam met hun show Campingpong.
Joseph Collard was acht jaar leraar lichamelijke opvoeding. Hij leerde zijn lichaam
gebruiken als een middel van communicatie. “Voor mij is dat erg belangrijk en ik
heb geleerd dat je uit een lichaamshouding
veel kan aﬂeiden. Hoe je je gedraagt, hoe
je lichaam ‘spreekt’, toont aan hoe je je
voelt of wat je wil communiceren. Nonverbale communicatie is uiterst belangrijk.
Toen we begonnen met spektakels in elkaar
te steken, was het dan ook logisch om de
nadruk te leggen op het visuele.” Mime,
letterlijk het gebarenspel of spel zonder
woorden, werd dan ook het handelsmerk
van ‘Les Founambules’. Van oorsprong
Franstalig hebben ze weinig of geen woorden nodig om hun show overal op de
planken te brengen. Een reden ook voor
hun succes in Vlaanderen, maar ook in
Nederland, Frankrijk, Duitsland en zelfs
Italië en Oostenrijk. “De reacties zijn bijna
overal zeer lovend”, gaat Collard verder.
“Waar ze je kennen, gaan mensen soms nog
sneller uit hun dak en dat is fantastisch!”
‘Les Founambules’ ontvingen reeds allerlei
prijzen zoals meerdere malen de Prijs van
de Jury en het Publiek op het ‘Festival
International du Rire et de l’Humour de
Saint-Gervais Mont Blanc’.
Campingpong
Het nieuwe mimestuk ‘Campingpong’ biedt
een surrealistische kijk op de gebeurtenissen op een alledaagse camping. “We nemen
een situatie zoals de campingplaats die
iedereen kent en met twee zeilen suggereren we de tenten op de camping. Wat doen
mensen daar? Ze proberen te slapen, vuur
te maken, te dansen rond het vuur, petanque te spelen… We tonen aan hoe je
gewone objecten in een compleet andere
context kan steken en we vragen mensen
om hun verbeelding te gebruiken.” Met
wenken naar strip- en tekenﬁlmﬁguren en
allerlei geluidjes krijgen ‘Les Founambules’
het publiek vaak op hun hand. “Het is leuk
om de mensen te doen lachen. Na de show
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drink ik een glas met de toeschouwers en
het is tof om te zien hoe zij onze gestes
gebruiken in hun communicatie naar ons
toe. Zo spelen volwassenen ook en vinden
ze een stukje kindsheid terug. De verbeelding van een kind is onuitputtelijk. Geef ze
een stuk hout en ze maken er een auto of
vliegtuig van. Wij keren eigenlijk een
beetje terug naar de ziel van het kind. Als
de toeschouwers de dag na de voorstelling
naar hun werk gaan en beseffen dat ze heel
wat meer met hun bic kunnen doen dan
schrijven, dan is mijn opzet gelukt. Ze
vergeten even de problemen, de stress en
laten hun ideeën de vrije loop.”
Elke dag een lach
Met het soloproject ‘Zic Zag’ staat Collard
in het voorjaar alleen op de planken, praat
hij meer en vertelt hij over z’n leven van
mime spelen. “Mijn Nederlands is niet zo
schitterend, maar in ‘Zic Zag’ komt taal
toch meer aan bod. Met humor, en komedie
in het algemeen, kan je ook veel meer doen
met het échte leven waarin je toch eerder
beperkt bent in je doen en laten.” België is
voor Joseph Collard, die in de streek van
Rochefort woont, en ‘Les Founambules’ de
uitvalsbasis. “De kwaliteit qua humor ligt
in België vrij hoog, hoewel ik meestal niet
hou van de TV-humor gericht op maatschappij, politiek en sex. België is een land
waar veel strips tot stand komen en waar
ook veel inwoners naar het buitenland
trekken om het daar waar te maken. In
Wallonië hebben we minder succes, alvast
minder dan ik zou willen. Je hangt er af van
de Franse cultuur en om in het zuiden van
het land erkend te worden, moet je het
eerst waargemaakt hebben in Parijs. Ik hou
zoveel van lachen en kan me niet voorstellen dat ik een dag zonder zou kunnen.
Zolang ik met dit beroep verder kan en
mensen een goede tijd bezorg, zal ik dat
blijven doen.”
Gunther Ritsmans

Op vrijdag 17 september treden ‘Les
Founambules’ op in GC De Kam. Voor
info en tickets kan je terecht bij het
onthaal van de Kam. Voor meer info over
‘Les Founambules’ kan je surfen naar
www.mallemolen.be
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TROY
DO 09-09
FILM
De verboden liefde tussen de prins Paris van Troje en Helena, de
Griekse koningin van Sparta, ontaardt in een grote oorlog die
uiteindelijk het einde van de beschaving betekent. Koning Menelaus
van Sparta wil zijn echtgenote terug en krijgt steun van zijn machtige broer Agamemnon. Met de onafhankelijke krijger Achilles aan
hun zijde beginnen de Griekse legers aan een tocht richting Troje om
Helena terug te halen en de stad in de as te leggen. Het rijke en
machtige Troje wordt bewaakt door de sterke Hector. Als iemand
hem kan verslaan, dan is het Achilles.
Regie: Wolfgang Petersen. Met: Brad Pitt, Orlando Bloom, Sean
Bean, Peter O’Toole. VS 2004, 165 min., tweetalige ondertiteling.

20u - De Kam
tickets: 3 euro (kassa), ﬁlmpas: 10 euro voor 5 ﬁlms (reservatie
mogelijk)

LES FOUNAMBULES
CAMPINGPONG
VR 17-09
THEATER/HUMOR
Als levensechte personages uit een cartoon dompelen deze twee
komieken je razendsnel in hun leefwereld onder. Het gekke duo leeft
zich volledig uit in hun nieuwe vondsten, die getuigen van een
ongebreidelde verbeelding. Weinig woorden, maar een wonderlijke
geestdrift en ‘onmogelijke smoelen’ die zich letterlijk naar alle
situaties plooien.
In deze nieuwste show zijn ze surrealistische kampeerders die in
hoogst amusante situaties belanden. De ‘camping’ is een perfect
vehikel om de toeschouwers deelgenoot te maken van hun onschuldige verrukking. Voorwerpen verliezen hun oorspronkelijke gebruik

en worden diverse muziekinstrumenten, een stethoscoop, de oren
van Mickey Mouse… Het is een opeenvolging van leuke momenten
met de camping als achtergronddoek. De ‘camping’ van Les Founambules is een vijfsterrenterrein, ver van de zwaarmoedige levenssnelwegen, gevestigd in een droomkader. Kom snel, jouw plek is al
gereserveerd!
20u - De Kam
tickets: 13 euro (kassa), 11 euro (vvk), 10 euro (abo)
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Vandenbroucke coach van
collega-ministers
De Vlaamse rand in het nieuwe
regeerakkoord
De veelkleurige coalitie die de nieuwe Vlaamse regering vormt,
heeft haar eerste huiswerk afgeleverd: een nieuw regeerakkoord
en een nieuwe bevoegdheidsverdeling. Op beide fronten is de
Vlaamse rand rond Brussel prominent aanwezig. Politiek zwaargewicht Frank Vandenbroucke krijgt de moeilijke opdracht om,
weliswaar zonder noemenswaardig eigen budget, het randbeleid
te coördineren. Hij moet ervoor zorgen dat alle ministers een
samenhangend beleid voor de regio voeren. Gelukkig kan hij
zwaaien met een hoofdstuk in de regeerverklaring dat aan
duidelijkheid én goede voornemens niets te wensen overlaat.
Vzw ‘de Rand’ wordt beschouwd als het belangrijkste instrument

voor het beleid in de rand. Dit is voor ons zeker een opsteker en
een stimulans om op de ingeslagen wegen verder te gaan. Onze
rol in het onthaal- en communicatiebeleid voor anderstaligen
wordt versterkt. We krijgen ook een bijkomende opdracht om
Ring-TV te steunen.
De faciliteitengemeenten zullen worden aangespoord om de
Vlaamse regelgeving uit te voeren. En elk nieuw decreet van het
Vlaams parlement zal worden getoetst aan de effecten in de
rand. Er komt daarenboven een onderwijsactieplan in de rand,
met veel nadruk op het sensibiliseren van anderstalige ouders
die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen.
Voor het nog steeds aanslepende probleem van de taalinspectie
in het Franstalig basisonderwijs in de zes faciliteitengemeenten, wordt een oplossing in het vooruitzicht gesteld tegen
1 januari 2006.
Het meest concreet is het regeerakkoord inzake het woonbeleid
in de rand. Vlabinvest wordt daarbij actiever ingezet. Ze krijgt
een voorkooprecht en haar actieterrein wordt uitgebreid tot
heel het arrondissement Halle-Vilvoorde. Afwachten of dit
vooral in de zes iets aan de moeilijke situatie van nu kan
veranderen.
Terecht staan in het regeerakkoord ook enkele belangrijke symbooldossiers vermeld: zo komt er ‘onverwijld’ (een woord waar
veel om te doen was) een splitsing van het kiesarrondissement
en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. En het
zgn. minderhedenverdrag wordt onder geen beding geratiﬁceerd.
UITGEKAMD I jaargang 5, nr 7 september 2004

Kortom, een tekst met heel goede voornemens en behoorlijk
realistisch, die perspectief op slagen biedt, althans op twee
voorwaarden: méér middelen voor regiospeciﬁeke initiatieven
en een grote politieke standvastigheid van de bevoegde coördinerende minister, die daarenboven als een stimulerende coach
zijn collega’s zal moeten motiveren en moet zorgen voor de
nodige samenhang. Want daar wrong het schoentje tijdens de
vorige legislatuur.

Taalcursisten op bezoek
in parlement
Tijdens het schooljaar 2003-2004 volgden meer dan 200 cursisten de Nederlandse lessen die vzw ‘de Rand’ samen met het CVO
Tervuren-Hoeilaart en het GLTT organiseert. Op 26 juni 2004

sloten we het schooljaar af met een bezoek aan het federale
parlement.
Eddy Frans, algemeen directeur van vzw ‘de Rand’, feliciteerde
de geslaagde cursisten uit naam van de hele ploeg. Hij nodigde
hen ook uit om actief deel te nemen aan het plaatselijke gemeenschapsleven, door bijvoorbeeld eens een voorstelling bij te
wonen in één van de gemeenschapscentra.
De ongeveer zeventig deelnemers kregen een video te zien
waarin de werking van ons Belgisch parlement verduidelijkt
werd. Daarna volgde een uitgebreide rondleiding door de Kamer.
De cursisten kregen ook de kans om een commissievergadering
in het halfrond van de Senaat even te volgen. Alles gebeurde
vanzelfsprekend in het Nederlands, zodat de cursisten de kans
kregen om ook buiten de lessen hun Nederlands te oefenen.
We sloten de ochtend af met de uitreiking van de attesten en
een receptie in de Congreszaal. Voor de cursisten uit Drogenbos
was er nog een extraatje: de Cultuurraad van Drogenbos beloonde hun doorzettingsvermogen bij het volgen van de Nederlandse lessen met een jaarabonnement op het krantje ‘Wablieft’.
In deze krant staat het nieuws in eenvoudig Nederlands, zodat
ook de cursisten uit het tweede jaar alles kunnen begrijpen.
Uit de reacties blijkt dat de cursisten het afgelopen jaar veel
geleerd hebben en de meesten zullen volgend schooljaar met
veel plezier opnieuw les volgen.
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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 dit schooljaar verder. In de Kam in
Wezembeek-Oppem en in de Lijsterbes in Kraainem kan je je op
2 september inschrijven voor niveau 1 en niveau 2. Kandidaatcursisten die al een beetje Nederlands spreken, kunnen die dag
een test aﬂeggen die bepaalt in welke groep ze terechtkomen.
In de Moelie in Linkebeek volgt een inschrijvingsavond voor
niveau 2 en 4 op 7 september. In de Nederlandstalige basisschool van Drogenbos kan je inschrijven voor niveau 1 en 3. De
inschrijvingsavonden beginnen om 19u.
In Wemmel werd eind augustus een informatie- en inschrijvingsdag georganiseerd in samenwerking met het Audiovisueel
Centrum van Meise, CVO Taalleergangen van Strombeek-Bever,
het Opleidingscentrum Merchtem en CBE Midden-Brabant.
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 02 456 97 85.

RandRevue zoekt graﬁsche
kunstenaars
RandRevue, het wervelend totaalspektakel door kunstenaars uit
de rand, dat in het voorjaar 2005 op de planken komt, krijgt
stilaan vorm. RandRevue is nog op zoek naar creatieve geesten
die graﬁsch kunnen toveren. Deze kunstenaars leggen graﬁsche
en visuele accenten onder de vorm van schetsen, schilderwerkjes, foto’s, collages, PC- en videokunst, enzovoort. Het formaat
waarin gewerkt wordt, is A3, A4, digitale of analoge foto’s, DVD,
CD-rom. De thema’s zijn de volgende: mysterie, zintuigen, lelijkheid, schone schijn, koninkrijk, zappen, verwend zijn, nep,
kikkers, padden, prinsen, prinsessen, Brueghel, Jeroen Bosch,
middeleeuwen, toekomst, hondenpoep, religies, bulten, boemboemcars, de sint, soaps, … in de ruimste zin, maar liefst
gesitueerd in de rand rond Brussel.
In RandRevue slaan een vijftigtal professionele en vrijwillige
podiumkunstenaars de handen in elkaar om in februari-maart
2005 zes voorstellingen te geven in de gemeenschapscentra van
vzw ‘de Rand’ (Wemmel, Jezus-Eik, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek). Wil jij daarvoor een
creatieve bijdrage leveren? Neem contact op met
Johan Waegeman, vzw Mogen Doen,
Koolterstraat 12, 1785 Merchtem, 02 452 33 43,
mogendoen@belgacom.net of met
Yvan Bruggeman (technische info),
GC De Zandloper, 02 460 73 24.

UITGEKAMD I jaargang 5, nr 7 september 2004

BURENGERUCHT
14

JEZUS-EIK

KRAAINEM

Jazz Hoeilaart Internationaal Festival
24 september - 20u
25 september - 14u

Festival van Vlaanderen
Schubert liedrecital
25 september - 20u30

Jazz Hoeilaart, de jazzwedstrijd die inmiddels aan zijn 26ste
editie toe is, staat wereldwijd bekend als de springplank naar
succes voor de nieuwe lichting beloftevolle jazzmusici. Op
vrijdag 24 september en zaterdag 25 september spelen in totaal
acht groepen de ﬁnale, gevolgd door de prijsuitreiking. De week
na de ﬁnale spelen de winnaars een reeks laureatenconcerten in
heel het land. Dit jaar is Polen gastland, met een ereconcert
door The Polish Jazz Hoeilaart Legends en een tentoonstelling
van Poolse jazz-afﬁches. Ook het Ronny Verbiest Quartet is van
de partij, met niemand minder dan Michel Bisceglia in de
gelederen. Kortom Jazz Hoeilaart garandeert hoogstaande
muziek en aangenaam internationaal gezelschap in de zwoele
nazomer! Voor een volledig programma: www.debosuil.be of
www.jazzhoeilaart.be
Tickets: 9 euro (kassa), 7 euro (vvk), 6 euro (abo en - 25)(per
dag)

Anne Cambier (sopraan) bouwt aan een veelzijdige carrière en
beheerst de drie grote klassieke zangdisciplines - opera, lied en
oratorium - als geen ander. Ze heeft een uitgebreid liederenrepertoire en vormt een vast duo met Jan Vermeulen (pianoforte).
Vermeulen proﬁleerde zich op binnen- en buitenlandse podia
door zijn interpretatiekracht en zijn zoektocht naar authenticiteit met het vertolken van de klassieke, romantische en impressionistische pianoliteratuur op originele instrumenten. Een
sterk team dus voor een sterk Schubertprogramma. Katelijne
Schiltz geeft om 19u30 een introductie op het concert.
Tickets: 12 euro (kassa en vvk), 9 euro (abo)

Brussels Jazz Orchestra
International Composition Contest
26 september - 14u
Het Brussels Jazz Orchestra International Composition Contest
is aan haar derde editie toe. De bedoeling is om nieuwe stukken
te creëren die geschreven zijn voor Bigbands. Een jury selecteert vooraf een vijftal werken die toegelaten worden tot de
ﬁnale. Het Brussels Jazz Orchestra speelt de nieuwe werken dan
voor het eerst voor een publiek. Na beraadslaging door een
gespecialiseerde jury wordt de laureaat beloond met de felbegeerde BJO-Award. Bovendien geeft de laureaat van het Jazz
Hoeilaart Festival een ereconcert om 19u30. Gedurende het hele
weekend is er een tentoonstelling van Poolse jazz-afﬁches in
het kader van Polen Gastland 2004. Voor een volledig programma: www.debosuil.be, www.jazzhoeilaart.be,
www.brusselsjazzorchestra.com
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo en - 25)

Union Suspecte
De Leeuw van Vlaanderen
9 oktober - 20u
Chokri Ben Chikha, een Vlaams danser-acteur-historicus met
Tunesische roots, neemt ‘De Leeuw van Vlaanderen’ van Hendrik
Conscience als uitgangspunt voor een autobiograﬁsche voorstelling. De Leeuw van Vlaanderen gunt ons een blik in de
huiskamer van een Tunesisch gezin gestrand in Blankenberge.
Ben Chikha weet zijn bespiegelingen rond multiculturalisme in
een intelligente, humoristische en bij wijlen ontroerende
monoloog te gieten. De multi-instrumentalisten Zouzou Ben
Chikha en Rudi Genbrugge begeleiden het stuk met een bizarre
mengeling van Will Tura, hiphop-beats, Middeleeuwse liederen
en Arabische melodieën. Een aanrader!
Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo en - 25)
Info en tickets: De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik,
tel. 02 657 31 79, info@debosuil.be, www.debosuil.be
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Ensemble Leporello
Brussel, een oerwoud
2 oktober - 20u
Na de Tweede Wereldoorlog schreef Louis-Paul Boon zijn wedervaren met ‘Brussel’ neer in een reeks artikels voor De Rode
Vaan. Deze ‘Brusselse schetsen’ worden door vijf acteurs op een
zeer muzikale manier gebundeld en ten gehore gebracht. De
acteurs/vertellers tonen, illustreren, verklanken en spelen de
taferelen zoals ze werden beschreven door Boon.
Ensemble Leporello is een reizend gezelschap met Brussel als
uitvalbasis. De decorloze theaterproducties houden het midden
tussen muziek-, tekst- en danstheater. Hun speelstijl berust op
het geloof dat theater iets heeft dat geen enkele andere kunstvorm evenaart, iets heel oud en altijd jong, iets dat, zodra er
voor toeschouwers wordt gespeeld, ontluikt in alle tijden en in
alle culturen.
Tickets: 13 euro (kassa), 11 euro (vvk), 9 euro (abo)
Info en tickets: De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,
1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be,
www.delijsterbes.be

ACTIVITEITENKALENDER
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

SEPTEMBER
2

19u

GC De Kam ism CVO

Startsessie Taallessen

GC De Kam

02/731 43 31

3

14u30

KBG

Petanque

Sporthal

02/784 32 96

7

14u

KBG

Bezoek Afrikamuseum

9

13u30

KAV

Crea-namiddag

Parochiecentrum

02/731 48 79

11

18u

KWB

Kaas en wijnavond

GC De Kam

02/731 05 73

12

12u

Cultuurraad

Verenigingendag

Sporthal

02/731 81 76

15

20u

CM Ziekenzorg

Vorming

GC De Kam

02/731 48 79

17

14u30

KBG

Petanque

Sporthal

02/784 32 96

21

20u

KAV

Bloemschikken

GC De Kam

02/731 48 79

23

14u30

KBG

Gezellig samenzijn

Parochiecentrum

02/784 32 96

23

20u

Cultuurraad

Opening Herfstfeesten

GC De Kam

02/731 43 31

24

20u30

Theater Lamb

Opvoering ‘Cosmetica van de vijand’

GC De Kam

02/731 43 31

25

14u30

KAV

Pannenkoekenslag

GC De Kam

02/731 48 79

25

20u30

Theater Lamb

Opvoering ‘Cosmetica van de vijand’

GC De Kam

02/731 43 31

25

18u

Jeugdraad

Kinderfuif

Jeugdhuis Merlijn

02/731 43 31

25

21u

Jeugdraad

Fuif

Jeugdhuis Merlijn

02/731 43 31

26

11u30

Kon. Harmonie St. Cecilia

Kippenfestijn

GC De Kam

02/731 14 09

26

15u

Theater Lamb

Opvoering ‘Cosmetica van de vijand’

GC De Kam

02/731 43 31

02/784 32 96

OKTOBER
1

20u

KWB

Café-mangé

GC De Kam

02/731 05 73

2

20u

Kam-Klub

Freepodium

GC De Kam

02/731 43 31

2

21u

Jeugdhuis Merlijn

Optredens met oa. ‘Mindgames’

JH Merlijn

0475/73 28 44

3

10u

Pels & Pluim

Kleine-knagersshow

GC De Kam

02/731 49 45

5

20u

Natuurpunt

Diavoorstelling ‘Zoogdieren in onze regio’

GC De Kam

02/731 81 76

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober 2004 willen bekend maken, kunnen voor 10 september een
beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van De Kam.

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

