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Franstalige meerderheid wil
Wezembeek-Oppem bij Brussel
Uit de gemeenteraad van 24 januari
Iedereen die de gemeenteraad wilde bijwonen, moest onder politietoezicht zijn zakken leegmaken. Op
de gang stond de politie ‘de rellen’ af te wachten. Vier UF-gemeenteraadsleden hadden immers aangekondigd dat ze een motie indienden tegen de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
en voor de aanhechting van Wezembeek-Oppem bij Brussel. Burgemeester Van Hoobrouck had ze al gelijk gegeven. De zaal zat dus stampvol. In plaats van één perstafeltje stond er een hele rij. Een aantal
Franstalige zenders liepen druk rond. De motie stond achteraan op de agenda. Tot onvrede van de RTL
overigens, die besefte dat ze de hele avond in onze gemeente zou vastzitten.
> DWO vraagt om de werkkledij van het
personeel aan te kopen bij ﬁrma’s met een
sociaal label.
> DWO heeft bedenkingen bij de manier
waarop op 1 november de nieuwe concessieregeling op de grafzerken werd aangekondigd. Die dag hing het kerkhof vol
witte platen met een droge administratieve mededeling. “We hebben ons aan de
Vlaamse richtlijnen gehouden”, beweert
schepen Nicole Geerseau. “Gedurende
jaren hebben we geen administratieve
verantwoordelijke gehad voor het kerkhof.
We moesten een achterstand van tien jaar
bijwerken.” Jan Walraet (DWO) vraagt zich
af of de andere gemeenten de richtlijnen
dan allemaal aan hun laars gelapt hebben.
“Of is Wezembeek-Oppem de enige gemeente die de richtlijnen op deze manier
interpreteert?”
> De actiegroep tegen het vliegtuiglawaai
AWACSS krijgt van de gemeente een
subsidie van 5.000 euro. “Te veel”, vindt
Jan Pollaris (DWO). “Vorig jaar kregen alle
sport- en cultuurverenigingen samen, in
totaal 72 verenigingen, 25.000 euro. Als
AWACSS zo’n groot bedrag krijgt, moeten
ze de uitgaven toch verantwoorden?”
Burgemeester Van Hoobrouck gaat daar
niet op in. “Ze hebben het geld nodig voor
hun bus-aan-bus campagnes en om de
advocaten te betalen. Iedereen weet dat
advocaten duur zijn”, zegt hij ﬁjntjes.
Wilfried Servranckx (GE-EC) onthoudt zich
“vanwege de misplaatste opmerking over
de kostprijs van de advocaten”. De subsidie wordt goedgekeurd met 17 ja-stemmen, 2 nee-stemmen en 3 onthoudingen.
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> Voor het volgende punt over de nieuwe
tarieven voor aansluitingen op het rioleringsnet besproken kan worden, vraagt
Caroline De Villé (UF), uit naam van de
vier ondertekenaars, om eerst de motie te
bespreken. “Waarom?”, wil Servranckx
weten. “Voor één keer dat er hier zo veel
volk zit en iedereen naar onze punten
moet luisteren? U jaagt iedereen naar
buiten.” Aan Vlaamse kant begint het
publiek te scanderen: “Geen Anschluss! Er
wordt geen prijs betaald voor de splitsing!” en “Wezembeek-Oppem Vlaams!”,
tot Van Hoobrouck de lawaaimakers laat
buitenzetten.
Van Mechthild von Alemann (UF en ondertekenaar) is geweten dat ze het Nederlands en het Frans niet beheerst. Het is
een ‘strategische keuze’ van UF om uitgerekend deze EU-burger een verklaring van
twee bladzijden te laten voorlezen over
het vermeende leed van de “natsionale
minderhaaiten” in de rand. “Welke taal
spreekt ze?”, vraagt de RTL-journaliste na
verloop van tijd. Voor een ongeoefend oor
leek het misschien anders, maar het was
Nederlands. Behalve op het einde van haar
uiteenzetting. Dan switcht von Alemann
naar het Duits “omdat haar zoon in de zaal
zit”. Maar dat deel wordt weggeknetterd
door het vuurwerk dat onder de ramen
wordt aangestoken.
Michel Destexhe (UF, ondertekenaar) licht
de motie verder toe in het Frans. Richard
Peeters (DWO) protesteert. “Gemeenteraadsleden mogen geen Frans spreken in de
gemeenteraad” en tikt tegen zijn glas.
Tussen het tumult door klinken enkele
woorden van Destexhe: “minorité francophone… tracasseries… scission… rupture

de la paix communautaire…”
Jan Walraet (DWO) reageert: “De litanie van
von Alemann raakt kant noch wal. We
moeten vaststellen dat Destexhe met zijn
provocaties niet tot de orde wordt geroepen. We weten allemaal dat deze motie
niets bijdraagt tot de feiten. Het enige wat
ze bewijst, is de weigering van bepaalde
Franstaligen tot samenleven met de Vlamingen. De Franstalige minderheid van de
rand is de best beschermde van Europa. De
splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde volgt uit de federale logica en
kan dus niet de ondergang van het land
bespoedigen, zoals hier beweerd wordt.”
Volgens Philippe Sala (vroeger UF, nu
onafhankelijke) is Vlaanderen geen democratie meer, omdat “nous ne reçevons pas
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ce que nous devons recevoir”. En Van
Hoobrouck voelt zich sterk, omdat de vier
voorzitters van de Franstalige partijen het
erover eens zijn dat de splitsing er niet
komt zonder een debat over de grenzen
van Brussel. Een merkwaardige uitspraak
voor iemand die ‘s anderendaags in de
Vlaamse pers verklaart dat hij helemaal
niet naar Brussel wil.
Wilfried Servranckx (GE-EC) herinnert de
gemeenteraadsleden eraan dat ze trouw
aan de grondwet en aan de wetten van het
Belgische volk hebben gezworen. “Dat
betekent: met inbegrip van de uitspraken
van het Arbitragehof. Of men het nu graag
hoort of niet, de splitsing komt er. Ik ben
een van de weinige overgebleven autochtonen van deze gemeente. Ik zetel al 28
jaar in de gemeenteraad en ik heb geen
zin om morgen wakker te worden als
gemeenteraadslid van Brussel. Wie hier
niet tevreden is, moet consequent zijn en
verhuizen.” Volgens Jean-Pierre Sans zijn
de Vlaamse burgemeesters die in ’63
weigerden een talentelling te houden, de
oorzaak van alles. “U vergeet wat daaraan
voorafging, nl. de weigering van de
Franstaligen om ‘le bilinguisme intégral’
(tweetaligheid in heel België) in te voeren. Dat is de oorzaak van alle problemen”,
zegt Servranckx.
De motie wordt onder luid applaus van het
overgebleven Franstalige publiek goedgekeurd (16 ja, 4 nee en 2 onthoudingen).
Dat publiek wordt niet buitengezet, maar
vertrekt, precies zoals Servranckx had
voorspeld, uit eigen beweging, samen met
de camera’s en gevolgd door burgemeester
Van Hoobrouck.
> De gemeente stort 1 euro per inwoner
voor de slachtoffers van de tsunami. De
toelage aan de politiezone Wokra
(1.075.000 euro) wordt gestemd, net als
de maandelijkse bijdrage aan huisvuilﬁrma
Interza (105.805 euro). De renovatie van
de oude lokalen van de Franstalige gemeenteschool Het Hoeveke heeft meer
gekost dan gebudgetteerd was (407.064,67
euro), omdat tegen alle verwachtingen in
het plafond van de refter versterkt moest
worden. Naast de nieuwe gebouwen van
Het Hoeveke wordt een parking aangelegd
(113.382 euro). In de Jean-Baptiste de
Keyzerstraat wordt, tien jaar na de volledige heraanleg van de straat, de riolering
aangepakt (442.327 euro). Er zal een
‘kous’ ingestoken worden. Op de Warandeberg komt een voetpad. De platanen die er

stonden, waren ziek en worden vervangen
door andere bomen.

Dokters van wacht

> Aan punt 31 over de schilderwerken in
de Sint-Jozefkerk krijgt Eléonore de
Brouchoven de Bergeyck (UF en medeondertekenaar van de motie) een bericht op
haar GSM. Ze vertrekt in paniek. Er is een
hoop mest voor haar deur uitgekieperd. De
Villé ontvangt dezelfde boodschap. Zij
vraagt zich luidop af hoe “die mensen aan
haar adres komen” en kijkt daarbij nadrukkelijk in de richting van DWO. “Wij zitten
hier voor niets tussen”, zegt Walraet. “Een
adres vinden is niet zo moeilijk, zeker niet
als je zo’n actie vier dagen op voorhand
via Belga aankondigt.”

> 05/03 Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19 bus 13
1950 Kraainem
02 725 56 45

> In 2003 werd beslist de bus- en tramhokjes in orde te brengen. De ﬁrma Clear
Chanel moest hiervoor een bouwaanvraag
indienen, maar omdat ze dat niet in
Brussel mochten doen, hebben ze het op
de lange baan geschoven. “Ze moeten zich
aan de overeenkomst houden, anders
wordt het contract verbroken”, zegt Van
Hoobrouck.

> 13/03 Dr. R. De Ryck
Potaardestraat 68
1950 Kraainem
02 731 61 80

> “Wie is verantwoordelijk voor de inlassingen in het telefoonboek?” vraagt
Richard Peeters (DWO). De gemeentelijke
diensten blijken niet volgens de taalwetten ingelast te zijn (voorrang aan het
Nederlands). En bovendien wordt de
gemeentelijke bibliotheek als ‘gementelijke bibliothèque’ vermeld. “Nu de omzendbrief Peeters bevestigd werd, vragen
wij ons af of het college de uitspraak zal
respecteren.” Daarover moet Van
Hoobrouck niet lang nadenken. “De omzendbrief Peeters is geschreven door
onbevoegden en bijgevolg is er geen
enkele juridische grond om ons standpunt
te herzien”, stelt hij.

> 20/03 Dr. Provoost
Kon. Astridlaan 335
1950 Kraainem
02 731 58 50

Ghislaine Duerinckx

> 06/03 Dr. Kirschenhofer
Kon. Astridlaan 273
1950 Kraainem
02 731 06 99
> 12/03 Dr. Mortier
Vosberg 22
1970 Wezembeek-Oppem
02 721 01 84

> 19/03 Dr. Deruyck
Pleinlaan 57, 1970
Wezembeek-Oppem
02 731 55 99

> 26/03 Dr. Laeremans
Mechelsesteenweg 131
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 05 15
> 27/03 Dr. Gillis
Kapellelaan 274
1950 Kraainem
02 784 29 81
> van 28/03 7u tot 29/03 7u Dr. Galand
Leopold III laan 11
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 05 33
> 02/04 Dr. Van Mulders
Vredeplein 2A
1950 Kraainem
02 720 10 51
> 03/04 Dr. Walraet
Pachthofdreef 36
1970 Wezembeek-Oppem
02 784 20 40
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Bewogen jaren (1919-1963) (deel 9)
Aanhoudingen en vervolgingen
Xavier de Grunne betaalt zijn verzet met
zijn leven
In 1942 waren de Duitsers in WezembeekOppem bijzonder actief. Xavier de Grunne
was na de overgave van het Belgische
leger in mei 1940 zwaargewond naar huis
gestuurd. Door de publicatie van enkele
patriottische traktaten en regelmatige
vergaderingen van oud-ofﬁcieren in het
kader van de verzetsbeweging ‘Phalange’
op zijn kasteel in Oppem, trok graaf Xavier
de aandacht. De ‘Phalange’ was de oorspronkelijke kern van het ‘Geheim Leger’,
dat vanaf juni 1940 door de Belgische
regering in Londen ofﬁcieel als enige
strikt militaire weerstandsformatie was
erkend. Xavier de Grunne werd op 4 augustus 1942 op zijn kasteel in Oppem aangehouden. Alhoewel de Duitsers op de
hoogte waren van het feit dat Xavier de
Grunne de stichter was van de ‘Phalange’,
kon hij uiteindelijk alleen beschuldigd
worden van verboden wapenbezit. Hij
bekende de feiten, maar weigerde de
namen van de door hem gecontacteerde
ofﬁcieren vrij te geven, omdat “hij als
Belgisch ofﬁcier en goede patriot geen
daad van verraad mocht stellen”.
De Duitse militaire gouverneur Von Falkenhausen kwam persoonlijk tussen ten
voordele van Xavier de Grunne en eiste
“een billijk proces”. Uiteindelijk werd

A. Von Falkenhausen: Duits militair bevelhebber
van België en Noord-Frankrijk.
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Xavier de Grunne vrijgesproken, maar hij
bleef in de gevangenis opgesloten. Op het
politieapparaat - de Geheime Feldpolizei,
de Abwehr en vooral de gevreesde Geheime Staatspolizei of Gestapo - had Von
Falkenhausen immers geen vat. Daarom
werd Xavier de Grunne, beschouwd als
“iemand, die wegens zijn daden tegen het
Reich de doodstraf verdiende”, en in het
kader van de ‘Nacht und Nebel-operaties’,
niet naar een concentratiekamp, maar naar
de gevangenis van Gröss-Strelitz in Silezië
(Polen) gedeporteerd. Hij overleed er op 4
juni 1944. Zijn graf bevindt zich op het
gemeentelijk kerkhof van WezembeekOppem. Vele jaren na de bevrijding werd
tijdens herstellingswerken in het kasteel
van Oppem nog een hoeveelheid wapens,
namelijk drie stenguns, vijf machinegeweren, vier pistolen en een kist munitie
aangetroffen. De wapens zaten, verpakt in
vettig papier, verborgen onder het dak en
werden aan de rijkswacht van Stokkel
overgedragen (getuigenis van Willy Demey).
Jodenvervolging en de kinderen van het
Joodse Home
Nadat er overal een gemeentelijk jodenregister was opgesteld, werd in 1942 beslag
gelegd op alle joodse goederen en handelszaken. De opbrengst van de inbeslagnames werd in de kas van Winterhulp
gestort. De joodse eigenaars KeyserWanderer, van de gelijknamige Schaarbeekse ﬁrma in ijzerwaren, vluchtten naar
Engeland, waarop de acht kinderen Desmet
(met onder meer Maurice en Marcel als
oud-werknemers van de voornoemde
joodse ﬁrma) op eigen initiatief en met
eigen beperkte middelen succesvol een
gelijkaardige onderneming opstartten in
Wezembeek-Oppem.
Op 15 augustus 1942 gaven de Duitsers
het Joods Huis op de Mechelsesteenweg in
Oppem aan de Joodse Gemeenschap van
België terug om er ‘alleinstehende’ kinderen te plaatsen. Het waren in werkelijkheid kinderen van wie de ouders gevlucht,
aangehouden of gedeporteerd waren en
die alleen achterbleven. Het personeel van
het home was volledig joods, behalve twee
niet-joodse werkvrouwen uit Wezembeek-

Oppem. Eén ervan was Julia Dehaes
(geboren Anselmina Leemans °1911+1984), die in de J. Bausstraat in Oppem
woonde. Op 30 oktober 1942 deed de
Gestapo een inval in de instelling om
iedereen (directrice, 8 personeelsleden en
58 kinderen) via de Dossinkazerne in
Mechelen op het transport naar de gaskamers van Auschwitz te zetten.
Voor ze naar Mechelen werd getransporteerd, had mevrouw Blum-Albert, de
directrice van het home, nog een telefoonnummer op de achterzijde van het
loonbriefje van Julia Dehaes kunnen
krabbelen met de vraag er onmiddellijk na
het vertrek van het konvooi naar te bellen.
Julia ging hierop in en door haar telefonische oproep aan mevrouw Y. Nevejean,
directrice van het Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn, werden achtereenvolgens
de AJB (Associations Juives de Belgique),
de heer Platteau van het Ministerie van
Justitie en de heer Guillaume de Grunne,
grootmeester bij het hof van koningin
Elisabeth en broer van Eugène en Xavier
de Grunne, gewaarschuwd. Hierop bemiddelde koningin Elisabeth persoonlijk bij
Von Falkenhausen, militair bevelhebber
van België. Gouverneur Von Falkenhausen
belde naar de Dossinkazerne en beval de
kinderen nog dezelfde nacht terug naar het
home in Wezembeek–Oppem te brengen.
Door het telefoontje van Julia Dehaes
werden de joodse kinderen van een gewisse dood gered.
Het ‘Home Juif de Wesembeek’ verleende
onderdak aan Franstalige joodse kinderen
en beschikte over klaslokalen, een slaapzaal met ziekenboeg, een refter met
keuken, een ontspanningslokaal en een
gebedsruimte. De joodse taal en cultuur
werden er in de mate van het mogelijke
nageleefd. De kinderen kwamen zelden op
straat en verplaatsten zich altijd in groep,
gekleed in een cape met de jodenster.
Pierre Coulon herinnert zich nog hoe de
joodse kinderen in groep via de Hertogenlaan sporadisch naar de Stokkelse gemeenteschool kwamen. En dit terwijl Duitse
soldaten op de bermen van de holle weg,
die de huidige Hertogenlaan toen was,
doodleuk boven de hoofden van de kinde-
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Apothekers van wacht
> 04/03
Apotheek Gordts
Rootstraat 2
3080 Tervuren
02 767 50 47
Apotheek Van Eygen
Leuvensesteenweg 210
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 720 02 31

Het Koningin Astridmonument in Kraainem.

ren schietoefeningen hielden (getuigenis
van Michel Goldberg, een van de acht
overlevenden van het Joodse Home). Een
tweede poging om de joodse kinderen van
Oppem naar Auschwitz af te voeren ditmaal op persoonlijk bevel van Eichmann
- zou in augustus 1944 eveneens mislukken.
Schokkende gebeurtenis
Van de onderstaande gebeurtenis zijn mij
tot op vandaag het juiste tijdstip en de
ware toedracht onbekend, maar ze is mij
altijd bijgebleven. Zoals ik al vroeger heb
aangehaald, bewerkten mijn ouders een
‘veld’ of een lapje grond in Kraainem, ter
hoogte van het Koningin Astridmonument
in de gelijknamige Koningin Astridlaan. De
straatzijde, waar ons ‘veld’ gelegen was, is
nu volledig dichtgebouwd. Behalve de
witte huisjes van de ‘cité van de invaliden’
(de zwaar verminkten van de Eerste
Wereldoorlog), de boerderij van de ‘kuulkapper’ of kolenkweker op de veldweg naar
Wezembeek (de huidige Wezembeeklaan)
en een winkeltje aan de brug over de
spoorweg Brussel-Tervuren in de richting
van Stokkel, waren er toen in de wijde
omgeving geen huizen te bekennen. Verder
grensde ons veld aan de achtertuin van
enkele woningen in de Tulpenstraat. De
velden langs de Astridlaan lagen er lager
bij dan het opgeworpen talud van de
straat. Het monument stond in een plantsoen, afgezoomd met lijsterbessenbomen,
waarvan - althans volgens onze ouders - de
bessen giftig waren en niet opgegeten
mochten worden.
Op een hete zomerdag, toen mijn zus en ik
onze ouders en mijn grootvader Michaël
Schots tijdens hun werk op het veld met
ons gezeur nog maar eens grondig op hun

zenuwen werkten en hiervoor met de
zoveelste opdracht tot het wieden van in
onze ogen onbestaand onkruid waren
bedacht, stopte in de late namiddag ter
hoogte van ons ‘veld’ bruusk een auto van
het merk Citroën. Dit was een hele gebeurtenis: er reden toen namelijk weinig of
helemaal geen auto’s, tenzij met een
speciale toelating van ‘den Duits’. In het
anonieme voertuig werd er een hels kabaal
gemaakt en blijkbaar gevochten. Een
portier vloog open en twee personen (een
man en een jongetje van onze leeftijd)
sprongen eruit en vluchtten in ons hoge
koren. De drie of vier gewapende personen
die hen hadden laten ontsnappen, waren
uitzinnig van woede en dreigden luidkeels
het rijpe graan in brand te steken om de
ontsnapten te kunnen lokaliseren. Gelukkig is rijp gewas niet spontaan ontvlambaar. Tot een van de ongelukkigen zich na
enige tijd lichtjes in het koren verplaatste… Hierop waadden de gewapende
belagers zich door het graan en schoten
hem van dichtbij neer. Het bleek om de
volwassene te gaan. De jongen werd
daarop huilend van de pijn en de angst uit
het koren gesleept en werd zodanig
afgetuigd dat zijn pis voor onze voeten in
de goot liep. Hierop verdwenen de in
burger geklede inzittenden van de auto.
Zij hadden geen woord met onze ouders
gesproken. Wij stonden er, versteend van
schrik en verdriet, bij. Mijn ouders en
grootvader spraken toen van ‘joden’. Het
relaas van dit gebeuren werd thuis nog
vele jaren overgedaan.

> 11/03
Apotheek Tobback
Kerkstraat 19
3080 Tervuren
02 767 33 14
> 18/03
Apotheek Philips
Waalsebaan 62
3080 Tervuren
02 767 44 32
Apotheek Piette
Lenneke Marelaan 34
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 00 03
> 25/03
Apotheek Desmet-Schoonejans
Mechelsesteenweg 157
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 04 76
> 01/04
Apotheek Poot
Koningin Astridlaan 272
1950 Kraainem
02 731 06 06
> 08/04
Apotheek Christiaens
Oppemlaan 6
1150 Stokkel
02 772 77 66

Michel Spreutels
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Het sportleven, het eindejaarsbal en
een conferentie
Katlijn Pollaris vanuit Leon, Verenigde Staten
Nu de feestdagen ook hier in Leon voorbij zijn, start het ‘gewone’ leven terug. Maar zoals ik vorige keer al
schreef, was het weer in de eerste twee weken na de kerstvakantie zo slecht dat de school voor meerdere
dagen gesloten was. De combinatie van regen en vriestemperaturen en daar bovenop sneeuw zorgde voor
supergladde wegen. Daarenboven is zuidelijk Iowa zeer ruraal, zodat het verschillende dagen duurde vooraleer de landweggetjes vrijgemaakt konden worden en de schoolbussen terug konden rijden. Op bepaalde
ogenblikken was het kwik hier onder nul graden gedoken… maar dan wel in Fahrenheit! Daarna volgde een
periode van iets warmere temperaturen en het school en sportleven startte weer helemaal opnieuw.

Het sportleven is hier een zeer belangrijke
factor. Het basketbalseizoen is volop
bezig en alles draait rond deze wedstrijden. Elke week zijn er ten minste twee
belangrijke wedstrijden. De wedstrijden
zijn vaak op verplaatsing. Soms moeten
we tot anderhalf uur rijden om op de

plaats van de wedstrijd te geraken. Dat is
enorm vermoeiend. We komen pas rond
23u thuis, maar de volgende dag moeten
we weer om 7u op school zijn. De hele
sfeer in de school draait rond deze wedstrijden. De basketbalmeisjes hebben het
tot nu toe heel goed gedaan en zullen

Katlijn en collega’s tijdens de ‘Iowa Student Global Leadership Conference’.
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zeker een ‘winning season’ (meer wedstrijden winnen dan verliezen) neerzetten; de
jongens doen het niet slecht en verbeteren elke wedstrijd, maar zullen spijtig
genoeg geen ‘winning season’ kennen dit
jaar.
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Prompromprom…
Het andere grote onderwerp op school is momenteel de ‘prom’
of het eindejaarsbal. Dit jaar heeft mijn ‘prom’ plaats op 23
april. Een maand geleden zijn de voorbereidingen al gestart
voor het organiseren van alle activiteiten. Eerst en vooral is er
het vinden van een ‘date’; dit is in orde voor mij! Dan moeten
de meisjes op zoek gaan naar een jurk. Daar worden soms
enorme sommen geld aan uitgegeven. Ik leen een jurk of zoek
een goedkoop model. De jongens huren een kostuum. De week
voor de ‘prom’ moeten het meisje en de jongen samen naar de
bloemenwinkel om een bloem uit te kiezen die het meisje rond
de arm zal dragen en de jongen in de borstzak van het kostuum.
De dag zelf laten de meisjes hun haar doen, laten ze zich
schminken en (valse) nagels opzetten. Ik ga daarvoor met een
paar vriendinnen naar Des Moines.
Maar dat is nog niet alles! Het koppel moet een goede ‘entree’
maken. Daarvoor moeten ze aankomen in een speciale auto die
opvalt. Dit kan een limousine zijn of een tractor (!) of een
golfautootje. Al bij al zijn dat grote uitgaven, want daarbovenop moet er nog betaald worden voor het eten en de foto’s
die door een professionele fotograaf worden gemaakt. Ik kijk er
alleszins naar uit, hoewel ik zelf nog veel zaken in orde moet
brengen.

tigd, toen we zagen hoe overbevolkt de wereld wel is. Dit
congres was zeer boeiend en leerrijk. Het was ook aangenaam
om jongeren van over de hele wereld te leren kennen en hun
visie over bepaalde zaken te horen.
Katlijn Pollaris

Wist je dat?
> Ik op 10 februari al een half jaar in de Verenigde Staten
verblijf. Jawel, de tijd vliegt snel.
> Ik door de auditie ben geraakt voor het schooltoneelstuk dat
op 1 (geen grap !) en 2 april gespeeld zal worden (hierover
nieuws in het volgende nummer).
> Ik na de koude wintermaanden al volop uitkijk naar een
warme lente met veel zon.
> Ik volgende maand op reis ga naar Chicago, Philadelphia, New
York en Washington DC.

Conferentie
In het weekend van 4 en 5 februari heb ik in Des Moines de
‘Iowa Student Global Leadership Conference’ bijgewoond. Ik was
uitgenodigd voor dit congres door YFU, mijn uitwisselingsorganisatie. Het congres vond plaats in een groot hotel in Des
Moines. Er waren 200 studenten, afkomstig uit meer dan veertig
verschillende landen. De eerste avond was er een ‘dance’ met
internationale muziek. De volgende dag werden we onderverdeeld in kleinere groepjes en werd er gediscussieerd over een
aantal aspecten van de wereldproblematiek en over oplossingen
voor problemen als honger en overbevolking van de wereld. Eén
uitspraak zal mij altijd bijblijven. “Op dit moment leven er meer
mensen op aarde dan dat er al gestorven zijn sinds het begin
van de mensheid.” Alsjeblief! Op wereldkaarten werd dit beves-
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Boekenbeurs en vertellingen
Kleuterschool Heilig-Hartcollege
5 maart - 14u

Kasperl und der Osterhase
Duits ‘Kasperle’ Poppentheater
9 maart - 15u en 17u - De Kam

Op zaterdag 5 maart kan je van 14u tot 16u in de kleuterschool
van het Heilig-Hartcollege, Marcelisstraat 53, terecht voor een
boekenbeurs en vertellingen. Rachel Frederix, de stem van
Musti, zal om 14u30 vertellen voor de 2,5-/ 3-jarigen, om 15u
voor 4-jarigen, om 15u30 voor 5-tot 7-jarigen. Er zijn computers, zodat de kinderen CD-roms van Musti kunnen uitproberen.
Ouders en kinderen kunnen er een hapje en een drankje nuttigen als vieruurtje.
De boekenverkoop wordt georganiseerd door boekhandel ‘Malpertuus’. De opbrengst van de verkoop van boekjes en van het
vieruurtje gaat naar de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek.

Op 15 december 2004 speelde Kasperl voor SOS-Kinderdorpen
België. Er waren twee voorstellingen met Kasperl en de kerstman. Het spannende avontuur bracht veel plezier voor iedereen
en met de hulp van de kinderen liep alles toch goed af. Na de
voorstellingen overhandigde ‘Kasperle’ de volledige opbrengst
van 733 euro aan SOS-Kinderdorpen België. Voor ‘Kasperle
Theater Brussel’ was het een grote voldoening om zoveel hulp
en steun te kunnen geven aan deze kinderen. In 2005 beleeft
‘Kasperl’ zijn avonturen opnieuw. De volgende voorstelling is op
woensdag 9 maart om 15u en 17u in GC De Kam.

Kledingbeurs
Gezinsbond
5 maart - 13u - De Kam
De Gezinsbond Wezembeek-Oppem organiseert voor de 41ste
maal een kledingbeurs, op zaterdag 5 maart van 13u tot 16u in
gemeenschapscentrum de Kam. Er wordt tweedehandskleding
verkocht voor baby’s, kinderen en jeugd tot 16 jaar, alsook
babyuitzet, zwangerschapskleding en speelgoed. De toegang is
gratis. Bij mooi weer mogen de kinderen buiten speelgoed
verkopen.
Info:
02 731 87 81 of 0474 66 63 53

Het christendom
KWB
8 maart - 20u - De Kam
Op dinsdag 8 maart organiseert KWB Wezembeek-Oppem een
infoavond over het christendom. Dit is de vierde avond over de
vijf grote wereldreligies. In 2002 hadden we een lezing over het
jodendom, daarna over de islam. In 2004 zetten we onze reis
verder en namen een kijkje bij de boeddhisten. Dit jaar bespreken we het christendom.
Wat is het christendom, welke verschillen bestaan er binnen
deze religie? En nog zoveel meer, maar dat moeten jullie zelf
komen ontdekken op 8 maart vanaf 20u in de GC De Kam.
Info:
André Willemans, 02 731 05 73 of Walter Nijs, 0469 86 64 34
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Info:
Deutsches Kasperle Theater Brussel, R. Stadler, 02 657 46 99,
F. Kienel, 02 782 22 81

Esteegee speelt ‘Een woelige
overtocht’
18 en 19 maart - 20u - De Kam
De succesvolle musicalauteurs Sandor Turai en Alex Gulyaski
varen mee op een stoomschip van Cherbourg naar New York,
waar hun nieuwe show weldra in première gaat. Ze maken van
de overtocht gebruik om de laatste hand te leggen aan het
stuk. Het slot moet nog geschreven worden. Eveneens aan
boord van het schip zijn de twee hoofdrolspelers: de oudere
acteur (en vergane glorie) Trevor Snook en de mooie, beloftevolle actrice Natasja Navratilova. Tussen deze twee hangt
seksuele spanning. Natasja wil daar een eind aan maken. Trevor
is getrouwd en zij is verloofd met de jonge, knappe componist
van het stuk Adam Adam, die ook aan boord van het schip is.
Ongelukkig genoeg horen net Adam en de twee auteurs een
compromitterend gesprek tussen Trevor en Natasja dat niet voor
hun oren bestemd is en weinig aan de verbeelding overlaat.
Adam is hierdoor erg aangeslagen. En naderhand de beide
hoofdrolspelers ook, als ze ontdekken dat hun conversatie werd
gehoord. Om iedereen weer gelukkig te krijgen en te vermijden
dat de hele musical op een mislukking uitdraait, bedenkt Turai
een listig plan. Bij de uitvoering ervan wordt hij echter niet
altijd geholpen door de bizarre scheepsknecht Dvornitsjek.
‘Een woelige overtocht’ is een swingende komedie van Tom
Stoppard in een regie van Bert Vannieuwenhuyse.
Tickets: 7 euro. Reservaties: Marie-Christine Stoffen
016 57 04 67 (tussen 20u en 22u).
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Nacht van de Geschiedenis over de
‘Levensloop van het gezin tijdens de
twee laatste eeuwen’
Davidsfonds Wezembeek-Oppem
22 maart - 20u - De Kam
Voor de derde maal organiseert onze DF-afdeling deze succesvolle ‘nacht’. Deze keer blikken we terug op de voornaamste
gebeurtenissen in de levensloop van een doorsnee gezin in
Midden-Brabant tijdens de twee vorige eeuwen. Meer bepaald
wordt aandacht besteed aan de gebruiken in het gezin, zoals bij
de geboorte, de communie en het vormsel, de legerdienst, het
huwelijk, de gouden bruiloft en het overlijden.
Bovendien wordt bij het begin van het derde millennium uitvoerig uitgewijd over de sociaal-economische veranderingen, die
gedurende de laatste vijftig jaar (1945-2000) in onze samenleving zijn opgetreden. Hierbij wordt met de gewijzigde demograﬁe, de nieuwe samenlevingsvormen, de afschafﬁng van de
militaire dienstplicht, de voortschrijdende secularisatie in een
steeds meer individualistische leefgemeenschap en de economische hegemonie met de consumptiemaatschappij rekening
gehouden. Door de snelle evolutie van de maatschappij moesten
decennialange tradities bruusk plaatsruimen voor veelvuldige
en kortstondige modeverschijnselen.
Wie thans laatdunkend zijn neus ophaalt voor de vroegere
lokale samenlevingsvormen, schendt echter in feite zijn eigen
gelaat en getuigt van weinig respect voor zijn voorvaders. ‘De
tijd van toen’ komt - gelukkig voor ons - nooit meer terug, maar
zorg in elk geval dat je er tijdens deze boeiende lezing bij bent!
‘Geschiedenis van het gezin tijdens de twee laatste eeuwen in
Midden-Brabant’, lezing door historicus Henri Vannoppen
Inkom: 3 euro, 2 euro (DF-leden)

Horses Paradise
Elke paardenliefhebber kan bij Horses Paradise terecht voor de
stalling van eigenaarspaarden, rijlessen en rijkampen met een
eigen paard of een manegepaard, rijlessen voor mindervaliden,
menlessen, initiatienamiddagen voor scholen en bedrijven.
Kwaliteit of ontspanning, rijgenot en een gezellige sfeer zijn bij
ons vaste waarden.
Vzw Horses Paradise heeft ook een nieuwe website:
www.horsesparadise.be

Nacht van de duisternis
Natuurpunt
22 maart - 20u - De Lijsterbes
Natuurpunt Wezembeek-Oppem / Kraainem en Davidsfonds
Kraainem tonen op dinsdag 22 maart om 20u in gemeenschapscentrum de Lijsterbes in Kraainem de diamontage ‘Lichthinder
in Vlaanderen’. Daarna wordt, als het weer het toelaat, een
korte wandeling gemaakt in de onmiddellijke omgeving van de
Lijsterbes. Tijdens die wandeling zal de aandacht gevestigd
worden op overbodige verlichting en kan iedereen zelf experimenteren met brilletjes die de helft van het licht tegenhouden.
In vele steden en gemeenten is het nooit meer donker. Stadsbewoners, omwonenden van bedrijven, sportterreinen en monumenten kunnen zich nauwelijks nog een nachtelijk landschap of
een open sterrenhemel voorstellen. Een groot deel van het licht
dat de openbare verlichting in ons land uitstraalt, gaat gewoonweg verloren. De sterrenhemel verlichten is immers nutteloos.
Dit is energieverspilling en kost de gemeenschap een fortuin.
Bovendien veroorzaakt de overdadige hoeveelheid licht gedurende de nacht hinder voor mensen en dieren.
In het kader van de ‘Nacht van de Duisternis’, een initiatief van
de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de
Werkgroep Lichthinder van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde (VVS), worden er veel sensibiliseringsacties georganiseerd. Er zijn gemeenten waar gedurende een deel van de nacht
overbodige verlichting wordt gedoofd. Lichthinder wordt echter
in vele gemeenten door de lokale besturen niet als een probleem beschouwd.
De toegangsprijs bedraagt 2 euro voor leden, 2,50 euro voor
niet-leden.

Optreden ‘Ravenburg’
Jeugdhuis Merlijn
25 maart - 21u30 - Jeugdhuis Merlijn
Maandelijks organiseert Jeugdhuis Merlijn een optreden van een
lokale groep. Jonge, beginnende groepen krijgen zo de kans op
een podium te staan. Verschillende genres komen aan bod. Rock,
pop of disco, alles kan! Op vrijdag 25 maart is het de beurt aan
‘Ravenburg’, een groep die Nederlandstalige rock speelt.
Genoemd naar het dorp van het detectivebureau ‘Merlina’, gaat
deze groep met leden uit Alsemberg, Vilvoorde en Dilbeek op
zoek naar de geschikte soundtrack bij de nostalgie en de mystiek van hun kinderjaren. Volgens hen klinkt die als melodieuze
Nederlandstalige pop/rock met wortels in de muziek van Frank
Boeijen, The Scene, Billy Joel en U2. Zij spelen enkele covers,
maar vooral eigen werk. Muziek voor gevoelige zielen. Muziek
onder de maan, over brandend vuur. Over de zoektocht naar een
tijd en een plek waarvan niemand het waar en wanneer weet.
Enkel de liedjes kunnen je leiden. Kom maar eens luisteren. De
toegang is gratis; het optreden begint om 21u30.
Jeugdhuis Merlijn, Kerkhofstraat 54, Wezembeek-Oppem.
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Het kookboek van Meter Fien
Varkensribstuk met linzen
Linzen werden lange tijd als ‘armenvoedsel’ of ‘boerenkost’ bestempeld. Linzen zijn niet duur, maar daarom niet minder ﬁjn. Ze hebben van nature een zeer aromatische smaak en worden steeds meer gebruikt
in hoog aangeschreven restaurants. Ze worden zowel gebruikt bij vis als bij vlees.
Benodigdheden voor 4 personen
Een varkensribstuk van 900 g (als het kan van een speenvarken),
70 g boter (om te klaren) + 50 g boter, 4 wortelen, 3 groene
selderstengels, 6 sjalotten, 2 sneetjes gezouten spek, 4 sneetjes
gerookt spek, 1 grote ui, 4 dl kalfsjus of 4 dl water met een
vleesblokje, 500 g linzen een uur in water geweekt, 1 dl witte
wijn, tijm en laurier.
Bereiding
> Smelt de boter (70 g) op een zacht vuurtje. Schuim het bovendrijvende vocht af. Giet de boter in de braadslede. Braad het
varkensribstuk langs alle zijden lichtjes aan.
> Voeg aan deze braadslede 2 ﬁjn gesneden wortelen, 2 ﬁjn
gesneden selderstengels en 2 sjalotten toe. Plaats alles gedurende zo’n 35 minuten in de oven op 175°. Zorg dat het vlees
sappig blijft.
> Snij ondertussen de resterende wortelen en selder in kleine
dobbelsteentjes, samen met de sjalotten en het gezouten spek.
> Laat alles uit punt 3 in een pot met wat boter stoven zonder te
kleuren. Voeg er de tijm, de laurier en de linzen aan toe. De
linzen hebben al een uur in koud water geweekt. Voeg er nu
water aan toe zodat alles onder staat. Eénmaal aan de kook,
schuim je het af en breng je het lichtjes op smaak met peper en
zout. Laat nog 20 tot 25 minuten sudderen.
> Haal het vlees uit de oven, doe het in aluminiumfolie en bewaar
het op een warme plaats. Schep het vet uit de braadslede en
voeg er de droge witte wijn aan toe. Laat voor de helft inkoken
en voeg er de kalfsjus aan toe. Laat dit nogmaals gedurende 20
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minuten sudderen. Giet de saus door een puntzeef in een pan
en voeg er al roerend een nootje boter aan toe om de saus
verder af te werken.
> Schil de ui en snijd hem in ﬁjne ringetjes, zodat je ongeveer
een twintigtal ringetjes hebt. Wentel die ringen in wat bloem
en frituur ze. Haal ze uit het vet, droog ze en bestrooi ze met
wat zout. Bak met een klein beetje vetstof de 4 sneetjes
gerookt spek krokant.
> Versnijd het ribstuk tot koteletjes. Neem met een schuimpan,
zodat de vloeistof wegdruipt, een portie linzen en leg ze op het
bord. Leg daarbovenop 2 of 3 koteletjes. Overgiet lichtjes met
de saus en plaats nadien enkele gefrituurde uiringen en een
sneetje spek op het vlees.
Smakelijk!

Heb je een recept voor een origineel gerecht, aarzel niet en
contacteer het Kookboek van Meter Fien: Krist Vandervorst,
Sportpleinstraat 38, 1970 Wezembeek-Oppem. 02 731 24 12.
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ROBERT VAN
BRUSTUM
IN MY ROOM
FOTOGRAFIE
KAM KIEST VOOR KUNST
‘In My Room’ is een serie van artistieke
naaktopnamen, genomen bij de modellen
thuis, in hun vertrouwde leefomgeving.
Bijna alle modellen hadden weinig of geen
ervaring met poseren. Uit technischfotograﬁsch oogpunt was het de bedoeling
om te werken met het beschikbare licht en
het model in dat licht te laten evolueren.

Er werd gebruik gemaakt van interessante
lichtinvallen, waar die zich op dat ogenblik ook bevonden in de woonst.
Inhoudelijk was het de opdracht om een
artistieke versie te maken van de dingen
waarmee het model dagelijks bezig is. Alle
opnamen gebeurden in onderling overleg
met de modellen en zeer vaak voegden zij
er ideeën en creativiteit aan toe.
De serie bestaat al een paar jaar op de
website van de fotograaf, maar dit is de
eerste keer dat er een aantal foto’s ‘live’ te
zien zijn. Het betreft conventionele
zwart/wit afdrukken van 30x40 cm.
Robert Van Brustum is een amateurfotograaf uit Zaventem. Hij is lid van de
plaatselijke fotoclub ‘Klik Klak’. In 1998
begon hij met artistieke naaktfotograﬁe
en het was de Kam die hem meermaals de
gelegenheid bood om zijn werk te exposeren. Eind 2002 vond de eerste omvangrijke
expo plaats in GC De Zandloper in Wemmel. Ondertussen wordt zijn werk gepubliceerd in gespecialiseerde Britse en Duitse
magazines.
Website: http://www.vanbrustum.be

OCEAN’S TWELVE
DO 10-03
FILM
Er zijn drie jaren verstreken na de historische overval op het casino Bellagio in Las
Vegas. Nadat ze de kolossale buit van 160
miljoen dollar verdeeld hadden, verspreidden Danny Ocean, zijn rechterhand Rusty
Ryan, de zakkenroller Linus Caldwell, de
explosievenexpert Basher Tarr, de brandkastkraker Frank Catton en hun maten zich
in de natuur met het vaste voornemen om
op het rechte pad te blijven en een eenvoudig, discreet en een eerlijk leven te
leiden. Danny is ondertussen getrouwd

met de mooie Tess, de ex van Terry, en
slaagt erin een vrij onopvallend leven te
leiden, tot op de dag dat een van zijn
oude kameraden Benedict op de hoogte
brengt van Danny’s huwelijk met Tess. De
eigenaar van de Bellagio stelt Danny een
ultimatum. De bende moet hem de buit
terug bezorgen, zoniet bedreigt hij hen
met de dood. En dit is nog maar het begin.
Iemand anders interesseert zich voor de
handel en wandel van de bende van 11.

SANNE & ERIK VAN
NEYGEN
WIJSJES, WALSEN
EN BOLERO’S
VR 29-04
MUZIEK
Wegens overmacht wordt het optreden van
Sanne, dat oorspronkelijk gepland was op
4 maart, verplaatst naar vrijdag 29 april.
Samen met Erik Van Neygen brengt zij het
nieuwe programma ‘Wijsjes, walsen en
bolero’s - alle hits van 15 jaar’.

Eind 2000 kondigden Erik Van Neygen en
Sanne, na een zoveelste succesvolle
concertreeks, hun afscheid als duo aan.
Maar de aanvragen voor optredens bleven
binnenstromen. De overweldigende reacties op hun duet ‘Lo siento mi vida’ - ter
ere van Digno Garcia - deed hun besluiten
terug de studio in te trekken. Ze hebben er
allebei weer enorm veel zin in. De grote
klassiekers als ‘Veel te mooi’ en ‘Wat je
diep treft’ staan nog altijd overeind.
Sanne en Erik komen niet alleen. Ze
brengen zomaar even zes getalenteerde
muzikanten mee. Dus op naar 15 jaar Erik
& Sanne!
20u - De Kam
tickets: 13 euro (kassa), 10 euro (vvk)

Regie: Steven Soderbergh. Met: George
Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt
Damon.
Originele versie met tweetalige ondertiteling, 125 minuten.
20u - De Kam
tickets: 3 euro (kassa), ﬁlmpas: 10 euro
voor 5 ﬁlms

In de cafetaria van GC De Kam
Toegang: gratis
UITGEKAMD I jaargang 6, nr 3 maart 2005

RAND-NIEUWS
12
Huisvesting in de rand:
een verloren zaak?

Sinds 1 januari 2004 is er een nieuw provinciaal reglement dat
huisvestingsinitiatieven in de Vlaamse rand stimuleert. De
grootte van de projectsubsidies voor bijkomende huurwoningen
wordt gekoppeld aan de duurte van de gemeente. Projecten in
gemeenten met gemiddelde prijzen, die meer dan 20.000 euro
boven het provinciaal gemiddelde liggen, komen in aanmerking
voor een subsidiebedrag van 26.000 euro per woongelegenheid
(het basissubsidiebedrag is 20.000 euro). Projecten in de
Vlaamse rand die in samenwerking met de provincie gerealiseerd worden, krijgen de voorkeur. In het kader van dit nieuwe
reglement werden in de Vlaamse rand tot nu toe zeven projecten goedgekeurd. Er werd een renteloze renovatielening of
projectsubsidie toegekend voor 37 huurwoningen in Dilbeek,
Hoeilaart, Machelen, Opwijk, Vilvoorde, Zaventem en Zemst.
Verschillende provinciale reglementen over huisvesting bepalen
dat voorrang verleend moet worden aan kandidaat-huurders en
kandidaat-kopers die een redelijke band kunnen aantonen met
de gemeente waarin het wooninitiatief genomen wordt. Zo’n
band kan aangetoond worden door het volgen van Nederlandstalig onderwijs in de betrokken gemeente of door lid te zijn van
een door de Vlaamse gemeenschap erkende instelling of vereniging in de gemeente. Personen die de wil manifesteren om zich
te integreren in de leefgemeenschap waarvoor zij zelf hebben
gekozen, komen dus zeker aan de bak.
Medewerkers van de provincie en de administratie ROHM
Vlaams-Brabant voeren daarnaast gesprekken met huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s en gemeenten om de mogelijkheden
van sociale huisvesting na te gaan en de gemeenten te stimuleren om meer sociale huisvesting op hun grondgebied tot stand
te brengen.
Info:
Kristoff Aesseloos, dienst huisvesting provincie VlaamsBrabant, tel. 016 26 73 27, wonen@vlaamsbrabant.be
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Welkom buren
Onthaalpakket voor nieuwe inwoners
van de rand

Het voorbeeld is klassiek in de randgemeenten rond Brussel. Je
maakt kennis met je nieuwe buur. Hij blijkt een Italiaan, Fin of
Engelsman te zijn. Komt voor zijn job met heel het gezin naar
Brussel. De ﬁrma heeft alles mooi geregeld: de verhuis, alle
formaliteiten, een auto, de school voor de kinderen. Het huis is
schitterend, ligt midden in het groen en dan…. stellen ze vast
dat in de winkel Nederlands wordt gesproken. Dat de buren
Nederlands spreken. Hoezo? Ze kwamen toch in Brussel wonen?
Spreken de mensen daar geen Frans? Plots zitten ze midden in
de Belgische communautaire taalsituatie. Ze begrijpen er niets
van. In de faciliteitengemeenten, waar wel Frans wordt gesproken, begrijpen ze er nog minder van. Waar maken die Vlamingen
zich zo druk over?
Vrijwilligers uit het plaatselijke verenigingsleven kennen zo’n
situatie maar al te goed. Enkele mensen uit Wezembeek-Oppem
en Kraainem brachten het ter sprake op de plaatselijke cultuurraad. Zij zien in hun wijk regelmatig nieuwe buitenlandse buren
aankomen. Gaan er soms op kennismakingsbezoek. Dan komt de
taalsituatie haast automatisch ter sprake. Maar hoe leg je dat
op een begrijpelijke wijze uit? Op vraag van de cultuurraden
van Wezembeek-Oppem en Kraainem heeft vzw ‘de Rand’ een
onthaalpakket ontwikkeld om deze buitenlandse nieuwkomers in
hun nieuwe woonplaats te verwelkomen en hen wegwijs te
maken in dit stukje Vlaanderen.
In dit onthaalpakket zit een ‘Welkom in Vlaanderen’-brochure
met achtergrondinformatie en waardevolle tips om Vlaanderen
te ontdekken. Een zeer toegankelijke brochure van de Vlaamse
Gemeenschap geeft informatie over de Belgische taalwetgeving.
Om de nieuwkomers wegwijs te maken in het lokale Nederlandstalige sociaal-culturele leven zit er een exemplaar van de
RandKrant en de lokale gemeenschapskrant in. Vzw ‘de Rand’ en
het plaatselijke gemeenschapscentrum geven een paar smaakmakers van hun aanbod aan activiteiten. In elk pakket steekt er
ook informatie over taallessen Nederlands in de buurt. En tot
slot zit er nog een presentje in.
Het onthaalpakket voor anderstalige nieuwkomers in de faciliteitengemeenten is in vier talen te verkrijgen in de gemeenschapscentra van ‘de Rand’. Het is ontstaan als een pakket voor anderstalige nieuwkomers, maar in feite is het een verwelkoming voor
elke nieuwe inwoner in de gemeente. Je kan het zeker gebruiken
bij een kennismakingsbezoek bij de nieuwe buren.
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Samenwerken om betere resultaten
te halen
Minister richt ‘task force’ op
Frank Vandenbroucke, coördinerend minister voor de rand, wil
de krachten in de rand bundelen. Daarvoor richt hij een werkgroep op met alle betrokken partijen. Zo kan, volgens hem, het
randbeleid een ﬂinke duw in de rug gegeven worden. Dat zei hij
op de nieuwjaarsreceptie van vzw ‘de Rand’ op 24 januari in
gemeenschapscentrum de Lijsterbes.
De ‘task force’, zoals Vandenbroucke de werkgroep omschreef, wordt
voorgezeten door gouverneur Lodewijk De Witte en zal de verschillende Vlaamse administraties met bevoegdheden in de Vlaamse
rand en de provincie Vlaams-Brabant rond de tafel brengen. Op die
manier hoopt de minister het beleid van de verschillende overheden beter af te stemmen. Vroeger verliepen de inspanningen in de
rand vaak versnipperd en zonder veel overleg. Daar moet deze
werkgroep nu komaf mee maken. De minister ziet vooral grote
uitdagingen op het vlak van werk en wonen.
Eddy Frans, algemeen directeur van vzw ‘de Rand’, steunt deze
nieuwe aanpak. Volgens hem is het “een absolute noodzaak dat
de ‘actoren’ van het terrein de krachten bundelen om op de vele
uitdagingen in deze regio een positief en constructief antwoord
te kunnen bieden”. Een eerste test voor de samenwerking
tussen de verschillende overheden is de nieuwe beheersovereenkomst die de Vlaamse overheid en de provincie dit jaar met
vzw ‘de Rand’ zullen afsluiten. Eddy Frans zei ook dat de
sociaal-culturele verenigingen in de zes faciliteitengemeenten
bijzonder hardnekkig zijn. “Ze boren steeds opnieuw nieuwe
creativiteit en werkkracht aan om positieve activiteiten te
organiseren.” Opvallende voorbeelden zijn de heropstanding van
de Kraainemse bibliotheek en de RandRevue, een totaalspekta-

kel met de medewerking van verschillende verenigingen uit de
rand. Hij gaf nog een aantal opmerkelijke gebeurtenissen aan
die in 2005 gerealiseerd zouden moeten worden: het nieuwe
gemeenschapscentrum in Drogenbos, het platform van gemeenten uit de Vlaamse rand waar kennis en ervaringen uitgewisseld
kunnen worden over het verstevigen van het Nederlandstalige
karakter en het onthaal van anderstaligen en het Huis van het
Nederlands in Vlaams-Brabant. Ten slotte merkte Eddy Frans op
dat gemeenschapsvormende activiteiten pas volledig tot bloei
kunnen komen door de dagelijkse inzet van mensen.
Toine De Coninck, gedeputeerde van de provincie VlaamsBrabant, betreurde dat er geen apart Huis van het Nederlands
komt voor de Vlaamse rand. Zo’n apart huis zou beter kunnen
inspelen op de speciﬁeke taalsituatie in de rand en zou de
campagnes voor het leren van het Nederlands beter kunnen
ondersteunen. De Coninck is ervan overtuigd dat de taal een
belangrijke factor is in de integratie van anderstaligen in onze
regio. Hij herinnerde aan de inspanningen die de provincie
levert bij de begeleiding van het Nederlands als tweede taal.
Hij benadrukte ook het belang van betaalbare woningen in de
rand. Ten slotte kondigde hij aan dat de provincie het initiatief
zal nemen om een platform op te richten van politieke verantwoordelijken uit de rand. Dat platform moet tot concrete
afspraken komen om het Nederlandstalig karakter van de regio
te vrijwaren en om anderstaligen goed te onthalen.
Zowel Eddy Frans als Toine De Coninck benadrukten dat de
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde noodzakelijk is. Het is een
logisch gevolg van onze federale staatsstructuur. Minister Frank
Vandenbroucke zei dat hij er zich van bewust is dat deze splitsing wel degelijk ‘leeft’ in onze regio.
Geert Selleslach
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BURENGERUCHT
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KRAAINEM

JEZUS-EIK
Tres Tigres Tristes
17 maart - 20u
In dit nieuwe seizoen worden Esmé Bos, Benjamin Boutreur en
Bart Voet bijgestaan door twee nieuwe tijgers: contrabassist
Gulli Gudmundsson en drummer Louis Debij (jawel, hun partners
in crime van de productie Duvelkeskermis!). Over hun prachtige
concerttournee in 2002-2003 schreef een journalist: ‘Mooier is
moeilijk’. Een aanmoediging om hun zoektocht naar melancholische levensliederen verder te zetten. Tres Tigres Tristes wil nu
ook met eigen composities naar buiten komen. Het instrumentarium is indrukwekkend: cymbalom, scheepsharmonium, wurlitzerpiano of lapsteel, ze draaien er hun hand niet voor om. Zelfs
lepels en scharen worden gebruikt om een zo groot mogelijke
intensiteit, warmte en ontroering te creëren.

Johan Verminnen
In concert
19 maart - 20u
Johan Verminnen is al lang geen onbekende meer in Kraainem.
Hij is voor de Lijsterbes zelfs een uiterst belangrijke persoon,
want op 25 maart 1995 opende Johan hoogstpersoonlijk onze
polyvalente zaal. Nu, 10 jaar later, nodigen we hem opnieuw
uit. Want de voorbije 10 jaren waren leuk in de Lijsterbes. Heel
leuk, en wie weet komt dit wel dankzij Johan? Johan Verminnen
komt met ons meevieren. Hij brengt drie rasmuzikanten mee en
een repertoire dat iedereen kan bekoren. Er zit een feestelijk
tintje aan dit concert!
Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo)

Heverband Groot Showorkest & Gunter Neefs
In concert
20 maart - 15u
Het recept voor een geslaagd concert? Zorg voor een groep
steengoede muzikanten, wissel klassieke muziek af met popdeuntjes, rock met tango, swing met wals. Meng dit alles met
vocaal werk. Kom verrassend uit de hoek en breng het geheel op
smaak met nationale vedetten, in dit geval Gunter Neefs. Geef
alles in handen van de gepaste shaker en het succes is verzekerd. Jan Ceulemans, orkestleider, heeft het shaken in het
bloed. Door eigen arrangementen voor het orkest wordt elk
concert van de Heverband iets unieks.
Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo)
Tickets: 13 euro (kassa), 11 euro (vvk), 9 euro (abo en -25j.)

Het Nieuwe Wereld Orkest
14 april - 20u

Brussels Volkstejoêter
Pyama voor zes
23 april - 20u en 24 april - 15u

Het huisorkest van het succesvolle Radio 1 middagmagazine De
Nieuwe Wereld bracht eerder al een cd uit met een uitgelezen
selectie uit hun rijke songcatalogus. Daarbij mag een tournee
natuurlijk niet ontbreken. De formule is voor de luisteraar van
Radio 1 bekend: actuele thema’s uit politiek, sport en media
worden door de huisschrijvers Patrick De Witte, Karel Vereertbrugghen en Joris Vermassen op de korrel genomen en van
muziek voorzien door o.a. Pieter-Jan De Smet en Ronny Mosuse.
Zodoende zal Het Nieuwe Wereld Orkest, ingeleid en van commentaar voorzien door Radio 1-coryfee Friedl Lesage, een
avondvullende bloemlezing brengen met het beste van wat zij
hun luisteraars de afgelopen jaren hebben geserveerd.
Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk), 13 euro (abo en -25j.)

Vorig seizoen was het Brussels Volkstejoêter voor de eerste keer
te gast in de Lijsterbes. Hun komst beviel het publiek zodanig
dat wij niet aarzelen om hen opnieuw aan jou voor te stellen.
Na de succesvolle producties ‘Bossemans en Coppenolle’, ‘De
Traaﬁest van Mademoiselle Beulemans’ en ‘Le Dîner de Cons’
biedt het Brussels Volkstejoêter je een nieuwe kanjer van een
blijspel aan. ‘Pyama voor zes’ (‘Pyama pour six’) van de Franse
succesauteur Marc Camoletti werd vertaald in het Brussels
dialect door Claude Lammes van het Brussels Collectief. Drie
dames en drie heren geraken verwikkeld in een bijna onontwarbaar kluwen van sentimentele relaties. Dit leidt tot heel wat
hilarische toestanden.
Tickets: 13 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo)

Info en tickets: De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik,
tel. 02 657 31 79, info@debosuil.be, www.debosuil.be

Info en tickets: De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,
1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be,
www.delijsterbes.be
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ACTIVITEITENKALENDER
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

02 731 87 81

MAART
5

13u

Gezinsbond

Kledingbeurs

GC De Kam

5

14u

Kleuterschool Heilig Hart

Boekenbeurs

Heilig Hartcollege

5

17u

Les Amis de Bourgogne

Wijndegustatie

GC De Kam

02 767 44 93

8

20u

KWB

‘Het Christendom’

GC De Kam

02 731 05 73

9

15u

Kasperl

Duits poppentheater

GC De Kam

02 782 22 81

10

18u

KUBI

Kookles

GC De Kam

02 766 16 12

11

20u

Kamclub

Freepodium

GC De Kam

02 731 43 31

11

20u

KAV

Dansavond ‘Swing’

GC De Kam

02 731 48 79

12

18u

DWO

Pastafestijn

GC De Kam

02 784 20 40

15

19u30

KAV

Bloemschikken

GC De Kam

02 731 48 79

17

13u

KAV

Crea-atelier

Parochiezaal

02 731 10 61

17

18u

KUBI

Kookles

GC De Kam

02 766 16 12

18

19u30

KWB

Kookles

GC De Kam

02 731 05 73

18

20u

Toneelgroep Esteegee

Opvoering ‘Een woelige overtocht’

GC De Kam

016 57 04 67

19

20u

Toneelgroep Esteegee

Opvoering ‘Een woelige overtocht’

GC De Kam

016 57 04 67

20

12u

Oppem Boys

Brochettenkermis

GC De Kam

0495 55 96 92

22

20u

Davidsfonds

‘Nacht van de geschiedenis’

GC De Kam

02 731 57 37

22

20u

Natuurpunt

Nacht van de duisternis

GC De Lijsterbes

25

21u30

Jeugdhuis Merlijn

Optreden Ravenburg

JH Merlijn

0475 73 28 44

26

16u

Chiro Berkenbloesem

Kinderfuif

JH Merlijn

02 767 22 28

26

21u

Chiro Berkenbloesem

Fuif

JH Merlijn

02 767 22 28

30

20u

KAV

Gespreksavond ‘Mantelzorg’

GC De Kam

02 731 48 79

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor april 2005 bekend willen maken, kunnen voor 10 maart een beknopte
omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

Zit je verlegen om een cadeau? Met de GaRand cadeaucheque geef je een beetje cultuur weg.
Doen! Info: 02 731 43 31, www.derand.be
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OCEAN’S TWELVE
FILM
10-03 > 20u
De Kam

SANNE & ERIK VAN NEYGEN
WIJSJES, WALSEN EN
BOLERO’S
MUZIEK
29-04 > 20u
De Kam
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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

