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Uit de gemeenteraad van 25 april
Was het weer hommeles? In de Europalaan, achter de feestzaal, stonden twee donkerblauwe overval
wagens en een grote bus van de federale politie. Her en der verspreid op de parking: groepjes keuvelende agenten. De motie tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) en voor de aanhechting van
de faciliteitengemeenten bij Brussel, die de gemeenteraad in januari met het nodige tumult stemde,
werd door de minister vernietigd omdat er op die gemeenteraad Frans en Duits gesproken werd. Maar
nu stond de motie opnieuw op de agenda. Vandaar al dat blauw. Deze keer moest ik mijn zakken niet
leegmaken. Het was trouwens verdacht rustig, zowel op de parking als in de feestzaal. Het publiek in
de zaal bestond uit welgeteld één man. Wat nog meer opviel, was dat er maar één tafeltje voor de pers
klaar stond. In januari stond er een hele batterij, van de ene kant van de feestzaal naar de andere.
> Olivier Satin (UF), de plaatsvervanger
die er vorige keer niet was om de eed af te
leggen, komt iedereen de hand geven en
vraagt zenuwachtig of al die drukte soms
met zijn eed te maken heeft. Even later
zweert hij trouw aan de grondwet.
> De gemeenteraad neemt kennis van de
vernietiging van ‘de motie’. De meerderheid stuurde die de hele wereld rond. De
oppositie vindt dat de meerderheid nu ook
de intellectuele eerlijkheid moet hebben
om de hele wereld te laten weten dat ze
vernietigd is. De meerderheid heeft daar
geen oren naar.
> “De jaarrekening van 2004 vertoont een
deﬁcit van 400.000 euro,” zegt schepen
Hugo Geuens (GE-EC). “Maar dankzij de
boni van de vorige jaren eindigen we met
een postief resultaat van 7.707.000 euro.”
Het is de eerste keer sinds tien jaar dat de
rekening een negatief saldo vertoont. “Dat
is omdat we minder dividenden van de
intercommunales hebben gekregen,” aldus
Geuens. Jan Walraet (DWO) stelt vast dat
de gemeente nog altijd met een grote
spaarpot zit. DWO en Philippe Sala (ex-UF,
nu onafhankelijke) onthouden zich, de
rest keurt de jaarrekening goed.
> Christian Jaubert (UF) vraagt om de
receptiekosten in de eerste begrotingswijziging te verhogen met 1.800 euro om de
oudstrijders, ter gelegenheid van de
bevrijding van de kampen zestig jaar
geleden, een diner aan te bieden.
> De openbare zitting wordt geschorst om
een punt van de geheime zitting te bespreken, waarvoor een raadsman werd
uitgenodigd. Publiek en pers verlaten de
zaal. Op de parking staan er nog steeds
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agenten. Tijd om een en ander uit te
zoeken. Hoeveel agenten staan er bijvoorbeeld? Meer dan dertig, tel ik. Ruw geschat anderhalve keer zoveel als er volk in
de feestzaal zit. De agenten van Wokra
worden door de gemeente betaald. Maar
wie betaalt de uren en de onkosten van de
federale politie die door het gemeentebestuur opgeroepen wordt? “De federale
staat,” zegt een jonge agente. Dit wil dus
zeggen: alle belastingbetalers van dit
land. De federale agenten blijken al van
17u onderweg. Dat kan tellen, want dat
zijn allemaal avonduren.
> Bij de stemming van de rekening van de
kerkfabriek Sint-Jozef onthouden MarcHenri Cornely (UF) en Richard Peeters
(DWO) zich. “Ik onthoud mij omdat de
pastoor wetens willens de wet overtreedt
op vraag van de burgemeester,” verduidelijkt Peeters. Van Hoobrouck protesteert.
Hij kent de pastoor niet eens, zegt hij.
Merkwaardig vindt Peeters, want de
pastoor heeft hem woordelijk gezegd dat
hij de Vlaamse Leeuw niet mag spelen op
instructie van de burgemeester.
> De nieuwe straat van het bouwproject
Elk Zijn Huis (Vosberg) zal Passionistenoord / Clos des Passionistes genoemd
worden. “Straatnamen mogen niet vertaald
worden,” zegt Walraet.
> Er worden twee bankkluizen gehuurd om
de GFT-stickers (95 euro per sticker) in te
bewaren. De ontvanger wil die stickers
niet in zijn bureau. De gemeente werft
een vertaler aan (diploma vertaler/tolk
Nederlands/Frans) en een halftijdse
bediende voor het onthaal.

> Juist voor het laatste punt krijgt de
politie de toestemming om naar huis te
gaan. Vreemd, het laatste punt is net de
herstemming van de motie tegen de
splitsing, het punt waarvoor ze opgeroepen werd. Jan Walraet (DWO) is het grondig oneens met de motie. “De territorialiteit werd in 1932 door de Franstaligen
uitgevonden om de Franstalige minderheid
van dit land te beschermen. De Franstalige
minderheid van België is trouwens de best
beschermde minderheid van heel Europa.
En nog is ze niet tevreden. Bijna zou ik
dergelijke moties meestemmen, want hoe
meer er gestemd worden, hoe sneller de
zaak verrot. Ik stel vast dat ‘probleem 177’
zo onbelangrijk is, dat de Franstaligen er
werkelijk alles voor over hebben.” Ook
Richard Peeters (DWO) heeft zijn bedenkingen. “Deze keer is de motie niet getekend door vier gemeenteraadsleden maar
door het voltallige schepencollege.” Dus
ook door Hugo Geuens (GE-EC). “Ik vraag
me af wat de burgemeester nu eigenlijk
wil”, zegt Peeters. “Volgens deze motie wil
hij aansluiten bij Brussel, maar na de
vorige stemming vertelde hij de Vlaamse
journalisten doodleuk dat hij helemaal
niet naar Brussel wil!”
Van Hoobrouck vindt het niet nodig om
uitleg te geven over zijn wispelturigheid.
“BHV niet splitsen, is in strijd met de
grondwet. Niet splitsen is ook een discriminatie van de Vlamingen, want de Vlamingen uit Nijvel kunnen niet stemmen op
Vlaamse lijsten,” besluit Peeters.
Ghislaine Duerinckx
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Op zoek naar speciaal bier
Tournee Generale zakt af naar de Kam
Nadat de speciale afdeling van de redactie zes Wezembeek-Oppemse cafés bezocht en goed bevond,
bleven er nog twee ‘cafetaria’s’ over: die van de sporthal en die van gemeenschapscentrum de Kam. De
cafetaria van de sporthal sluit einde juni, zodus eindigt onze Tournee Generale-reeks met de cafetaria
van de Kam. Een thuiswedstrijd!

Dat een cafetaria in een gemeenschapscentrum niet mag ontbreken, is overduidelijk. Een Vlaming is het aan zijn status van
Bourgondisch levensgenieter verschuldigd
om na een activiteit of een vergadering
nog even te blijven ‘plakken’. Daarenboven
heeft het gebouw waar nu gemeenschapscentrum de Kam huist altijd wel iets met
bier te maken gehad. Ooit was de MiddenBrabantse vierkantshoeve een brouwerij.
Later werd het de thuishaven van bieruitzetter Jan De Wandeleer, alias Jan van de
Kam. Waar vroeger de woonvertrekken van
zijn familie waren, is nu de cafetaria.
Mede door de oude steunbalken in het
plafond en de ramen met zicht op de
gekasseide binnenplaats, ademt het café,
ondanks de moderne toog, nog iets rustieks uit. Achter die toog, Daisy en/of
Luk, steeds even vriendelijk en behulpzaam, of het nu gaat om het bestellen van
een biertje of het reserveren van een zaal
of een zitplaats voor een voorstelling.
Kunst en speciaal bier
Sinds een aantal jaren loopt in de Kam de
activiteit ‘Kam Kiest voor Kunst’. Plaatselijke (al is dat hier een relatief begrip)
amateur-kunstenaars mogen gedurende
een maand hun kunstwerken in de cafetaria tentoonstellen. De kunstvorm doet er
niet toe; alle vormen van schilderkunst,
tekeningen, foto’s, maar ook beeldhouwwerk of keramiek zijn welkom. En wanneer
het dan een wisseldag is tussen twee
kunstenaars en er hangt toevallig niets,
valt het onmiddellijk op dat het nogal kaal

is, zo zonder de warmte van de kunstwerken. Op de bierkaart, een goede selectie
van de betere Belgische biersoorten. Maar
toch heeft de cafetaria nog een andere,
speciale band met bier. Omdat er op de
openingsreceptie in 1993 bier geschonken
werd, met name ‘Lamoral Degmont’, vond
de toenmalige bestuurscommissie het een
goed idee om een ‘bier van de maand’ te
introduceren. Bierhandelaar Artisandra uit
Vilvoorde werd de huisleverancier. Zo
passeerden vele bekende, maar nog meer
onbekende bieren de revue. Wie herinnert
er zich nog Duchesse de Bourgogne of
Dikkenek, Abdij Keizersberg of ’t Zelfde?
Soms waren er ook premières, zoals het
Lindemans Tea Beer. Het meest speciale
was misschien nog wel de Liefmans Glühkriek, die je best warm kon drinken!
Op zoek naar Kambier
Van een bier van de maand naar een eigen
bier was een volgende stap. Voor het
eerste lustrum in 1998 werd beslist om
een eigen bier te laten brouwen. Toevallig
had één van de leden van de bestuurscommissie een artikel gelezen over De Proefbrouwerij in Hijfte, een deelgemeente van
Lochristi. Brouwer Dirk Naudts was daar
een brouwerij begonnen die het moest
hebben van kleinschaligheid en ﬂexibiliteit. Hij brouwt kleine hoeveelheden bier
voor de voetbalploeg, de jeugdbeweging,
de plaatselijke handelaars. Duizend liter is
de maatstaf. Het grote voordeel is dat
ieder een eigen origineel bier heeft. De
klant bepaalt immers de kleur, het alcohol-

gehalte, de bitterheid. De brouwer ontwikkelt het recept. En zo gebeurde het dat op
een mistige morgen in november 1998,
Jan Walraet en ondergetekende tussen de
velden van Lochristi op zoek gingen naar
de loods waar De Proefbrouwerij was
gevestigd. Tijdens ons gesprek met de
brouwer spraken we af om een roodkleurig
bier te brouwen, niet te sterk en met een
‘speciale’ smaak. Hiermee begon voor Dirk
het creatieve deel van het werk. Met
verschillende giststammen brouwt hij in
een aparte kleine installatie een aantal
proefbrouwsels, die steeds in de richting
gaan van het gevraagde, maar ook steeds
toch wat verschillen. Na een aantal weken
kan de klant dan komen proeven van een
vijftal ‘proefbrouwsels’.
Dat proeven is voorwaar geen gemakkelijk
karwei. Zo had de brouwer voor het donker
Kambier vijf brouwsels gemaakt. Voor de
‘speciale’ smaak had hij zoethout gebruikt.
Na lang proeven en afwegen werd er
ééntje uitgekozen. En van dat brouwsel
stond er tegen de receptie einde maart
1998 1.000 liter of meer dan 120 bakken
met 24 dikbuikige 33 cl ﬂesjes met een
origineel etiket in de kelder van de Kam.
Het bier sloeg direct aan. Ondertussen zijn
er al verschillende liters bij gebrouwen.
Voor het tienjarig bestaan in 2003 kwam
er een tweede Kambier bij. Ook nu werd
dezelfde procedure gevolgd. Met dit
verschil echter dat het een blond bier
moest worden en redelijk bitter. En ook nu
weer slaagde Dirk Naudts met verve. Deze
keer gebruikte hij een aantal aromatische
hoppen, die echter zijn brouwersgeheim
blijven! En wat in 2008? Misschien heeft
onze brouwer dan nog ideeën in zijn hoofd
om terug uit te pakken met een nieuw
Kambier? Wait and see. Maar proef ondertussen zeker een van de bestaande.
Jan Pollaris
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“Parochianen meer
verantwoordelijkheid geven”
Een gesprek met pater Gilbert Mazijn over vijftig jaar
parochie Sint-Michaël en Sint-Jozef
De Paters Passionisten startten net vijftig jaar geleden de parochie van Sint-Michaël en Sint-Jozef. De
bevolking van Wezembeek-Oppem was zo sterk gegroeid dat de Sint-Pietersparochie de toevloed niet
meer aankon. “Vandaag is dat opnieuw anders”, vertelt parochiepriester Gilbert Mazijn, zelf Passionist.
“In de toekomst smelten de parochies misschien wel terug samen.” Maar dat is zeker niet voor dit jaar.
De parochie viert dan ook haar vijftig jarig bestaan.
De kerk van Sint-Michaël en Sint-Jozef aan
de Mechelsesteenweg trekt nog relatief
veel volk tijdens de zondagsmis. Vooral
Nederlandstalige kerkgangers. De Franstaligen hebben met de Sint-Jozefskerk hun
eigen stek in Wezembeek-Oppem. Pater en
parochiepriester Gilbert Mazijn weet nog
goed hoe het allemaal begonnen is, vijftig
jaar geleden.
“De Paters Passionisten kwamen in 1906
naar Wezembeek-Oppem”, vertelt hij. “De
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Sint-Pietersparochie was er toen al. De
bevolking was echter sterk gegroeid en
het werd stilaan te veel voor één kerk. Het
bisdom vroeg in 1955 onze congregatie om
een parochie te stichten. We kregen echter
geen toelating van Rome. De kardinaal zelf
heeft er zich toen mee gemoeid. Hij heeft
onze ‘provinciaal’ gevraagd zelf naar Rome
te gaan om de zaak te bepleiten. De
‘provinciaal’ is de verantwoordelijke van
onze congregatie in ons land. Hij kreeg

uiteindelijk de toestemming. In mei 1955
is er dan een bisschoppelijk decreet
uitgevaardigd en kon de parochie van start
gaan. Op 26 juni van dat jaar deed pater
Andreas als eerste pastoor de mis.”
Van Congo naar de parochie van SintMichaël
De opkomst in Sint-Michaël is vandaag
groter dan in de moederparochie SintPieter. “Op zondag tellen we tot 150
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kerkgangers. De kerk van de Franstaligen zit ook behoorlijk vol.
In de toekomst smelten de twee Nederlandstalige parochies
misschien terug samen, wie weet. Het gemeentebestuur is
alvast vragende partij. Het is echter mijn zaak niet, maar die
van het bisdom.”
Mazijn is er parochiepriester sinds augustus 1993. “Ik ben
afkomstig van Keiem, een dorpje naast Diksmuide. Ik heb wel
altijd in Wezembeek-Oppem in het klooster gezeten. Ik was ook
23 jaar pater in Congo. Het was dan ook met een beetje angst
dat ik naar hier kwam. Ik wist niet hoe het in een parochie aan
toe zou gaan. Ik was het gewoon in Congo om werkgroepen en
infrastructuur uit te bouwen en dus heb ik dat hier ook gedaan.
Er ontstonden werkgroepen, liturgische groepen. De parochianen kregen meer verantwoordelijkheid. Met de paasfeesten
bijvoorbeeld. Ik heb me daar bijna niets van moeten aantrekken. De mensen doen dat prima. Ik heb veel vrienden gemaakt
in deze parochie.”
Priester Gilbert droomt soms nog van Congo. “Het was moeilijk
om me aan te passen. Het was er uiteraard helemaal anders en
tegelijk toch ook niet. De kleine kantjes van de mensen zijn
overal dezelfde. Geld bedelen, bijvoorbeeld. Dat gebeurt in
Congo, maar ook hier. Een vrouw met twee kinderen kwam me
eens vragen of ik niet wat geld kon voorschieten. Ze had het
moeilijk en ze moest toch eten kunnen kopen voor de kinderen,
zo zei ze. Een maand later zou ze het me terugbetalen. Een
maand later stond ze er inderdaad terug, maar om nog wat meer
geld te vragen. En zo ging dat maar door. Net als hier, gaat het
er in Congo ook zo aan toe. Een zwarte zal echter nooit kwaad
worden als hij geen geld krijgt, dat is het verschil.”
Nederlandstalig maar niet fanatiek
Pater Gilbert houdt uitsluitend Nederlandstalige eucharistievieringen in zijn kerk. “Maar ik ben niet fanatiek. Een doop of een
huwelijk kan op vraag in het Frans. Ik maak mij niet al te druk
om taalproblemen. Het zijn vaak alleen de politici die moeilijk
doen. Maar ik ben wel Vlaming, hoor. Ik vraag me ook wel af of
het voor anderstaligen dan zo’n grote moeite is om de taal te
spreken van de mensen van de streek waar je gaat wonen. Als
een Vlaming in Wallonië gaat wonen, spreekt die Frans tegen de
buren.”
Collega priester Jos Verstraeten werd ruim twee jaar geleden
door het bisdom ontslagen als pastoor van de Sint-Pietersparochie. Hij weigerde extra missen in de Franse taal te organiseren.
Vandaag is hij priester in Vossem. Pater Gilbert betreurt de hele
problematiek. “De parochianen en de inwoners, zijn de dupe. De
nieuwe pastoor van de Sint-Pietersparochie komt uit Heverlee.
Hij kan op zondag niet. Dus doen de Paters Passionisten en de
paters van het Heilig-Hart om beurten de zondagsmis. Ook de
pastoor van Kraainem springt in. Jos is een goede priester,
hoor. Zijn principes zijn goed, maar hij heeft onvoldoende
diplomatie. Dat zegt hij zelf ook.”

50 jaar Parochie Heilige Michaël
en Jozef
De parochiegemeenschap van Oppem Sint-Michiel en Sint-Jozef
viert op zondag 26 juni het 50-jarig bestaan van de parochie.
Op 13 mei 1955 verstuurde Mgr. Schoenmaeckers het Aartsbisschoppelijk Decreet van de oprichting van de parochie naar
Pater Provinciaal van de Passionisten in Wezembeek-Oppem.
Pater Andreas Van Londersele, Passionist, werd in een ofﬁcieel
schrijven tot pastoor van de nieuwe parochie benoemd op 13
juni van hetzelfde jaar. Het jubileum van 50 jaar parochie
vieren we op 26 juni, de dag van de plechtige aanstelling in
1955 van wijlen Pater Andreas als eerste pastoor. Het Koninklijk
Besluit betreffende de erkenning en oprichting van de parochie
volgde nadien op 27 maart 1957.
Zondag 26 juni vindt in de parochiekerk om 10u de feestelijke
jubileumviering plaats, waarin Mgr. De Bie zal voorgaan. Iedereen uit onze parochie wordt hierop van harte uitgenodigd. De
viering zal opgeluisterd worden door het parochiekoor, voor de
gelegenheid versterkt met koorleden uit de Sint-Pietersparochie
en enkele andere enthousiaste zangtalenten. Zij wordt gevolgd
door een receptie voor alle parochianen, in de zaal ‘Het Teken’,
in het klooster van de Paters Passionisten naast de kerk.
In de parochiekerk loopt vanaf maandag 13 juni een overzichtstentoonstelling over het parochieleven gedurende de voorbije
50 jaar. In deze periode hebben heel wat mensen zich belangeloos ingezet in verenigingen en organisaties, als misdienaar en
koorlid, of gewoon als naamloos medewerker, en dit mag eens
getoond worden. De vernissage (op uitnodiging) vindt plaats in
de kerk op zondag 12 juni. Ook voor en na de jubileumviering
op 26 juni kan de tentoonstelling bezocht worden. Iedereen is
welkom!

Bart Claes
De parochie Sint-Michaël en Sint-Jozef organiseert vanaf 12
juni een tentoonstelling in de kerk aan de Mechelsesteenweg. Het thema is ‘vijftig jaar parochie’. Op zondag 26 juni
om 10u houdt hulpbisschop Jan De Bie een dankmis. Nadien
is er een feestelijke receptie. Iedereen is welkom.
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Bewogen jaren (1919-1963) (deel 12)
Afrekeningen en oorlogbruidjes, de V1 en V2’s en het
Von Rundtstedt-offensief
Nog tijdens de euforie van de bevrijdingsdag brak de repressie uit. Dat misplaatst
opportunisme tijdens de bezetting tot
bepaalde excessen had geleid, zoals
uitzonderlijke vrijstellingen en merkwaardige benoemingen, kon niet ontkend
worden. Wie met de Duitsers had meegeheuld, er te vriendelijk of te menselijk
mee was geweest, moest boeten. De
onverholen verwijten of verdoken insinuaties zoals “hij was ne zwette (een zwarte)” of “hij heeft met den Duits meegedaan” waren niet van de lucht. Meestal
bleken deze beschuldigingen achteraf
onterecht of alleszins overdreven. Hierbij
speelden soms rancuneuze oprispingen,
die dateerden van lang voor de wereldoorlog, een doorslaggevende rol. Het volstond al om in de jaren ’30 een mooie
kajotster voor de neus van een afgescheepte rivaal en latere ‘insoumis’ te
hebben afgesnoept, nog voor de oorlog
met veel inzet een veel belovende carrière
te hebben opgebouwd of door jarenlang
hard labeur en veel initiatiefzin een
zekere welstand te hebben verworven, om
als een ‘zwartzak’ bestempeld te worden.

Pijnlijke vergissingen
Zo werd de oorlogsburgemeester Van
Landuyt op de dag van de bevrijding door
drie verzetslui, afkomstig uit Oudergem en
dragers van een witte armband, met
opgeheven armen uit zijn woning in de
Wijngaardstraat gehaald. Na een eerste
verhoor in een woning aan de huidige
Hertogenlaan werd zijn aanhouding
bevestigd en werd hij ten slotte afgevoerd
(get.: Emiel Desmet).
Toen enkele ‘helden van het laatste uur’
zich bij François Landrain in de A. Lenaertsstraat aanboden om hem aan te
houden wegens manifeste collaboratie met
de vijand, werden deze lui bij de voordeur
geconfronteerd met twee gewapende
Engelse ofﬁcieren, die François Landrain
in opdracht van de geallieerden moesten
beschermen. Hij bleek immers een uiterst
verdienstelijke verzetsman te zijn geweest. François Landrain, die tijdens de
oorlog radiotechnicus bij de Duitsgezinde
Radio Schaarbeek was, had gedurende de
vier jaar van de bezetting, dagelijks en
naargelang de bestemmeling, systematisch
radioboodschappen gedecodeerd of geëncodeerd ten behoeve van de geallieerden.

Woning van François Landrain In de Fr.Landrainstraat 6
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Het schepencollege van WezembeekOppem besloot later zelfs, op 13 september 1945, “uit blijk van erkentenis voor de
tijdens de bezetting bewezen patriottische diensten aan vaderland en geallieerden door de heer Frans Landrain (radiotechnicus), inwoner der gemeente
Wezembeek-Oppem, de benaming van het
deel van de Wijngaardstraat tusschen de
de Burburelaan en de spoorwegbrug te
wijzigen in Frans Lan-drainstraat”. Frans
Landrain heeft later nog vele jaren in onze
gemeente gewoond, meer bepaald in de
straat die zijn eigen naam droeg.
Dat schijn kan bedriegen, bewees ook het
feit dat mevrouw Blum-Albert, de directrice van het Joodse home in Oppem,
nogal huiverig stond tegenover de plaatselijke veldwachter. Ze verdacht hem van
sympathieën voor de Nieuwe Orde. Tot op
de dag dat hij zich bij haar aanbood met
een ondergedoken Joods kind. Volgens de
brave man zou “de zoveelste kleine bij
haar ten minste een veilig onderkomen
vinden”.
Jan Vaganée, directeur van de gemeentelijke jongensschool en gekend als overtuigd ﬂamingant, vreesde het ergste voor
have en goed. Hij wist mijn vader te
overhalen om de nacht bij hem thuis door
te brengen. Op mijn vader viel immers
niets aan te merken. Samen met de echtgenoten Vaganée en hun vier kinderen
Gabriël, Roger, Paul en Hilda brachten
mijn vader en mijn hoogzwangere moeder
met hun twee kinderen Wiske en Michel
alzo de nacht door in Vaganée’s huis in de
Maurice Cesarstraat. Alle kinderen vonden
het een leuke boel, de volwassenen
dachten daar anders over. Gelukkig bleef
alles rustig. De vriendschap tussen beide
mannen werd er nog door versterkt. Enkele
dagen later werd mijn broer, ons Jefke,
thuis geboren. De bevalling gebeurde door
de jonge en dynamische dorpsdokter Jef
Stoppie, alias Jef Pikuur omwille van zijn
vooruitstrevende opvattingen inzake
geneeskunde, en van zijn toekomstige
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V1 of vliegende bom op lanceerramp

echtgenote en verpleegster Lucienne
Vandeneynde. Van enige nazorg van de pas
bevallen moeder en haar kind was er in die
omstandigheden weinig sprake. Ook dat
was oorlog.
Oorlogsbruidjes
We waren bevrijd. De Engelse soldaten
deelden royaal sigaretten, chocolade en
kauwgom uit. En veel jonge meisjes wisten
al gauw wat ‘I love you’ wilde zeggen.
Enkele plaatselijke schonen - soms weliswaar na enige recyclage - gingen uiteindelijk in op het voorstel van hun ‘boyfriend’
en waagden de stap over de oceaan. Alzo
vertrokken voor altijd Virginie Cumps, de
zuster van René Cumps, naar Canada
(1944) en mijn buurmeisje Josephine
(Fien) Meulemans, de zuster van Maurice
en Marcel naar de Verenigde Staten (1947).
Op 12 oktober 1944 kwam de voltallige
gemeenteraad van Wezembeek-Oppem
onder voorzitterschap van Julien Verhoeven terug bijeen. Julien Verhoeven zou de
raad blijven voorzitten tot in 1946 wanneer graaf Baudouin de Grunne, de negentwintigjarige zoon van graaf Eugène de
Grunne, zich kandidaat stelde bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1946 en
verkozen werd.
Ultiem offensief
De Duitsers boden nog een tijdje weerwerk
achter het Albertkanaal, maar op 3 november 1944 was het hele Belgische grondgebied bevrijd. Toen men in België de indruk

had dat de oorlog voorgoed voorbij was,
zette op 16 december 1944 maarschalk
Von Rundstedt een Duits tegenoffensief in
over een front van 80 kilometer doorheen
de provincie Luxemburg richting Luik en
Antwerpen. De ontzetting op 26 december
1944 van het Ardens stadje Bastenaken,
dat door de Duitsers vijf dagen lang
omsingeld werd, betekende het deﬁnitieve
keerpunt ten voordele van de geallieerden.
Tijdens het Von Rundtstedt-offensief werd
de Mechelsesteenweg in Oppem totaal
verwoest door de zware Amerikaanse en
Engelse tanks. Het was bitter koud met
veel sneeuwval en het verkeer raakte
volledig in de war (get.: Jos Vandermosten).
Op 15 december 1944 overleed mijn
grootmoeder Johanna Trogh in haar
woning aan diezelfde Mechelsesteenweg in
Oppem. Ze werd in volle Von Rundtstedtoffensief begraven. In december ’44 werd
het manoir Normandy van de familie
Derscheid in Sterrebeek nogmaals ingenomen door het Britse leger, ditmaal als
verbindingscentrum (get.: Jos Buys).

650 km/u en had een reikwijdte van 250 à
350 km. Uit de staart van zo’n ‘vliegende
bom’ kwamen zoals bij een jachtvliegtuig
grote vlammen. Wanneer de brandstof op
raakte, doofden de vlammen aan de staart
van de bom, viel de motor stil en begon
de bom aan een onvoorspelbare duikvlucht
om ten slotte op de grond te ontploffen.
In Wezembeek-Oppem is er zo’n V1-bom
gevallen en ontploft op de hoek van de
Molenstraat en de Sint-Hubertusstraat met
als gevolg een grote krater, veel gebroken
ruiten en één dode haas in de buurt (get.:
Jos Vandermosten).
De V2 was een raket, die sneller vloog dan
het geluid en was de voorloper van de
moderne raket. Ze ging verticaal omhoog
en kwam verraderlijk verticaal naar beneden. Ze ontwikkelde zeer hoge snelheden
en had een grotere reikwijdte dan de V1.
De door de V2 aangerichte schade was dan
ook enorm. Gelukkig bleef Wezembeek van
die tuigen gespaard.
Op 1 januari 1945 voerden de Duitsers nog
een zwaar verrassingsbombardement uit
op de vliegvelden van Evere en Melsbroek,
terwijl er daar uitvoerig nieuwjaar werd
gevierd. Met als resultaat dat het vliegveld van Melsbroek voor de helft afbrandde en tientallen vliegtuigen op de grond
vernietigd werden. Bij de bevrijding op 3
september 1944 was Melsbroek immers de
thuisbasis van de 139ste en 140ste Wing
van de Royal Air Force en de startplaats
van massale raids op Duitsland geworden.
Op 8 mei 1945 werd de wapenstilstand
getekend en kwam het gewone leven
opnieuw langzaam op gang. De sinds 1939
ingevoerde rantsoenering bleef nog enkele
jaren behouden. Om de bevrijding van het
land feestelijk te vieren trok, zoals overal,
een stoet door onze gemeente. Hij bestond overwegend uit boerenwagens
waarop een of ander tafereel uit de Wezembeekse oorlogsjaren werd uitgebeeld.
Michel Spreutels

Duitse geheime wapens
Rond nieuwjaar 1945 was er echter opnieuw sprake van Duitse geheime wapens.
Ze werden ‘vergeldingswapens’ genoemd
en de kranten noemden ze al gauw ‘V1’s’
en ‘V2’s’. De V1 was een doelgerichte bom
met vleugels en een reactiemotor. Ze werd
afgeschoten van op een ‘ramp’. Ze bevatte
850 kg springstof, haalde een snelheid van
UITGEKAMD I jaargang 6, nr 6 juni 2005
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De ‘prom’ of het eindejaarsbal
Katlijn Pollaris vanuit Leon, Verenigde Staten
Het grootste evenement op een Amerikaanse school is zonder twijfel de ‘prom’ of het eindejaarsbal. Ook
in mijn school was dit natuurlijk het geval. Onze prom had plaats op zaterdag 23 april. De prom wordt
georganiseerd door de juniors (voorlaatstejaars) voor de seniors (laatstejaars). Misschien denk je dat
‘prom’ de afkorting is van ‘promotion’? Niet dus. Het komt van ‘promenade’, een soort dans.
Het thema dit jaar was ‘Hollywood Nights’.
Weken op voorhand waren de juniors al
ijverig aan het knippen, plakken en verven
om alles klaar te krijgen voor deze speciale dag. Het promweekend begon al op
vrijdag 22 april, toen al de leerlingen hun
promkleed of promtux (de tuxedo is een
galakostuum voor de jongens) aan de
bewoners van het rusthuis mochten tonen.
Zo blijkt meteen ook dat een prom het
feest is van de hele gemeenschap. De
volgende morgen begon het dan echt.
Nagels lakken. Naar de kapper om haar en
make-up te laten doen. Daarna moest
ieder koppel naar de school om de ofﬁciële
foto te laten maken. Er werden ook
groepsfoto’s genomen. Alle meisjes samen
bijvoorbeeld. Of ook alle uitwisselingsstudenten.
Een grootse binnenkomer
Koppels moeten een opvallende ‘big
entrée’ maken, wanneer ze aankomen voor
de prom. Iedereen poogt zo origineel
mogelijk uit de hoek te komen. Zo hadden
Pedro en ik, na zeer lang zoeken, een
oldtimer, een Ford Model A, met chauffeur
gevonden. Aangekomen in de school,

liepen we over de rode loper en werden er
heel veel foto’s genomen. Daarna was het
tijd om te eten. De tafels waren mooi
versierd in de stijl van Hollywood. Op de
muur hingen er sterren met de naam van
alle leerlingen die aanwezig waren. Na het
eten volgde de ‘dance’ met een afwisseling
van slows en dansmuziek. Deze ‘dance’ eindigde om twaalf uur, waarna iedereen naar
huis ging en zich omkleedde. Van de
‘fancy’ (of deftige) promkledij terug in de
dagelijkse jeans en T-shirt. Om iets na
middernacht begon dan de ‘afterprom’. Ook
op school. In de sportzaal kon je basketbal spelen of op een soort springkasteel
een gevecht houden. Er waren ook kaartspelen en dating games. Natuurlijk was er
ook weer allerlei eten en drinken voorzien.
En dan om half drie in de morgen kwam er
een hypnotiseur… Ik heb nog nooit zo
hard gelachen als tijdens deze show. Hij
hypnotiseerde een groep van een twintigtal leerlingen en liet hen de gekste dingen
doen: van het rijden op onzichtbare
brommers tot het krijgen van een neus
zoals Pinokkio. Na deze show was de prom
echt voorbij. Maar de volgende dag stond
er weer iets speciaals op het programma.

De oude Ford, die Katlijn op de kop had kunnen tikken.
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Countrymuziek
Op zondag 24 april ben ik naar een optreden van Kenny Chesney geweest. Kenny
Chesney is een van de belangrijkste en
meest gelauwerde countryzangers in de
Verenigde Staten. Misschien kennen jullie
Kenny Chesney ook van een andere ‘prestatie’? Op 9 mei is hij getrouwd met
actrice Renée Zellweger, beter bekend als
‘Bridget Jones’.
Country muziek is hier in deze streken erg
geliefd. Voor het concert moesten we vier
uur rijden tot in Omaha, Kansas, een naburige staat. Maar de reis was het echt
waard. Het concert had plaats in een
moderne concertzaal. Het zeer talrijke
publiek zorgde voor een enorme ambiance,
uiteraard omwille van de meeslepende
countrymuziek. Wat een verschil met het
kalme, dun bevolkte Leon! Het concert
zelf was in één woord te beschrijven:
fantastisch. Een ervaring om nooit te
vergeten.
Het einde is nabij
Op het ogenblik dat ik dit artikel schrijf, is
het mijn allerlaatste schooldag in de

Katlijn en Pedro bij hun ‘big entrée’.
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De dames in galakleding.

Verenigde Staten. Daarna gaan we drie
dagen met de eindejaars op ‘seniortrip’
naar de Ozarks, een groot merengebied in
Missouri, de staat ten zuiden van Iowa. Op
het programma staan onder andere jetskiën en parasailing. Op zondag 22 mei
studeer ik ofﬁcieel af van de Amerikaanse
high school. Er is een grote ceremonie
gepland met van die lange zwarte kleren
en vierkante hoedjes die in de lucht
gegooid worden, zoals je ook wel eens in
Amerikaanse ﬁlms ziet. Voor mij zal dit
ook de dag zijn dat ik vele medeleerlingen
voor de laatste keer zal zien.
Daarna ben ik een week ‘thuis’ en dan
vertrek ik op mijn eindejaarstrip naar het
Westen van de Verenigde Staten. Op het
programma staan Mount Rushmore, Salt
Lake City, Reno, San Fransisco, Los Angeles (met Disneyland, Universal Studios,
Hollywood) en natuurlijk nog veel meer.
Deze reis wordt georganiseerd door YFU,
mijn uitwisselingsorganisatie. Dit betekent dat er weer vele andere uitwisselingsstudenten aanwezig zullen zijn. Het
verslag van deze reis zal niet meer in
Uitgekamd gepubliceerd worden, want dit
is echt wel mijn laatste artikel. Mijn
terugkomst naar België is gepland voor
21 juni. Ik hoop dat jullie genoten hebben
van mijn tien verslagen in Uitgekamd. Tot
binnenkort, live in Wezembeek-Oppem!

Dokters van wacht

Dokters van wacht

> 04/06
Dr. Gobbers
‘t Veldeke 2,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 16 00

> 03/06
Apotheek De Moor
Dorpsstraat 514,
3061 Leefdaal
02 767 44 38

> 05/06
Dr. Kirschenhoffer
Kon. Astridlaan 273,
1950 Kraainem
02 731 06 99

Apotheek Van Eygen
Leuvensesteenweg 210,
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 720 02 31

> 11/06
Dr. Mortier
Vosberg 22,
1970 Wezembeek-Oppem
02 721 01 84
> 12/06
Dr. Pas
de Burburelaan 38,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 30 30
> 18/06
Dr. Galand
Leopold III laan 11,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 05 33
> 19/06
Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19 b 13,
1950 Kraainem
02 725 56 45

> 10/06
Apotheek Jansen-Ceuppens
Lange Eikstraat 8,
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 89 40
> 17/06
Apotheek Annaert
Steenputtestraat 20,
3080 Tervuren
02 767 63 40
Apotheek Piette
Lenneke Marelaan 34,
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 00 03
> 24/06
Apotheek Farma
Brusselsesteenweg 41,
3080 Tervuren
02 767 34 56
> 01/07
Apotheek Piens
A. Dezangrelaan 35,
1950 Kraainem
02 720 47 90
> 08/07
Apotheek Gordts
Rootstraat 2,
3080 Tervuren
02 767 50 47
Apotheek Van Eygen
Leuvensesteenweg 210,
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 720 02 31

Katlijn Pollaris
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Volksdansgroep De Rollewagen
nodigt uit
26 juni - 10u tot 20u
Parkfeesten Sterrebeek

A disagreeable man?
Het verhaal van WS Gilbert door
Charles Pemberton
10 en 11 juni - 20u - de Kam

De Parkfeesten vinden plaats op het domein van mevrouw de
Selliers de Moranville, Zavelstraat 2 in Sterrebeek. Het prachtige park is slechts een keer per jaar toegankelijk voor het
publiek. Het is dus een unieke kans om kennis te maken met het
kasteel, het park met de vijvers en vooral de oranjerie en de
indrukwekkende rozentuin.
Wij zouden ‘De Rollewagen’ niet zijn als we niet nog iets extra
zouden bieden. Voor de eerste keer dit jaar is er een spectaculaire roofvogelshow met een doorlopende tentoonstelling van
verschillende roofvogels. Een onvergetelijke ervaring. Doorlopend wordt een barbecue verzorgd door onze vrienden De
Reuzen uit Tervuren en zijn er verschillende optredens van The
Jockey Men’s Morrisclub uit Birmingham, volksorkest Dissonant,
fanfare Broedermin,… Natuurpunt Zaventem organiseert twee
wandelingen door het park en op verschillende locaties kan je
kennismaken met verscheidene ambachten. Ook Sterrebeek 2000
is aanwezig met een infostand.

Acteur Charles Pemberton nodigt jou uit in de Kam voor een
fascinerende kijk op het leven van William Schwenck Gilbert, de
beroemde en heethoofdige helft van het beroemde muzikale
duo, Gilbert & Sullivan.
Dit is het verhaal van Gilberts kindertijd, zijn korte loopbaan
als ambtenaar, zijn succesloze jaren aan de balie en zijn uiteindelijke succesvolle leven als beroemde librettist van de Savoy
opera’s. Begeleid door Sullivans melodieën, zijn deze vertellingen een ‘must’ voor elke Gilbert & Sullivan fan.
Charles Pemberton was lid van het Bristol Old Vic Company
voordat hij begon samen te werken met gerenommeerde gezelschappen. Tijdens zijn rijkgevulde carrière werkte hij onder
meer samen met John Wayne, John Gielgud en Ingrid Bergman.
Op het kleine scherm was hij te zien in o.a. The Vicar of Dibley,
Pat & Margaret, Coronation Street en the Bill.
Deze voorstelling is in Café-Théatre stijl met coctailtafeltjes.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Tickets: 15 euro (volwassenen), 7,50 euro (16 jaar en jonger)

Programma
10u30
Eerste begeleide natuurwandeling doorheen het
park met Natuurpunt
11u
Begin van verschillende dansoptredens doorheen
van de Jockey Men’s Morrisclub uit Birmingham
11u30
Eerste demonstratie roofvogels
12u
Ofﬁcieel gedeelte met toespraken
13u30
Begin van verschillende muziekoptredens
14u
Tweede demonstratie roofvogels
14u30
Tweede begeleide wandeling
15u
Concert Fanfare Broedermin
17u
Derde demonstratie roofvogels

Waar? Gemeenschapscentrum de Kam, Beekstraat 172,
Wezembeek-Oppem
Reservaties: tickets@bloc-brussels.be of 0484 768 117
Informatie: www.bloc-brussels.be
Voor meer informatie kan je ook een kijkje nemen op:
http://www.wsgilbert.com

Open dansdagen
De amateurdansers onder jullie kunnen steeds een kijkje komen
nemen op onze wekelijkse herhalingen in de turnzaal van de
vroegere gemeenteschool, Mechelsesteenweg 197, elke vrijdag
van 20u tot 22u, behalve in de schoolvakanties.
We voorzien ook enkele ‘open dansdagen’ in GC de Kam: op 3
juni, 9 september, 28 oktober, 25 november en 2 december
telkens van 20u tot 22u. Iedereen is van harte welkom!

Parkfeesten Sterrebeek.
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Cursus eerstehulpverlening
Rode Kruis Tervuren
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 heeft getrokken? Wat doe je bij een hyper- of
hypoglycemie? In afwachting van de gespecialiseerde hulpdiensten 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 levens- en niet- levensbedreigende 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 de reanimatietechnieken
toepassen voor een volwassene, een kind en een baby op de
reanimatiepoppen. Een goed en aangepast verband aanleggen,
zal na de cursus voor jou geen moeilijkheid meer zijn.
Wanneer? We gaan met onze cursus eerstehulpverlening van
start op maandag 5 september om 19u30. De lesdagen zijn
maandag- en woensdagavond. Het einde is voorzien op
26 oktober en kan afgesloten worden met een examen op
vrijdag 28 oktober. Hierdoor kan je het brevet van ‘Helper’
behalen.
Waar? De Burggraaf, Peperstraat 26, 3080 Tervuren.
Voor meer informatie of voor een inschrijving:
Anne Verbraecken, 02 759 20 42,
0496 95 34 44 (juli en augustus)
Een goede raad: stel je inschrijving niet uit tot morgen, want
de vorige jaren was de cursus snel volgeboekt.

Vlaamse Week 2005

zaterdag 2 juli - 15u
Optreden Candy Band
De ‘Candy Band’ is een groep ervaren en enthousiaste muzikanten die het entertainment van kinderen als hoogste doel gekozen heeft. De 6-koppige coverband brengt met volle overgave
actuele kinderhits van o.a. Spring, M-Kids, K3. Ze worden
bijgestaan door 4 danseressen, die jong en oud in de juiste
beweging krijgen.
tickets: - 16 jaar: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa); + 16 jaar: 5 euro
(vvk), 6 euro (kassa); wanneer je tussen 2 en 9 juli 16 jaar
wordt, mag je gratis binnen!

dinsdag 5 juli - 20u
Davidsfonds: gespreksavond met
Vic Motte over ‘De invloed van de
priesters van het Heilig Hart op onze
naaste omgeving’
Inkom: gratis

donderdag 7 juli 2005 - 20u
Academische zitting met Minister
Frank Vandenbroucke
Uitreiking Gulden Spoor + receptie
Muzikale omlijsting: Inge De Bauw
Inkom: gratis

vrijdag 8 juli - 20u30
Non Troppo - Café Chantant
Inkom: gratis

zaterdag 9 juli
Vlaams volksfeest
18u: barbecue - muzikale omlijsting met ’t Krakend Karrewiel
23u: vuurwerk
Candy Band treedt op zaterdag 2 juli om 15u op.
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Beachvolleybaltornooi
Jeugdhuis Merlijn rolt het
zandtapijt uit
13 augustus - 13u - Jeugdhuis Merlijn
Op zaterdag 13 augustus organiseert Jeugdhuis Merlijn, i.s.m de
sportraad van Wezembeek-Oppem, een beachvolleybaltornooi.
Speciaal voor dit evenement worden er aan het jeugdhuis twee
zandterreinen aangelegd. Wil jij het zand tussen je tenen
voelen? Zoek dan snel nog twee vrienden om een ploeg te
vormen. Naast het beachvolleybaltornooi zal er vermaak zijn
voor jong en oud. Voor kinderen vanaf 3 jaar is er een klim- en
klauterparcours, een ballenbad, een springkasteel, een trampoline, een mini-bike, een evenwichtsparcours en nog veel meer.
Stripbib Maddox zet voor iedereen de deuren open. Je kan er op
de foto met Mickey en Minnie Mouse, want zij komen speciaal
langs om hun fans te begroeten.
Ook de rest van de familie zijn we niet vergeten. Wat dacht je
van een initiatie petanque, een wedstrijdje slotracen of een
ﬁetsduel? Om de dag in stijl af te sluiten, wordt er een grootse
barbecue georganiseerd.
Op zondag 14 augustus zal Jeugdhuis Merlijn geopend zijn en
wordt het zandterrein een reuze zandbak voor de allerkleinsten.
Het springkasteel wordt opnieuw opgeblazen. Terwijl de kinderen zich amuseren, kunnen de ouders genieten van een fris
pintje op het terras of zich aan het slotracen wagen.
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Praktisch
Ploegen van max. 4 personen (3 spelers) en 1 reserve
Kostprijs: 5 euro per persoon (1 gratis drank inbegrepen)
Start van het tornooi: 13u (ploegen aanwezig om 12u)
De eerste drie ploegen krijgen een beker.
Kinderanimatie: start om 13u en is gratis.
Barbecue: 10 euro per persoon (2 brochettes, 1 hamburger en 1
merguez + groenten en brood)
Info en inschrijvingen voor het beachvolleybaltornooi en/of
barbecue kan via beachvolley@merlijn.be
of op het nummer 0475 73 28 44 (Frank)
Met steun van de Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en
Brussel.

Catechese 2005-2006
De grote vakantie is nog niet begonnen en wij denken al aan
het nieuwe werkjaar! Om tijdig te kunnen starten met onze
catechesewerking, zijn we nu al druk op zoek naar de kinderen
die in aanmerking komen om in september deel uit te maken
van Kring 11. Als je kind geboren is in 1995 en/of tijdens het
schooljaar 2005-2006 in het vijfde leerjaar zal zitten en het wil
graag catechese volgen, neem dan contact op met
Pater Gilbert Mazijn, 02 731 32 69 als je tot de Sint-Michielsparochie behoort of met Agnes De Greef, 0479 45 45 79 als je tot
de Sint-Pietersparochie behoort of tot de Sint-Jozefsparochie en
Nederlandstalig bent. Hartelijk dank voor jullie medewerking.
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HERMAN GENBRUGGE
KINDEREN UIT BRUSSEL
JUNI
KAM KIEST VOOR KUNST
”Ik ben amateur-fotograaf, woon in SintLambrechts-Woluwe en ben aangesloten
bij de Koninklijke Fotokring Fotorail
Brussel. Reeds op jonge leeftijd had ik
interesse voor allerhande kunsttechnieken.
Vaak bleef het bij experimenteren. Het
was een zoektocht naar de voor mij meest
passende vorm van expressie. Op 15-jarige
leeftijd ontdekte ik de fotograﬁe die mij
tot op vandaag fascineert. Ik studeerde
graﬁsche kunsten fotograﬁe aan het Hoger
Sint-Lucas Instituut. Tekenen en graﬁsche

technieken zijn een van mijn geliefde
bezigheden. In de fotograﬁe tracht ik de
meest denkbare onderwerpen te benaderen. Mijn interesse gaat vooral uit naar de
sociale fotograﬁe. Al mijn opnamen
gebeuren op de klassieke, analoge wijze.
Door de opkomst van de digitale fotograﬁe
ben ik gedeeltelijk overgestapt op het
digitaliseren van mijn negatieven.”
”Kinderen uit Brussel bestaat uit een reeks
zeer uiteenlopende opnamen uit 19791980, gemaakt op verschillende locaties in

de Brusselse Marollenwijk. De vriendschap,
de gastvrijheid en de medewerking die ik
gedurende mijn zoektocht van de Brusselaar heb gekregen, heeft een onvergetelijke indruk nagelaten. Het was een prettige ervaring, niet alleen op fotograﬁsch
gebied. Ook op het vlak van mensenkennis
en sociaal contact heb ik mijn geest
kunnen verruimen.”
In de cafetaria van GC de Kam
Toegang: gratis
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“Strategisch denken over de rand
begint nog maar pas”
Een interview met Luc Deconinck, de nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’
Luc Deconinck (51) uit Sint-Pieters-Leeuw is de nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’. Hij volgt André De
Moor op, die eind november vorig jaar plots overleed. Deconinck wil de acties gericht op de Vlaamse
rand intensiﬁëren in de beleidskamers en op het terrein. “De zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’
zijn het gezicht van de Vlaamse Gemeenschap in de faciliteitengemeenten, maar er is meer nodig. En
dat is niet alleen meer geld.”

“Ik ga de uitdaging aan, omdat ik mij wil
inzetten voor een beter en uitgebreider
beleid voor de Vlaamse rand”, motiveert
Deconinck zijn beslissing om voorzitter
van vzw ‘de Rand’ te worden. “Natuurlijk
speelt ook mijn achtergrond mee. Ik ben
opgegroeid in Ukkel en heb de verfransing
van die gemeente aan den lijve ondervonden. Dezelfde evolutie heeft nu plaats in
verschillende randgemeenten. Ik ben ook
al jaren actief in het Halle-Vilvoorde
Komitee dat de splitsing van BrusselHalle-Vilvoorde voorstaat.”
Terreinwerk en consequent beleid
“Ik ben voorstander van een doorgedreven
Vlaams beleid in de rand. Het beleid kan
veel meer doen. De zes gemeenschapscentra en vzw ‘de Rand’ zijn broodnodig. Ze
zijn het gezicht van de Vlaamse Gemeenschap in de faciliteitengemeenten en
leveren goed werk. Maar dat is onvoldoende. Het terreinwerk moet opgevoerd
worden. De bewustwording voor deze regio
moet vergroot worden, de mentaliteit
aangepakt. Maar ook het institutionele is
belangrijk. Je mag je op het terrein te
pletter werken, maar als je wettelijk geen
rugdekking krijgt, sta je nergens. Het
UITGEKAMD I jaargang 6, nr 6 juni 2005

beleid stelt een versterking van het
Vlaams karakter van de rand voorop, maar
aan het taalgebruik in het straatbeeld kan
je wettelijk bijvoorbeeld weinig of niets
doen. Of aan de arbeidstaal in de bedrijven. Ofﬁcieel is dat het Nederlands, maar
hoeveel bedrijven voeren arbeidsrelaties
niet in een andere taal? In andere regio’s
vindt iedereen het logisch dat zo’n zaken
in de taal van de streek gebeuren. Hier
niet.”
“Gelukkig vertoont de Vlaamse overheid de
laatste tijd de wil om meer aandacht te
besteden aan de rand. Frank Vandenbroucke,
de coördinerende minister voor de rand,
heeft een goede diagnose gemaakt in zijn
beleidsbrief. Ook zijn initiatief om de
verschillende beleidsniveaus beter op
elkaar af te stemmen, juich ik toe. Ik
verwacht veel van de zogenaamde ‘randtoets’, het aftoetsen van de wetgeving op
de gevolgen voor de rand. De provincie
Vlaams-Brabant zit qua beleid op dezelfde
golﬂengte en doet goed werk met haar
samenwerkingsplatform tussen de gemeenten, waarbij onder andere nagegaan
wordt hoe je op het plaatselijke niveau het
best inspeelt op de meertalige situatie.”
“Nu komt het er op aan om te zien hoeveel
middelen er beschikbaar zijn en wat we
daarmee kunnen doen. Ik denk ook dat we
nog een beter zicht moeten krijgen op wat
er in de randgemeenten gebeurt en welke
methodes helpen om het Vlaamse en
groene karakter van de regio te versterken.”
“Het meest efﬁciënte beleid voor de rand
zou natuurlijk meer bevoegdheden voor
Vlaanderen zijn. Voor de rand is het
uitermate belangrijk dat meer bevoegdheden van het federale niveau worden
overgeheveld naar Vlaanderen. Dat versterkt automatisch het Vlaams karakter en
vermindert de invloed van de Brusselse en

Franstalige politici. Vandaar ook het
belang van een splitsing van de kieskring
en het gerechtelijk arrondissement.”
Het versterken van het Vlaams karakter
en de integratie van anderstaligen is
geen contradictie
“Natuurlijk mag je niet uitgaan van de
almacht van het beleid. Uiteraard zit je
ook met de sociologische evoluties. In alle
faciliteitengemeenten en in sommige
wijken van andere randgemeenten zijn de
Franstaligen en anderstaligen in de meerderheid. Dat is echter een heterogene
groep waarvan ik de indruk heb dat er
meer mensen dan vroeger aanvaarden dat
ze in Vlaanderen leven. Ze willen zich
aanpassen aan de regio waarin ze wonen
zonder hun identiteit te verliezen. Wij
moeten deze mensen nog meer overtuigen
van het feit dat Vlaanderen in hun leven
een meerwaarde kan betekenen. Natuurlijk
heb je ook een kleine groep Franstaligen
die altijd om de aanhechting bij Brussel
zal blijven roepen. Maar dat is een minderheid, jammer genoeg gevoed door een
aantal plaatselijke Franstalige politici.
Politici die blijkbaar niet willen aanvaarden dat we in een federaal land leven. Ze
leven als het ware met hun rug naar Vlaanderen en vertonen een sterke nostalgie
naar een unitaire staat die echter deﬁnitief tot het verleden behoort.”
“Het versterken van het Vlaams karakter
van de rand en de integratie van anderstaligen blijven de hoofdtaken van vzw ‘de
Rand’. Onze zes gemeenschapscentra
ondersteunen het plaatselijke verenigingsleven en voeren een consequent open
beleid gericht op anderstaligen. Daar
verandert uiteraard niets aan.”
Geert Selleslach
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Feest mee met de 25ste Gordel
4 september
Wie er van bij het begin bij was, heeft de Gordel zien uitgroeien
tot een groot sportief en Vlaams evenement in de groene rand
rond Brussel. De eerste zondag van september staat bij velen in
de agenda gereserveerd voor de Gordel. Dit jaar vindt de Gordel
voor de 25ste keer plaats. Dat zilveren jubileum moet gevierd
worden. Ook de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ zorgen
jaarlijks mee voor het succes van de Gordel in de faciliteitengemeenten en Jezus-Eik. De gemeenschapscentra fungeren als
controleposten en bieden extra activiteiten en randanimatie aan.
Een blik op de Gordelparcours in de faciliteitengemeenten en het
animatieprogramma voor deze feesteditie, vind je hieronder.
Sint-Genesius-Rode - GC de Boesdaalhoeve
GC de Boesdaalhoeve ligt op een boogscheut van het Gordeltrefpunt in Sint-Genesius-Rode. De drie wandel- en twee ﬁetstochten
passeren langs de Boesdaalhoeve, die als controlepost fungeert.
Vermits het thema van het Gordeltrefpunt Rode dit jaar ‘piraten’
is, wordt de gemeente omgebouwd tot een piratendorp. Ook de
animatie in de Boesdaalhoeve staat in het teken van piraten.
‘Kampeerclub Vakantiegenoegens Sint-Genesius-Rode’ organiseert, in samenwerking met het gemeenschapscentrum ‘de
Boesdaalhoeve’ en het Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode,
opnieuw een kampeerweekend in het prachtige Boesdaalpark.
Vanaf vrijdag 2 september om 16u kan je er met eigen kampeermateriaal terecht voor een geanimeerd kampeerweekend.
Om 20u wordt iedereen verwelkomd en is er een praatcafé met
Mike Elburgh, samenzang en animatie. Op zaterdag 3 september
om 10u brengen we een bezoek aan het Museum Felix De Boeck
in Drogenbos, om 18u is er een barbecue en om 20u een praatcafé met Discobar Elgun. Op zondag uiteraard de Gordel.
Inschrijven voor het kampeerweekend kan tot 1 augustus op 02
360 33 63 of e-mail: vg.rode.gordel@telenet.be
Linkebeek - GC de Moelie
Linkebeek… heuvelachtig en groen. Een prima locatie voor
avontuur met aandacht voor natuur. Vanuit het Gordeltrefpunt
Rode kan je vertrekken voor de avonturenwandeling van ongeveer 15 km, die ook Linkebeek aandoet. Halverwege kom je bij
het gemeenschapscentrum de Moelie dat als controlepost
fungeert. Met het succes van avontuurlijke activiteiten, georganiseerd door het plaatselijke ‘Adventureteam Linkebeek’, kon
een survivalinitiatie in dit prachtige groene decor niet uitblijven. Vorig jaar was het een primeur voor de Gordel, maar ook
dit jaar slaan GC de Moelie en het Adventureteam Linkebeek de
handen in elkaar om voor de Gordelaars een echt survivalparcours op te zetten rondom het lokale gemeenschapscentrum.
Je hoeft geen ervaring te hebben met ‘avontuurlijke sporten’:
de organisatoren bieden een initiatie aan waar jong én oud,
man en vrouw aan kan deelnemen. Een gezonde dosis lef, een
sportieve ingesteldheid en zin voor avontuur worden wel aangeraden! Het Adventureteam Linkebeek houdt toezicht en begeleidt de verschillende proeven van de initiatie. Een avontuurlijke manier van sporten, het kan ook op de Gordel! Voor

muziekliefhebbers heeft GC de Moelie Marino Punk te gast. De
allerkleinsten kunnen zich uitleven op een springkasteel. Een
hapje en tapje zal natuurlijk ook niet ontbreken. Voor elk wat
wils dus in Linkebeek!
Overzicht parcours vanuit Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode:
> Piratenwandeling (7 km)
> Avonturenwandeling met survivalinitiatie (15 km)
> Landschappenwandeling (28 km)
> Familiaal ﬁetsen (10 km)
> Recreatief ﬁetsen (29 km)
> 100 km ﬁetsen
Kraainem en Wezembeek-Oppem - GC de Lijsterbes en GC de Kam
Om het zilveren jubileum van de Gordel feestelijk te ondersteunen, organiseren GC de Lijsterbes en GC de Kam een 13 km lange
wandeling ‘Van Pachthof tot kasteel’. Deze wandeling vertrekt
in Kraainem en gaat langs Wezembeek-Oppem tot in Tervuren.
Het wordt een wandeling langs de kastelen Jourdain, de Burbure en de Grunne, maar ook langs de mooie en stijlvolle SintPancratiuskerk en Sint-Pieterskerk. Op de binnenkoer van GC de
Kam worden de wandelaars vergast op een optreden van het
Brabants Bourdonorkest.
De groene wandelweg leidt tevens langs enkele pachthoven of
gewezen pachthoven om te eindigen aan het vermaarde Museum
voor Midden-Afrika in Tervuren. Een bezoek aan het prachtige
en indrukwekkende museum behoort tot de mogelijkheden. Een
pendelbus brengt de bezoekers vervolgens terug naar de startplaats (GC de Lijsterbes) of naar het station van Zaventem.
Niemand minder dan TV-persoonlijkheid Rob Vanoudenhoven is
peter van deze groene en familiale wandeling.
De Gordelklassieker, de 100 km ﬁetstocht, passeert in alle
faciliteitengemeenten. Elk gemeenschapscentrum in deze
gemeenten fungeert als controlepost.
Kostprijs: 3 euro (tot 3 september), 5 euro (de dag zelf).
Vertrek tussen 7u en 14u.
Meer info en inschrijvingen bij de plaatselijke gemeenschapscentra en bij het Gordelsecretariaat, Dorpsstraat 43,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 380 44 44, e-mail
degordel@bloso.be. Kijk ook op www.bloso.be

Het avonturenparcours aan gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek.
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Klacht over gebrekkige kennis
Nederlands in Brusselse ziekenhuizen
wordt verder onderzocht
Over het bezoek van mevrouw Clivetti aan België
Op 13 en 14 april bracht mevrouw Clivetti,
Roemeens parlementslid, een bezoek aan
België in verband met de klacht die een
aantal Nederlandstaligen indienden bij de
Raad van Europa. Waarover gaat het
eigenlijk? Wat gebeurde er die dagen en
wat zijn de volgende stappen?
Op initiatief van Lode Van Oost, die toen
lid was van de Raad van Europa, dienden
op 1 oktober 2002 vijf Vlaamse politici uit
Brussel en de rand (Jan Beghin, Sven Gatz,
Jean-Pierre Maeyens, Herman Mosselmans
en Michiel Vandenbussche) formeel een
klacht in bij de Raad van Europa. Nadien
sloten zich daar nog een 30-tal andere
politici bij aan. Met hun klacht wilden zij
de taaltoestand in de Brusselse ziekenhuizen aanklagen en vroegen ze de bestaande
wetgeving correct te laten toepassen.
Eens de klacht ontvankelijk is verklaard,
wordt die toegekend aan een commissie
van de Raad van Europa die een rapporteur
aanstelt om het dossier te bestuderen, de
nodige contacten te leggen en een ontwerp van rapport aan de commissievergadering voor te stellen.
De Raad van Europa kende het dossier toe
aan de Commissie Juridische Zaken en
Mensenrechten. Boris Cilevics uit Letland
werd aangeduid als rapporteur. Op 10
september 2003 bracht hij een kort bezoek
aan België, waarvan vooral de undercoverreportage van VRT en de verklaringen van
minister Demotte, die voor het eerst het
probleem erkende, zijn blijven hangen. Op
30 oktober 2003 bracht Cilevics zijn
rapport naar voren. In dit rapport maakt
hij een evenwichtige analyse van de
situatie. Hij erkent niet enkel het principiële
recht van Nederlandstaligen uit Brussel en
de rand rond Brussel om in het Nederlands
geholpen te worden in Brusselse ziekenhuizen, de rapporteur wijst ook op de
nodige mentaliteitswijzigingen op het
terrein om ook in de feiten dit recht te
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waarborgen. Volgens Cilevics is de petitie
gegrond. Hij beseft dat het heel delicaat
is om als buitenstaander de les te spellen
in zeer complexe compromissen. Zijn
besluit is dat het niet om een juridisch
vraagstuk gaat, vermits de wetgeving
voorhanden is, maar om het toepassen van
sociale rechten.
En zo wordt het probleem doorgeschoven
naar de Commissie Sociale Zaken van de
Raad van Europa die, na een vrij lange
procedure, mevrouw Clivetti aanstelt als
rapporteur. Intussen hebben enkele
Franstaligen ook een klacht ingediend in
verband met het preventief borstonderzoek dat de provincie Vlaams-Brabant
organiseert voor vrouwen boven de 50
jaar. Zij beweren uitgesloten te worden
omdat de uitnodiging enkel in het Nederlands verstuurd wordt. De Commissie
Sociale Zaken besluit de twee klachten
tegelijk te laten behandelen door dezelfde
rapporteur.
Het is in die context dat mevrouw Clivetti
in april haar bezoek aan Brussel bracht en
met verscheidene betrokkenen sprak, zoals
de indieners van de twee klachten en de
vertegenwoordigers van de Brusselse
ziekenhuizen. Ze bezocht ook enkele
ziekenhuizen. De Vlaamse vertegenwoordigers benadrukten nogmaals dat ze geen
wetswijzigingen vragen, maar dat er effectief en met respect met Nederlandstalige
patiënten omgegaan wordt. Daags na haar
bezoek verscheen in Le Soir een interview
met mevrouw Clivetti, waarin ze meer oog
bleek te hebben voor de Franstalige
verzuchtingen dan voor de Nederlandstalige. Haar grootste bezwaar is het kleine
aantal klachten dat formeel ingediend
werd (wat eigenlijk ook voor de Franstaligen het geval is). Tegen half mei zullen de
Vlaamse politici in een brief hun bezorgdheid uiten over de uitgangspunten van het
artikel en mevrouw Clivetti bijkomende

informatie bezorgen. De Nederlandstalige
politici hebben ook reeds informeel
contact opgenomen met Clivetti, die zich
intussen een beetje van het artikel distantieert. Bovendien proberen ze een ofﬁcieel
klachtenpunt te organiseren, wat momenteel nog niet gelukt is wegens te zware
administratieve procedures.
Wat staat er nog te gebeuren? Nagenoeg
iedere Vlaming uit Brussel en de rand is al
in contact gekomen met deze problematiek. De indieners blijven verder ijveren
voor een echte oplossing. Contacten,
zowel met de Vlaamse overheid als met de
rapporteur, staan op het programma.
Mevrouw Clivetti zal in de komende weken
waarschijnlijk een eerste versie van haar
rapport voorstellen aan de commissie
Sociale Zaken van de Raad van Europa, die
het dan zal bespreken, amenderen of
bijkomende acties zal vragen. Eens het
rapport in de commissie goedgekeurd is,
gaat het naar de voltallige Raad van
Europa, waar dan een deﬁnitieve versie
gestemd wordt. Deze procedure kan nog
lang duren als er zich veel discussies
voordoen of relatief snel afgehandeld
worden als iedereen snel akkoord raakt,
wat weinig waarschijnlijk is. De Nederlandstaligen willen vooral dat de zaken op
het terrein wijzigen. Dat blijft de prioriteit in dit dossier.
Herman Mosselmans
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Gaasbeek speelt
23 en 24 juli, 30 en 31 juli - 14u tot 20u - Kasteel van Gaasbeek
Het Bruegelproject nodigt uit tot een doorlopende creatieve
speelruimte in de unieke site van het Kasteel van Gaasbeek.
Kinderen kiezen volgens leeftijdsgroep voor de meest diverse
activiteiten: dansen, vertellen, theaterimprovisaties, kostuumontwerpen, koken, circusspelen, bellenblazen, Bruegelspelen…
Te veel om op te noemen. Dat alles gebeurt in kleine doegroepjes onder een attente en pittige begeleiding. Ieder uur
kan gewisseld worden. Pik dus gerust in in de loop van de
namiddag of maak een nieuwe keuze! Een veelzijdig en creatief
samenspel. Met het kasteel zelf in de hoofdrol, want meerdere
workshops vinden plaats binnen de muren en in de verborgen
kamers van het kasteel. Wie weet ben je wel te verleiden tot
een hofdans in de ridderzaal?
> Bij het Speelgoedmuseum van Mechelen staat het schilderij
‘De Kinderspelen’ van Pieter Bruegel centraal. Je stapt letterlijk
450 jaar terug in de tijd. En spelen maar: tollen, bikkelen,
blindemannetje, haasje over, sjoelbakken, kegelen, trou-madam,
krulbollen… Ontdek puur spelplezier uit vervlogen tijden.
> Danskant nodigt je uit tot Hofdans en Kinderdans., in workshops
voor kleuters, kinderen, tieners… Al dansend andere landen, volkeren en gebruiken ontdekken van over de hele wereld.
> Meespeelcircus Hoetchatcha houdt kinderen en hun ouders
telkens een uur in de ban. Er zijn drie voorstellingen per namiddag. In die leuke tent worden de rollen omgedraaid. Kinderen
zijn zowel artiesten, dieren, muzikanten als publiek. En de
echte artiesten tonen zich van hun gekste kant.
> Artforum en Kreakatau bieden in en rond het kasteel een
schat aan creatieve activiteiten volgens leeftijdsgroep, bijvoorbeeld Zwaarddans of Koninklijke hapjes voor 4- tot 7- jarigen,
hedendaagse hofmuziek voor 12- tot 16-jarigen, kostuumontwerp
voor 8- tot 12-jarigen, theaterimprovisaties en nog zo veel meer.
> En hoe kom je die verborgen kamers van het kasteel op het
spoor? De geridderde gidsen van de Schuimcentrale lokken je
heimelijk daarheen. En wie weet, kom je wel terecht in de ﬁjne
voetstappen van prinses Appelroosje die zich ergens in het
kasteel ophoudt. Misschien.

> Of voel jij er meer voor om erop uit te trekken in het prachtige kasteeldomein? Daarvoor staat de Gezinssportfederatie
klaar. Je vertrekt op exploratietocht op je eigen ritme; de
routes zijn aangepast voor jong en oud. Wat dacht je van een
tocht met sport- en spelopdrachten? Was prinses Appelroosje
niet verdwaald in het grote bos? Natuurlijk zijn er onderweg
verrassingen langs bochtige paadjes en fraaie dreven. Die houdt
Creﬁ voor jou in petto!
> Ergens onderweg ontmoet je misschien wel de mythische
steltenpersonages Neptunus met zijn wuivende vinnen, netfuik
en zeewiermantel of Lucifer, die het vuur aan de lont steekt
waar je het niet verwacht.
> Laat je verrassen door het fantasiespel van Theater Pronto
dat met de eenvoud zelve, nl. water, lucht en zeep, zijn fascinerend en ludiek programma presenteert.
> En natuurlijk mag ter afronding van de dag een swingend
slotmoment niet ontbreken. Van 18u tot 20u is het verzamelen
geblazen op het voorplein voor het kasteel. Danskant troont
jong en oud mee bij het dansen. Wie kan weerstaan aan de
meeslepende muziek van het eeuwig jong ’t Kliekske? Zij blijven
onmisbaar voor de vlam in de pijp zodra de grootste zomerhitte
is gaan liggen.
Waar? Kasteeldomein van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750
Gaasbeek-Lennik, www.kasteelvangaasbeek.be
Wanneer? zaterdag 23 en zondag 24 juli, zaterdag 30 en zondag
31 juli doorlopend van 14u tot 20u.
Toegang: inclusief bezoek kasteelmuseum: gratis (tot 7 jaar), 1
euro (tot 12 jaar), 6 euro (volwassenen), leden Gezinsbond:
gratis (tot 12 jaar), 4 euro (volwassenen)
Info: Bruegelproject, 02 454 87 53,
lies.van.weverberg@tijd.com
Gezinsbond, secretariaat gewest Asse-Halle-Vilvoorde,
02 461 16 46, gezinsbond@AHV.be
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Nederlands leren
Overzicht aanbod 2005-2006
Tijdens het schooljaar 2004-2005 volgden ongeveer 240 cursisten Nederlandse les bij vzw ‘de Rand’. Dat vraagt om een herhaling! Daarom vind je hieronder een overzicht van het aanbod
voor 2005-2006. Voor de gewone taallessen (niveau 1-3) werken
we samen met het CVO Tervuren-Hoeilaart en de GLTT. Anderstaligen die al vlot Nederlands spreken, maar nog wat oefening of
extra taaltips kunnen gebruiken, zijn welkom in de conversatiegroepen, die we zelf organiseren.
> GC de Kam, Wezembeek-Oppem
Niveau 1: maandag 19u25-22u05 of dinsdag 9u-11u40
Niveau 2: maandag 9u-11u40 of dinsdag 19u25-22u05
Conversatie: woensdag 19u30-21u30
Inschrijvingsavond: 5 september 2005
> GC de Lijsterbes, Kraainem
Niveau 1: dinsdag 9u-11u40 of donderdag
19u25-22u05
Niveau 2: dinsdag 19u25-22u05
Conversatie: maandag 19u30-21u30
Inschrijvingsavond: 6 september 2005
> GC de Moelie, Linkebeek
Niveau 1: dinsdag 18u45-22u
Niveau 3: dinsdag 18u45-22u en donderdag
18u45-22u
Inschrijvingsavond: 8 september 2005
> Nederlandstalige basisschool, Drogenbos
Niveau 1: maandag 18u45-22u
Niveau 2: donderdag 18u45-22u
Inschrijvingsavond: 12 september 2005
> GC de Zandloper, Wemmel
Conversatie (nieuw!): dinsdag 19u-21u
Inschrijvingsavond: 29 augustus 2005
Inschrijven kan tijdens de hierboven vermelde inschrijvingsavonden in elk gemeenschapscentrum. Kandidaat-cursisten die
al een beetje Nederlands spreken, kunnen die dag een test
aﬂeggen die bepaalt in welke groep ze terechtkomen. De inschrijvingsavonden beginnen telkens om 19 uur.
In Wemmel organiseren we in samenwerking met het Huis van
het Nederlands Vlaams-Brabant, het Audiovisueel Centrum van
Meise, CVO Taalleergangen van Strombeek-Bever, het Opleidingscentrum Merchtem en CBE Midden-Brabant een informatieen inschrijvingsdag. Zoek je in de buurt van Wemmel een
basiscursus Nederlands, kom dan zeker langs op 29 augustus
2005 tussen 9u30 en 11u30 of tussen 19u en 20u30.
Wie een folder met de lesdata en lesuren wil ontvangen of
gewoon meer informatie wil over de taallessen, kan een
e-mail sturen naar karen.stals@derand.be of telefoneren
naar 02 456 97 85.
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Taalstages voor kinderen
van 5 tot 7 jaar
In Wemmel, Sint-Genesius-Rode
en Linkebeek
Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar kunnen kinderen
van 5 tot 7 jaar spelenderwijs hun kennis van het Nederlands
oefenen of de eerste noties van de Nederlandse taal opdoen.
Voor de allerjongsten bieden we deze zomer in Wemmel, SintGenesius-Rode en Linkebeek een ‘taalbad’ aan. Een taalbad
betekent dat kinderen gedurende een week ondergedompeld
worden in het Nederlands. De hele dag doen ze allerlei leuke
activiteiten in het Nederlands, aangepast aan hun leeftijd en
onder begeleiding van ‘native speakers’ die daarvoor een speciﬁeke opleiding kregen.
Wie kan deelnemen?
Anderstalige kinderen van 5 tot 7 jaar die het Nederlands als tweede, derde of vierde taal gebruiken. De
kinderen hebben best al een kleine basiskennis Nederlands, maar dat is niet noodzakelijk.
Praktische info
Wanneer?
- Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus 2005 in Wemmel
- Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus 2005 in SintGenesius-Rode en Linkebeek
De stage start om 9u en duurt tot 16u. Er is opvang
mogelijk vanaf 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u.
Inschrijven?
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 10 kinderen per
stage.
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 juni 2005 voor zover er nog
plaatsen vrij zijn.
Waar?
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, tel. 02 456 97 87
GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode,
tel. 02 381 14 51
GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek,
tel. 02 380 77 51
Prijs?
- 16-19 augustus 2005 in Wemmel:
84 euro (kinderen die in Wemmel wonen of een tweede kind uit
hetzelfde gezin),
104 euro (kinderen die niet in Wemmel wonen).
- 22-26 augustus 2005 in Sint-Genesius-Rode en Linkebeek:
104 euro (kinderen die in Sint-Genesius-Rode, Linkebeek of
Drogenbos wonen of een tweede kind uit hetzelfde gezin),
130 euro (kinderen die niet in Sint-Genesius-Rode, Linkebeek of
Drogenbos wonen).
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

JUNI
1

14u30

KBG

Petanque

Sporthal W-O

02 784 32 96

3

20u

De Rollewagen

volksdanscursus

GC De Kam

02 731 44 70

4

20u

Kamklub

Freepodium

GC De Kam

02 731 43 31

5

15u & 17u

Kasperle Theater

Poppentheater ‘Der Ràuber Hotzenplotz’

GC De Kam

02 782 22 81

8

19u30

KAV

Kookles ‘Wokken’

GC De Kam

02 731 10 61

10

20u

BLOC

‘The disagreable man’

GC De Kam

0484 76 81 17

11

20u

BLOC

‘The disagreable man’

GC De Kam

0484 76 81 17

12

11u30

FC Guskes

Barbecue

Café Iö Vivat

02 731 56 31

21

19u30

KAV

Bloemschikken

GC De Kam

02 731 48 79

24

20u

BLOC

‘As time goes by’

GC De Kam

0484 76 81 17

25

15u

Verenigde Handelaars

Jaarmarkt

Varkensmarkt

02 731 04 67

25

20u

BLOC

‘As time goes by’

GC De Kam

0484 76 81 17

25

19u30

Vermeylenfonds

Midzomernachtsdroombuffet

GC De Kam

02 508 58 63

26

15u

BLOC

‘As time goes by’

GC De Kam

0484 76 81 17

26

10u

Parochie

Viering 50 jaar

St. Michael Kerk

2

15u

Cultuurraad

Optreden ‘Candy Band’

GC De Kam

02 731 43 31

5

20u

Davidsfonds

Gespreksavond

GC De Kam

02 731 57 37

7

20u

Cultuurraad

Academische Zitting

GC De Kam

02 731 43 31

8

20u30

Non Troppo

Café chantant

GC De Kam

02 305 04 63

9

18u

Cultuurraad

Vlaams Volksfeest

GC De Kam

02 731 43 31

Jeugdhuis Merlijn

Beachvolleybal

Jeugdhuis Merlijn

0475 73 28 44

JULI

AUGUSTUS
13

13u

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor september 2005 bekend willen maken, kunnen voor 11 augustus een
beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.
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Programma 2005-2006
Wil je een goede plaats voor de optredens in de Kam? Dat kan! Reserveer
vanaf nu de artiest die je zeker wil zien. Neem daarvoor contact op met
het secretariaat van de kam op 02 731 43 31. Vanaf 20 juni is de nieuwe
seizoensbrochure van vzw ‘ de Rand’, met het volledige programma van
onze zes gemeenschapscentra, beschikbaar. Je kan ze bestellen bij Ingrid
Laporte, 02 456 97 80, e-mail: info@derand.be
> DONDERDAG 16/09/05 - 20U
Jummoo - Quaiss Kitir
tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo)
> WOENSDAG 05/10/05 - 20U
Festival van Vlaanderen - Henschel strijkkwartet
tickets: 12 euro (kassa, vvk), 9 euro (abo)
> VRIJDAG 18/11/05 - 20U
Magna Carta - Britse folk
tickets : 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo)
> ZATERDAG 17/12/05 - 20U
Mama’s Jasje - Helden van Vanlaet
tickets : 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo)
> VRIJDAG 20/01/06 - 20U
Dirk Van Esbrouck & Kompanen - La Voyageuse
tickets : 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo)
> VRIJDAG 17/02/06 - 20U
Coco Jr. & The All Stars - A tribute to Bob Marley
tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo)
> VRIJDAG 24/03/06 - 20U
Koen De Cauter Sextet - Django!
tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo)
> VRIJDAG 31/03/06 - 20U
Fred Delfgaauw - Minder = meer
tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo)
> ZATERDAG 22/04/06 - 20U
Les Truttes
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo)

GC de Kam is gesloten van 13 juli tot 7 augustus.
Prettige vakantie!
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