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UIT DE GEMEENTE
02 aan de politieke pols

Opnieuw begrotingswijzigingen
Uit de gemeenteraden van 30 mei en 4 juli
> De begrotingswijzigingen stapelen zich
op. In mei was er één nodig om enkele
leningen aan te vragen voor geplande
werken; in juli werd er alweer een andere
gestemd om te laten onderzoeken waar
men een nieuw gemeentehuis zou kunnen
bouwen. Per amendement vraagt de
meerderheid om een bijkomend bedrag van
35.000 euro goed te keuren om de rioolkolken elke maand uit te kuisen in plaats
van vier keer per jaar. Het zware onweer
van eind juni heeft o.a. de Diepestraat, de
Bausstraat en Ban Eik zwaar getroffen. De
gemeente heeft een speciale ophaling van
grof vuil georganiseerd en contact opgenomen met het Rampenfonds. Aan de
inwoners werd gevraagd om zoveel mogelijk details van de schade op foto vast te
leggen. “De riolering van de getroffen
straten zal bekeken worden”, belooft
burgemeester Van Hoobrouck (Union). Dat
er daarmee iets mis is, is al lang geweten.
Zelfs bij kleine regenvlagen is er vaak
schade. Van Hoobrouck schuift de schuld
door naar de Vlaamse overheid die de
aangevraagde rioleringssubsidies weigerde. Eigenaardige bewering, want in
september 2002 werd aan de gemeente
een subsidie van 50% van de totaalkost
toegekend voor de aanleg van de riolering
in de Bausstraat. Een subsidie die voor
2005 weliswaar niet geïnd kon worden,
maar niettemin een subsidie. “De bevoegde minister heeft vorige week verzekerd
dat alle dossiers die in orde zijn, daadwerkelijk uitbetaald zullen worden”, zegt Jan
Walraet (DWO) achteraf.
> Richard Peeters (DWO), die in de Mechelsesteenweg woont en dit jaar al voor
de vierde keer water in zijn kelder kreeg,
vraagt waarom hij geen brief kreeg van de
gemeente. Volgens Van Hoobrouck is dat
een vergissing.
“De meerderheid zou beter af en toe
rekening houden met wat de oppositie
aankaart”, vindt Walraet. “Dat de rioolkolken meer dan vier keer per jaar moeten
gekuist worden, zegt DWO al langer. Ook
de voegen van de betondallen zouden
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ieder jaar nagekeken moeten worden. Bij
zo’n onweer worden er gaten onder de
betondallen gemaakt.”Die problematiek
bestaat pas sinds ’86”, aldus Van
Hoobrouck. “Het onderhoud van de voegen
is opgenomen in de begroting.”
> Ofwel wordt het oude gemeentehuis
gerenoveerd, ofwel wordt er een nieuw
gebouwd. Om te onderzoeken wat de beste
oplossing is, laat de gemeente een haalbaarheidsstudie maken. In het bestek is er
een alinea waarover DWO struikelt: “De
studie mag geen enkele invloed hebben op
de belofte die aan De Letterbijter werd
gedaan i.v.m. de uitbreiding van de school
en het behoud van de feestzaal.”
“Zijn er dan plannen om De Letterbijter uit
te breiden? Dat werd nooit in de gemeenteraad besproken”, zegt Walraet. Een
normaal begin van een uitbreidingsplan is
een bedrag voorzien in de begroting om
een ontwerper aan te stellen. In de
begroting is zo’n bedrag niet terug te
vinden. “Waarmee precies moet de ontwerper van de haalbaarheidsstudie dan
rekening houden als er nog geen ontwerp
van uitbreiding van de school is?” In
plaats van op de vraag te antwoorden,
verwijt Van Hoobrouck Walraet dat hij de
uitbreiding van De Letterbijter wil vertragen… Een beschuldiging die zo bij het
haar getrokken is dat ze op hoongelach
wordt onthaald door de oppositie.
Volgens Hugo Geuens (GE-EC) moeten het
nieuwe gemeentehuis en de uitbreiding
van de school als een geheel bekeken
worden. “Maar we geven voorrang aan de
uitbreiding van de school”, zegt hij.
Richard Peeters vindt dat zoiets uit het
bestek moet blijken en dat doet het niet.
> In de Kerkhofstraat nr. 52 zal het
visserslokaal gesloopt worden om plaats
te maken voor de nieuwe zoutsilo. De
vissersclub moet het gebouw ontruimen
tegen 1 september. De afbraakplannen zijn
niet nieuw. Enkele jaren geleden werden
ze begraven wegens te duur. Halfweg de
jaren ‘90 heeft de gemeente zelfs ﬂink wat

geld geïnvesteerd in het dak, de dakgoten
en de ramen. “Het gebouw is rot”, zegt
Van Hoobrouck nu. “Renovatie is onmogelijk. Daarover werd een grondige studie
gemaakt.” Jan Walraet wil weten waarom
er van die studie geen enkel spoor terug te
vinden is in het dossier. “Die zat zes jaar
geleden in het dossier”, zegt Nicole
Geerseau (Union). “Onwaarschijnlijk, want
dat had ik mij zeker herinnerd”, zegt
Walraet. Als verantwoordelijke voor de
verenigingen heeft Hugo Geuens de
vissersclub een oplossing aangeboden. “Ze
mogen naar Jeugdhuis Merlijn verhuizen,
maar weigeren dat te doen”, zegt hij.
Richard Peeters vraagt waarom zij naar
Jeugdhuis Merlijn moeten uitwijken,
terwijl de andere vereniging een nieuw
chalet aangeboden kreeg. “Zij kunnen ook
een nieuw chalet krijgen. Het volstaat dat
ze het vragen”, antwoordt Geuens.
> En verder wordt er eindelijk werk gemaakt van de nieuwe voet- en ﬁetspaden
in de Astridlaan; wordt er een tweede bus
gehuurd om de leerlingen te vervoeren;
wordt het dodenhuisje gerenoveerd.
Ghislaine Duerinckx
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Dokters van wacht

‘Zone 30’ aan alle
scholen
Tegen 1 september 2005 moet er aan alle scholen een ‘zone 30’ georganiseerd worden.
Wezembeek-Oppem was een van de koplopers om haar schoolomgevingen te voorzien
van de nodige verkeersborden. Eerst vergat de gemeente De Letterbijter. Volgens de
meerderheid omdat de directrice de borden overbodig vond. Volgens de oudervereniging omdat de gemeente niets aan de directie had gevraagd.
Momenteel staan aan alle scholen in Wezembeek-Oppem de nodige verkeersborden om
aan te duiden dat er 30 km/u gereden mag worden. De borden aan De Letterbijter staan
op zo’n 100 à 150 meter van de school. Merkwaardig: aan Het Hoeveke, de Franstalige
gemeenteschool, is de veiligheidszone dubbel zo groot als die rond de andere scholen.
Daar heeft men de 150 meter afgemeten vanaf het kruispunt van de Bosweg met de de
Grunnelaan en niet vanaf de schoolpoort… Een goed initiatief dat gerust mag uitgebreid worden naar de andere scholen. Ook de kinderen van De Letterbijter en het Heilig
Hartcollege zijn gebaat met een veilige oversteekplaats op de Marcelisstraat.

> 03/09
Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19 bus 13
1950 Kraainem
02 725 56 45
> 04/09
Dr. Kirschenhoffer
Kon. Astridlaan 273
1950 Kraainem
02 731 06 99
> 10/09
Dr. Gillis
Kapellelaan 274
1950 Kraainem
02 784 29 81
> 11/09
Dr. Dieu
Kon. Astridlaan 170A
1950 Kraainem
02 731 66 62
> 17/09
Dr. De Ryck
Potaardestraat 68
1950 Kraainem
02 731 61 80
> 18/09
Dr. Provoost
Kon. Astridlaan 335
1950 Kraainem
02 731 58 50
> 24/09
Dr. Verheyden
Vredeplein 2A
1950 Kraainem
02 720 10 51
> 25/09
Dr. Kirschenhoffer
Kon. Astridlaan 273
1950 Kraainem
02 731 06 99
> 01/10
Dr. Gobbers
’t Veldeke 2
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 16 00
> 02/10
Dr. Gillis
Kapellelaan 274
1950 Kraainem
02 784 29 81
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Over vroegere estaminetten, staminees
en cafés van weleer (deel 1)
Van Stokkel Statie tot op het Velleken
In onze reeks ‘Tournee Generale’ kwamen de cafés van vandaag aan bod. Vroeger bestonden er echter
heel wat meer cafés in Wezembeek-Oppem. Enkele ervan hadden een bijzondere reputatie of waren gekend voor de speciale stamineebazen. In deze reeks schetsen we een beeld van de cafés van vroeger.
In de jaren vijftig maakte een café op het
kruispunt van de Ferdinand Kinnenstraat
met de Maurice Cesarstraat een randgeval
uit. De voordeur van het etablissement in
de F. Kinnenstraat stond op het grondgebied van de gemeente Kraainem, de achterdeur in de M. Cesarstraat in WezembeekOppem. Een discreet achterpoortje dat door
heel wat bezoekers werd gebruikt. Ter
hoogte van Stokkel Statie in de Oscar de
Burburelaan hield François Smets café,
terwijl aan de overkant van de straat de
Bountyclub een kortstondig leven beschoren was. In de Io Vivat, op de hoek van de
Burburelaan met de Alfons Lenaertsstraat
stond Rooske De Vadder haar spreekwoordelijk mannetje en diende er haar bijwijlen
rumoerige klanten te gepasten tijde ﬂink
van antwoord. Na 1945 was het witloof in
de streek de teelt bij uitstek. In het café
was het ‘witloofkot’ van de gemeente
gevestigd. Opkopers kochten het vers
geoogst en gekuist loof rechtstreeks van de
boeren. Later werd dit bijlokaal van het
café gebruikt als vergader- en oefenlokaal
van de blaaskapel Iö Vivat.

De ‘Canari’.
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Meer naar het dorpscentrum toe laafde
Virginie Willegems met haar felle roodharige dochter Simone, in de Canari op zonen feestdagen de dorstige zielen. De
benaming van het etablissement verwees
naar de activiteiten van de vorige bewoner, Hainke Van Eeckhout, die er kanariepietjes kweekte. Op de hoek van het
Kerkplein, thans ‘Sint Pietersvoorplein’,
hield Rosine van Jan van Maane een
herberg open die in alle bescheidenheid
‘In de Kleine Casino’ heette. Hij zou later
plaats moeten ruimen voor de inmiddels
ter ziele gegane ‘Auberge Saint-Pierre’,
waar de politieke partij FDF (Front des
Francophones) met onder meer de toenmalige burgemeester Persoons van SintPieters-Woluwe over haar verfransingsstrategie voor Wezembeek kwam vergaderen.
In de zitkamer van de herberg ‘Sint-Pieter’
rechtover de Sint Pieterskerk werd in 1910
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia of in
de volksmond ‘Het Vlek’ gesticht. ‘De SintPieter, die reeds in 1911 met een feestzaal
werd uitgebreid, is tot in 1964 het stamlokaal van de harmonie gebleven. De in 1928

in het café gestichte toneelkring De
Morgenster speelde aanvankelijk in de ‘SintPieterszaal’ haar voorstellingen, maar
moest uiteindelijk naar een andere locatie
uitkijken. In 1959 kocht de vereniging van
parochiale werken de herberg en feestzaal
om er een nieuwe pastorie voor de SintPietersparochie op te trekken. De vervallen
herberg werd pas in 1966 voor goed gesloten en werd later door het huidige parochiecentrum vervangen. De laatste uitbaters waren de echtgenoten André De
Keyzer-Augusta Vanderschriek (1952-1964).
‘In de Meiboom’ werd uitgebaat door Za
Kokke of Elisa Van Craenenbroeck. Za was
ﬂink ter taal, had eigenlijk een goed hart
en was bovenal bij de pinken wanneer het
op het verdedigen van haar cliënteel (haar
inkomsten) aankwam. Zo nam zij - in de
letterlijke zin van het woord - in het kader
van de mogelijke afschafﬁng van Wezembeek Kermis, met natuurlijk het behoud of
zelfs de uitbreiding van Oppem Kermis,
door de volgens Za toenmalige medeplichtige gemeenteraad, het voortouw bij het
verdedigen van de belangen van de We-

Uithangbord ‘In de Meiboom’ (thans ‘Le Relais du Tilleul’).
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Apothekers van wacht

‘In de Kleine Casino’.

zembeekse neringdoeners tegen “die
heimelijke duikers” van Oppem, belichaamd
in de persoon van ‘Pirre van ’t Voske’, of de
even te duchten cafébaas van de gelijknamige herberg aan de Mechelsesteenweg in
Oppem. De antagonisten Za en Pirre
trokken beiden vanuit hun respectievelijke
uitvalbasis met een stevige en vooral
luidruchtige aanhang, uitgerust met grote
spandoeken en onder onheilspellend
tromgeroffel en dreigende bombardonstoten, naar het gemeentehuis. Het kot was
te klein. De nerveuze gemeenteraadsleden
waren het voor een keer roerend eens:
sinds jaren waren er nooit zo veel toehoorders op een gemeenteraadszitting geweest. Deze geboeide toehoorders volgden
de verhitte debatten zelfs tot op straat en
betuigden luidkeels hun afgrijzen of
instemming met het verloop van de
raadszitting. De wijze notabelen velden
uiteindelijk het passende Salomonsoordeel, of was het een Pilatusverdict?
Inmiddels zijn, zowel in Oppem als in
Wezembeek, alle kermissen verdwenen.
De aanwezigheid van het eerder mysterieuze en standingvolle klooster ‘Notre
Dame des VII Douleurs’ en de nabij gelegen pastorie noopten ten huize Richard
Fouquaet-Julia Willegems in de J.B. De
Keyzerstraat tot een eerder bescheiden
alcoholgebruik. Je kon er ook terecht voor
‘alle kruidenierswaren van allerbeste
kwaliteit en aan voordelige prijzen’. Fien
Verhellen, beter gekend als Fien van
Marchaake, tapte vooral op zondagvoormiddag na de hoogmis voor de vermoeide
kerkgangers de nodige inspiratie en troost
in de voorplaats van haar woning, die

gelegen was op het Velleken in de Lodewijk Marcelisstraat. In de jaren ‘50 hadden
de inwoners van onze gemeente nog geen
zebrapaden nodig om de verbindingsweg
(Marcelisstraat) tussen Wezembeek en
Oppem veilig en wel over te steken. De
leerlingen van de ‘maseurkensschool’ op
het Velleken en de jongensschool aan het
gemeentehuis konden er op weg naar en
van de school nog onbezorgd ravotten en
volop van de gezonde buitenlucht genieten. Op het Velleken bestond er toen een
belangrijk rust- en herkenningspunt: ‘Den
Blauwen Hemel’ of het café van Jules en
Matilleke Verbist. Het was een alleenstaande nieuwbouw, ter vervanging van
hun vroegere gelijknamige zaak aan de
spoorwegbrug in de Beekstraat, en was
gelegen naast de treinhalte ‘Wezembeek’
van het Electrobelleke. Deze treinhalte
bestond uit twee hoge en met gruis
opgevulde perrons, de ene in de richting
van Brussel en de andere in de richting
van Tervuren en een betonnen schuilplaats
voor de reizigers. Bij goed weer stonden
de schuifvensters en de voordeur van het
café steeds open en, aan het herhaaldelijk
en hartelijk gelach van de aanwezige
klanten te horen, was het er goed om
enige tijd te vertoeven.
Michel Spreutels
Opgedragen aan Rik Smets, de illustere illustrator van
ons boeiend dorpsleven.

> 02/09
Apotheek Desmet-Schoonejans
Mechelsesteenweg 157
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 04 76
> 09/09
Apotheek Boone
Jezus-Eiklaan 2
3080 Tervuren
02 767 44 86
> 16/09
Apotheek Wils
Oudstrijderslaan 2
1950 Kraainem
02 720 16 38
> 23/09
Apotheek Van Meerbeeck-Picard
Mechelsesteenweg 158
1933 Sterrebeek
02 731 62 91
> 30/09
Apotheek Peeters
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68
> 07/10
Apotheek Christiaens
Oppemlaan 6
1150 Brussel
02 772 77 66

Verkesmet-rock
24 september - 18u
Varkensmarkt
Enkele inwoners van
WezembeekOppem hebben de handen in elkaar
geslagen om
de ‘Verkesmet’
nieuw leven
in te blazen
door een klein rockfestival te organiseren.
Op het programma staat het ‘Power Trio’
ROCKWEILER. Zij brengen nummers van
o.a. The Beatles, Deep Purple, Rolling
Stones, ea.
Daarna is het de beurt aan Peter Welch
(ex-inwoner van Wezembeek-Oppem) en
zijn Blues Band. Iedereen is van harte
welkom en de inkom is gratis!
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Bewogen jaren (1919-1963) (deel 13)
Baudouin de Grunne en de taalfaciliteiten (deel 1: van 1946 tot 1963)
Graaf Baudouin de Hemricourt de Grunne, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1946 de lijst
van de ‘Sociale Unie’ aanvoerde, werd op 1 januari 1947 tot burgemeester van Wezembeek-Oppem aangesteld. Hij speelde een invloedrijke rol in de manier waarop onze gemeente de moderne tijd inrolde.
Baudouin de Grunne (°1917) behoorde
tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de
verzetsgroep Socrates, die vooral initiatieven ten voordele van werkweigeraars
steunde. Dit gebeurde onder de vorm van
inzameling en distributie van fondsen
afkomstig van kapitaalkrachtige Belgische
industriële en ﬁnanciële middens. Na de
oorlog verklaarde de leiding van de verzetsgroep dat het uitsluitend aan Baudouin de
Grunne te danken was dat “de eerste
vijfentwintig miljoen” werden gevonden.
Ondanks zijn jeugdige leeftijd had Baudouin de Grunne hierbij een grote ernst en
deskundigheid aan de dag gelegd (verklaring van oud-minister A. Scheyven). Tevens
raakte B. de Grunne tijdens de militaire
bevrijdingsoperaties met het Brumagneeskadron betrokken bij gevechten met de
vijand in Waver en Wilmarsdonk (Antwerpen). Baudouin de Grunne, jurist van
vorming, behoorde tot de beweging ‘La
Relève’, die de jonge progressieve Franstalige christen-democraten groepeerde. Na
een verblijf op het kabinet van Camille
Gutt, minister van Financiën, werd hij de
Franstalige secretaris van de unitaire PSCCVP van het arrondissement Brussel. Na
zijn ontslag was hij van 1949 tot 1951 kabinetssecretaris bij verschillende ministeriële

kabinetten vooraleer hij van 1952 tot 1982
directeur van de unitaire Belgische Vereniging voor Steden en Gemeenten zou worden.

Graaf Baudouin de Grunne, burgemeester van
Wezembeek-Oppem.

Straatnaambord met taalfaciliteiten daterend van voor 1963.
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Eerste verfransingsgolf
Van meet af aan liet burgemeester Baudouin de Grunne zich kennen door zijn
deskundige inzet en zijn charismatische
persoonlijkheid. Als Franstalige sprak hij
gaandeweg perfect Nederlands. In 1947
bestond de gemeenteraad slechts uit negen
leden, burgemeester en schepenen inbegrepen. Er was slechts één Franstalige vertegenwoordiger, Lucien Coulon uit de ‘Bel
Air’-wijk. De overige raadsleden waren
lokale stemmentrekkers. Wezembeek-Oppem
werd reeds decennia lang met het fenomeen van de vreemde inwijking, vooral van
Franstaligen, geconfronteerd. Volgens
tellingen van 1930 en 1947 woonden in
Wezembeek-Oppem respectievelijk 14% en
30% Franstaligen. Bovendien bestond de
bevolking hoofdzakelijk uit landbouwers en
arbeiders. Reeds in de jaren ’30 werd er,
onder het burgemeesterschap van de
gebroeders Xavier en Eugène de Hemricourt
de Grunne, een vergunning tot verkaveling
van ongeveer één vijfde van het gemeentelijk grondgebied verleend. Hierbij werden
door de NV Immobilia de Stockel, die

gecontroleerd werd door de holding Electrobel, in een nieuwe wijk tussen Oppem en
Stokkel (Sint-Pieters-Woluwe), Kapelleveld
(Quartier Bel Air) genaamd, aan vooral
Brusselse kapitaalkrachtige kandidaten
grote kavels voor villabouw te koop aangeboden. De spoorlijn Brussel-Tervuren, uitgebaat door dezelfde holding Electrobel,
waardoor een snelle verbinding met Brussel
verzekerd werd, droeg bij tot een eerste
verfransingsgolf in Wezembeek-Oppem. Dat
met dergelijke operatie van meet af aan
niet alleen een taalbarrière, maar ook een
socio-economische barrière tussen de
autochtone bevolking en de inwijkelingen
werd opgeworpen, wordt aangetoond door
het feit dat ten behoeve van de Franssprekende gelovigen van de Bel Air-wijk door
dezelfde maatschappij al in 1938 op de
hoek van de Oppemlaan en de Schone
Luchtlaan, een geprefabriceerde SintPauluskapel werd opgetrokken. Vanaf 1944
bediende de Fransgezinde E.H. Vermeulen
(in de volksmond ‘de Floeren Vest’ genaamd) deze kapelanie tot hij in 1948 de
eerste pastoor (1948-1974) van de nieuwe
parochie Sint-Jozef op het Kappelleveld zou
worden. Deze geestelijke hield er bij de
uitoefening van zijn taak als zielenherder
een zeer persoonlijke visie op na. Zijn
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werden aan de Warandeberg in Wezembeek
door de Nationale
Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom
46 eengezinswoningen
opgetrokken. In
hetzelfde jaar bouwde
de lokale bouwmaatschappij ‘Mijn Huisje’
in Oppem een nieuwe
wijk van 104 eengeDe school ‘Institut Nôtre Dame de la Trinité’ (1955).
zinswoningen met de
Nederlandstalige parochianen moesten zich
nodige wegeninfrastructuur, zijnde de
namelijk voor alle belangrijke gebeurtenisVosberg en de Heldenlaan. De bevolkingssen in hun leven zoals doopsel, eerste en
aangroei die daarop volgde, bestond vooral
plechtige communie, huwelijk of eremis en
uit jonge gezinnen. Ze stonden meestal aan
uitvaart steeds tot de pastoor van de
het begin van hun carrière en hadden
parochiekerk Sint-Pieter in Wezembeek
aanvankelijk geen tijd of interesse in het
wenden. Zo werd mijn grootvader in januari
lokale verenigingsleven. De oprichting in
1950 in de Sint-Pauluskapel in Bel Air met
februari 1952 van een plaatselijke Davidseen Franse mis begraven. Mijn dierbare
fondsafdeling, met onder meer als doel de
peter heeft in heel zijn leven geen woord
bevordering van de Vlaamse belangen,
Frans gesproken. De onderpastoor van de in
betekende dan ook de start van de bevesti1955 opgerichte Sint-Michielsparochie in
ging van de Vlaamse aanwezigheid in de
Oppem, eerwaarde pater passionist Bonagemeente en smeedde tevens een band
ventura, was eveneens een uitgesproken
tussen de autochtone Vlaamsgezinden en
voorstander van een tweetalig pastoraat,
hun geestesgenoten onder de nieuwkomers.
terwijl de eerwaarde heer Ernest Favets,
Kwam daarbij nog het feit dat, volgens de
priester van het Heilig Hart, steeds de
verklaringen van de burgemeester, de
grote promotor is gebleken van de Franse
Franstaligen die zich in Wezembeek-Oppem
zondagsmis in het Heilig-Hartcollege.
kwamen vestigen “een heel andere levensopvatting hadden”. Alsof goed nabuurschap
Feitelijke faciliteiten voor Franstaligen
en oprecht wederzijds respect tussen
Tijdens het eerste mandaat van burgemeesanderstalige inwoners van Wezembeekter B. de Grunne (1947–1952) werden de
Oppem tot geen aangename leefgemeengemeentelijke wegen en nutsvoorzieningen
schap konden leiden. Hierbij diende wel de
(water, gas en elektriciteit) grondig verstelregel te worden gehanteerd dat “vriennieuwd en uitgebreid. De betonnen wegbedelijkheid niet mocht verward worden met
kleding van de Gergelstraat (1949) , de
zwakheid en beleefdheid geen vorm van
Pachthofdreef (1949), de Hoeﬁjzerstraat
onderdanigheid inhield”. Met andere
(1949) en de Lange Eikstraat (1950) gold
woorden, spontane integratie leidt niet
dan ook, in zijn tijd, als een primeur inzake
noodzakelijk tot nefaste assimilatie. Terwijl
gemeentelijke wegen.
sommige Vlaamse inwijkelingen, omwille
Bij de inplanting van nieuwe woonwijken
van hun nieuwe verworven status van
werd onder het burgemeesterschap van B.
bewoner van de Brusselse rand, plots hun
de Grunne van in het begin echter weinig
moedertaal niet meer machtig bleken te
of geen rekening gehouden met de eventuzijn, bleven Franstaligen, die generaties
ele integratie van de nieuwkomers in de
lang in Wezembeek-Oppem woonden, als
bestaande leefgemeenschap. Iedereen die
gevolg van een blijkbaar niet te verklaren
aan de gestelde maximum inkomensgrens
handicap evenmin nog in staat om Nedervoor het bekomen van een sociale woonst
lands te begrijpen, laat staan te praten.
beantwoordde, was welkom. Het gemeenteUiteraard bracht Baudouin de Grunne het
bestuur was trouwens van mening dat de
meer dan nodige begrip op voor de steeds
oorspronkelijke Wezembekenaars al over
maar groeiende vraag van zijn taalgenoten
hun eigen woning beschikten en voor hun
naar de tweetaligheid van de gemeentelijke
nazaten wel ergens in de gemeente een
administratie, het lokaal onderwijs en het
lapje bouwgrond hadden liggen. In 1950
pastoraat. Tweetalige ofﬁciële aankondi-

gingen, tweetalige straatnaamborden en
uitvoerige egards door de lokale administratie ten overstaan van Franstalige
loketbezoekers maakten, lang voor de
invoering van de taalwetgeving van 1963,
onwettige administratieve ‘de facto faciliteiten’ in Wezembeek uit en hebben rechtstreeks tot de grondige verfransing van de
gemeente geleid. Reeds in 1955 werd in de
wijk Bel Air (Schone Luchtwijk) een Franstalige vrije school voor meisjes met kleuter- en lager onderwijs opgericht. De
onderwijsinstelling werd aan de Madeliefjeslaan opgetrokken. Pastoor Vermeulen, die
intussen alom bekend was geraakt omwille
van zijn extreme communautaire standpunten en daden, deed hierbij een beroep op
de zusters van de Franse Congregatie van
de ‘Soeurs Trinitaires’, die in Elsene een
soortgelijk instituut voor meisjes van
vermogende ouders hadden. In het klooster
van de zusters van O.L.Vrouw van VII
Weeën in de J.B. De Keyzerstraat werd van
1949 tot 1957 Franstalig onderwijs onder
de vorm van externaat en pensionaat
verstrekt. Dergelijke initiatieven gaven de
Franstalige inwijkelingen van bij hun
aankomst in Wezembeek-Oppem de stellige
indruk dat ze in een tweetalig gebied
kwamen wonen. Ze werden hierdoor geenszins aangemoedigd om zich aan te passen.
De schuld hiervoor trof niet alleen burgemeester Baudouin de Grunne. Hij was
weliswaar de kopman van de partij ‘Sociale
Unie’, maar op zijn lijst stonden ook en
overwegend Vlamingen, die blijkbaar de
tweetaligheid van Wezembeek-Oppem mee
hebben gepropageerd of ten minste hebben
gedoogd. De autochtone Wezembekenaars
bleven toen immers nog, vanuit een zekere
dorpsreactie, liever op de tweetalige lijst
van hun populaire burgemeester voor de
hun vertrouwde kandidaten, eerder dan
voor onbekende betweterige ﬂamingante
nieuwkomers, stemmen. Dat de klank van
de stem van Baudouin de Grunne als de
populaire burgemeester met zijn reputatie
van goed lokaal beheerder in WezembeekOppem niet altijd dezelfde was als deze in
Brussel, waar elke communautaire uitspraak
van hem jarenlang binnen de PSC als ‘de
stem van de periferie’ gold, hoeft evenmin
een omstandig betoog.
Michel Spreutels
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Herfstfeesten
23 september - 15 oktober

Karla Stoefs wint de Prijs van de
Kinder- en Jeugdjury

Binnenkort zijn er opnieuw Herfstfeesten in onze gemeente. Dit
jaar duren ze opnieuw drie weken. De openingszitting heeft
plaats op vrijdag 23 september om 20u in GC de Kam. Tijdens de
openingszitting stellen GC de Kam en de Cultuurraad hun jaarprogramma’s voor. De Herfstfeesten zijn daar een deel van. De avond
wordt opgeﬂeurd met muziek en zang en we sluiten af met een
receptie. Wij hopen jou daar te mogen begroeten!
Hieronder geven we een overzicht van het programma. De meeste
activiteiten vinden plaats in GC de Kam. Details vind je in de
folder die een van de volgende weken in je brievenbus valt.
> Openingszitting op vrijdag 23 september om 20u. Kinderkoor ‘de
Wamblientjes’ zorgt voor zang en muziek.
> Onze KAV-afdelingen organiseren samen op zaterdag 24 september
hun traditionele pannenkoekenslag met een tombola ten voordele
van Ziekenzorg.
> De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia organiseert op zondag 25
september ’s middags een eetfestijn.
> Davidsfonds organiseert op dinsdag 27 september een gespreksavond over ‘de Romeinen’. We vingen het gerucht op dat dit onderwerp op een zeer originele manier uit de doeken zal worden gedaan.
> De Sportraad organiseert op 29 september een EHBO-cursus op
maat van sportclubs en jeugdverenigingen. Opgelet, hiervoor
moet op voorhand ingeschreven worden!
> Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Vermeylenfonds een
Cultureel Eetfestijn op vrijdag 30 september.
> Op zaterdag 1 oktober is er om 17u een reis door Bourgogne onder
het motto “met een glas in de hand door het wijnland”, een wijndegustatie georganiseerd door ‘Les Amis de Bourgogne’. Om 20u kan
je dan een optreden van zanggroep ‘Non Troppo’ beluisteren.
> Pels & Pluim organiseert op zondag 2 oktober van 10u tot 17u een
kleineknagersshow. Die namiddag heeft ook de sport- en spelnamiddag van Chiro Berkenbloesem plaats in en rond de Kam.
> De jaarlijkse dia-avond van Natuurpunt vindt plaatsr op dinsdag 4
oktober om 20u, dit maal over ‘Broedvogels in onze regio’.
> KWB organiseert op vrijdag 7 oktober een academische zitting ter
gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan.
> Zaterdag 8 oktober is een goed gevulde dag. Van 10u tot 18u stelt
het Davidsfonds de boeken voor die gekozen kunnen worden voor
het lidmaatschap 2005-2006. Van 13u tot 16u is er de tweedehandskledingbeurs georganiseerd door de Gezinsbond. En ’s
avonds, vanaf 19u30, heeft de jeugdraadquiz plaats. Dit jaar heeft
die plaats in het Jeugdhuis!
> Op zondag 9 oktober is er het feest van alle leeftijden, aangeboden door de Cultuurraad. Dit jaar staan Wendy van Wanten, clown
Rocky en een komisch duo op het programma. Dit alles vanaf 15u.
> Op donderdag 13 oktober is er om 20u een ﬁlmvoorstelling.
> Vrijdagmiddag 14 oktober organiseert KBG een pensenkermis.
> En als afsluiting organiseert de Jeugdraad op zaterdag 15 oktober
in Jeugdhuis Merlijn:
> van 16u tot 18u een kinderfuif met DJ Spiritus Faf
> vanaf 21u de traditionele Jeugdraadfuif
Ronald Cools
Voorzitter Cultuurraad
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Met haar debuut ‘Voor altijd bij jou’ wint jeugdboekenschrijfster
Karla Stoefs uit Wezembeek-Oppem de Prijs van de Kinder- en
Jeugdjury. Meer dan 1.700 kinderen tussen 10 en 12 jaar brachten dit jaar hun stem uit. Een grotere eer kan je als jeugdschrijver niet halen, want het is de prijs waarover de jonge lezers zelf
beslissen. In december 2003 had Uitgekamd een gesprek met
Karla Stoefs. Daarin vertelde ze hoe ze te werk gaat en zei ze
van zichzelf “dat ze het vak van auteur nog niet helemaal
beheerst”. De waardering van de kinderen heeft ze nu alvast.
Karla Stoefs is in het dagelijks leven systeemanalist, ze houdt
van woorden, letters en heeft met het publiceren van ‘Voor
altijd bij jou‘ een oude droom waargemaakt. Binnenkort verschijnt haar derde boek bij Davidsfonds/Infodok: het romantische prentenboek ‘Stekelzot van je’.
In het bekroonde boek ‘Voor altijd bij jou’ wordt het rustige
leventje van Hannah compleet overhoop gehaald door de komst
van oom Fredo, tante Zoë en neef Gill. De eigenzinnige en
bijdehandse Hannah vindt het vreselijk haar kamer te moeten
afstaan aan Gill. Maar stilaan raakt ze gefascineerd door haar
vreemde neef. Hij kan uren naar de zee staan turen en wordt
beste maatjes met de zonderlinge vuurtorenwachter.
Voor meer info, een interview of een recensie-exemplaar:
Davidsfonds/Infodok, Ineke Debels, Blijde-Inkomststraat
79-81, 3000 Leuven, tel. 016 310 600, ineke.
debels@davidsfonds.be
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Van pachthof tot kasteel
Gordel-wandeling
4 september - Wezembeek-Oppem en
Kraainem
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 Sint-Pancratiuskerk en
Sint-Pieterskerk. Op de binnenkoer van GC de Kam worden de
wandelaars vergast op een optreden van het Brabants Bourdonorkest.
De groene wandeling 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,
degordel@bloso.be, www.bloso.be

Infovergadering catechese
15 september - 20u - parochiecentrum
In oktober start de catechesevorming voor de 11- en de 12jarige kinderen van de parochies Sint-Michiel en Sint-Pieter.
Als jouw 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 SintPietersparochie behoort of tot de Sint-Jozefsparochie en Nederlandstalig bent.
Wij nodigen jou en jouw kind(eren) uit op een infovergadering
in het parochiecentrum, Vosberg 40 op donderdag 15 september
om 20u.
Indien je niet aanwezig kan zijn, geef dan een seintje per
telefoon of per e-post naar gilbert.mazijn@scarlet.be
Je krijgt dan schriftelijk de nodige informatie.

Bijscholing sportblessures door vzw
‘de Rand’ en sportoverlegorganen
Op vraag van de leden van Nederlandstalige
sportclubs uit de faciliteitengemeenten
organiseren vzw ‘de Rand’ en haar sportoverlegorganen een bijscholing over sportblessures. Deze bijscholing is gericht naar
trainers en leden van sportclubs uit deze
overlegorganen. Sportdokter Johan Pierret uit Dworp legt uit
welke blessures het meest voorkomen bij de sporten die de
deelnemers aan de bijscholing beoefenen, wat je moet doen in
geval van dergelijke blessures en welke preventieve maatregelen
genomen kunnen worden. Een bijscholing op maat van de
sportclubs dus! De bijscholing wordt georganiseerd in de gemeenschapscentra van Wemmel, Wezembeek-Oppem en SintGenesius-Rode.
Inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem kunnen op
donderdag 29 september in de Kam terecht.
De bijscholing start om 19u en duurt tot 22u (pauze van ± 10
min. inbegrepen).
Hoe inschrijven?
Voor leden van Nederlandstalige sportclubs en verenigingen is
de bijscholing gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. Het maximaal aantal inschrijvingen is 15. Als er nog plaatsen zijn,
kunnen ook geïnteresseerden uit andere gemeenten deelnemen.
Zij betalen 15 euro.
Meer info en inschrijvingen bij:
Monique Vanmierlo, stafmedewerker GC de Lijsterbes en GC de
Kam, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28
06 of e-mail monique.vanmierlo@derand.be
Met de steun van de Vlaamse minister voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Brussel.

Op stap met de gemeente
Ben je senior of 60+ zoals dat tegenwoordig heet? Dan kan dit
je interesseren. Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de gemeente je
van harte uit om deel te nemen aan de activiteiten die wij
speciaal voor jou organiseren.
Op vrijdag 2 september doen wij een daguitstap naar Henegouwen. We vertrekken om 8u en brengen een bezoek aan het
hellend vlak van Ronquières of de versterkte burcht van Ecaussinnes. Er wordt een lunch voorzien. Wij vragen een bijdrage
van 13 euro.
Op donderdag 17 november organiseren wij een muzikale namiddag in de gemeentelijke feestzaal.
Info en inschrijving:
> ‘Het Magazijn’ van het OCMW, Ter Meeren 1, Ban Eik
> Het gemeentehuis in het kantoor van schepen Nicole Geerseau-Desmet
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Quaiss Kitir laat Jummoo de wereld
relativeren
Een gesprek met Ron De Rauw van Jummoo
Het muzikaal en humoristisch duo Jummoo reist sinds zes jaar langs alle Vlaamse podia. Met hun derde
show ‘Quaiss Kitir’ gaan ze verder waar ze vorige keer eindigden. “Onze twee personages kennen elkaar
en willen nu de beste zijn”, vertelt Ron De Rauw. Jummoo staat voor muzikale hoogstandjes en bovenal
een massa relativeringsvermogen. “Ooit kwam een vader na een optreden naar mij toe. Hij was tien keer
na elkaar komen kijken. Hij zei dat het de enige manier was om even te vergeten dat zijn dochter aan
kanker was overleden… Dat raakt je.”
Ron De Rauw (44) en Rik Debonne (48)
vormen het olijke duo achter Jummoo.
Laurel & Hardy op zijn Vlaams. Ze zijn
elkaars tegenpolen. “Ik kom uit de rockmuziek en heb er een reeks opdrachten
voor theater en televisie opzitten. Maar ik
was compleet uitgeblust, nam dingen aan
voor het geld waarin ik mijn ei niet kwijt
kon en was dringend op zoek naar iets
nieuws. Ik zocht binnen de klassieke
muziek en volgde lessen bij Rik. Na een
paar lessen lagen we voortdurend plat van
het lachen. Hij komt uit de klassieke
muziek en een groter contrast tussen ons
beiden bestaat er niet. Het was hilarisch!
Alleen de muziek uit de jaren ’60 en ’70
hebben we gemeen. Stilaan groeide het
idee om ermee op de planken te staan.
Het gevecht tussen onze beide werelden
was schitterend. In onze eerste show is hij
de saaie piet uit het klassieke milieu. Ik
ben de rocker bij wie het allemaal explodeert en niet stil kan staan”, vertelt Ron.
De eerste show ‘Jummoo oh!’ slaat in zoals
een bom. Ook de groeps- en showtitel kent
een memorabel verleden. “Om elkaar beter
te leren kennen, gingen we trekken in de
Pyreneeën. Een Fransman vroeg ons of we
‘des jumeaux’ waren, tweelingen dus.
‘Neen’, antwoordde ik. ‘We zijn Belgen.’
Pas een tijdje later kwamen we tot het
besef wat het woord betekende. Het
verhaal ging een eigen leven leiden en zo
is onze naam tot stand gekomen.” Ze
traden overal in België op en pas nu, zes
jaar later tijdens de Gentse Feesten,
hebben ze na 500 optredens afscheid
genomen van hun eerste boreling.

elkaar wat beter en zoeken ze elkaar verder
op”, blikt Ron terug. Het fabuleuze Jummoogevoel tekent zich meer en meer af. “Hoe
moet ik het omschrijven? Mensen komen
buiten en ze hebben goesting om te zingen
en te dansen. Er is sfeer, ambiance en vooral
veel humor. We relativeren alles en laten de
wereld voor anderhalf uur stoppen met
draaien. Ons publiek vergeet even al zijn
zorgen.” De manier waarop de muziek
gecombineerd wordt, bijvoorbeeld een
overgang tussen Bach en ‘No Woman No Cry’
van Bob Marley in de tweede show, laat je
niet onbewogen. “Ook hier ondergraven we
het ‘sérieux’ van beide wereldjes”, vertelt
Ron. “Het bombastische van de klassieke en
de macho houding van de rock. We stellen
onszelf in vraag en mensen voelen zich er
goed bij. We spelen ook geregeld voor
bedrijven waar werknemers zich even
kunnen laten gaan en dan zie je de stress
stilaan verdwijnen.” De ‘Mini en Maxi’ van
Nederland of De Nieuwe Snaar en de Frivole
Framboos in Vlaanderen. Vergelijkingspunten
zijn er genoeg, maar Jummoo blijft zijn
eigen koppige zelf. Na zes jaar blijven ze
zichzelf vernieuwen. Bij de laatste editie,
‘Quaiss Kitir’ (Amerikaans dialect voor ‘very
ﬁne’), sinds maart vorig jaar op de planken,
riepen ze de hulp in van regisseur Danny
Ronaldo van het gelijknamige circus. “Hij
had een enorme invloed op onze show en
leerde ons ook met non-verbale humor
werken. Ook introduceerden we minder
populaire muziek. Zowel Rik als ik willen de
beste zijn op het podium. Die strijdkracht
voedt het optreden en we lokken reacties uit
in de zaal. Rik is de rustige, ik de hevige.”

Circus Ronaldo
Met hun tweede productie ‘Cockamamy’
namen ze de draad in 2001 weer op. “In
deze voorstelling kennen onze personages

Samensmelting
Geboren in Hamme woont Ron nu al 25 jaar
in Gent, net als zijn kompaan. Verknocht
aan de stad die ook zijn artistieke voe-
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dingsbron vormt. “Ja, ik voel me hier
geweldig”, bevestigt hij. “Waar we met
Jummoo naartoe gaan, weet ik niet. Zolang
we ons maar amuseren. We leven in een
‘sample’ cultuur waarin we bestaande
dingen opnieuw verweven tot iets nieuws.
Door kruisbestuiving ontstaan er nieuwe
genres. De meeste dingen zijn al eens
gedaan. Zo creëren we nieuwigheden en
worden we niet in hokjes geplaatst.”
Ron wil vooral geen serieus of hoogdravend
etiket opgekleefd krijgen “Wij doen gewoon
waar we goed in zijn en ‘that’s it’. We
lachen veel met onszelf en dat zal ook wel
typisch Vlaams zijn.” Hij is ook bezig met
muzikaal werk voor de ‘one woman show’
van Els De Schepper en acteert af en toe in
Familie en Wittekerke, maar Jummoo blijft
zijn hoofddoel. “Gemiddeld treden we drie
keer per week op. Bij Jummoo kan ik
inspelen op dingen die gebeuren en we
krijgen regelmatig de slappe lach. Dat is
schitterend! Zo blijf je creatief bezig. De
druk is er natuurlijk. Zodra een show af is,
ben ik alweer nieuwe dingen aan het
uitdenken. Maar dat houdt me gaande en
dat heb ik nodig. Jummoo is de samensmelting van mijn leven de afgelopen 20 jaar.”
Gunther Ritsmans
© Kris Dewitte
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TROET DEMEY
AQUAREL
SEPTEMBER
KAM KIEST VOOR KUNST
Troet Demey groeide op in Wezembeek-Oppem
waar de kleurenpracht van de zomerse velden
hem overweldigde. Daar maakte hij zijn
eerste aquarellen. Toen hij ouder werd, koos
hij voor een kunstopleiding in het SintLukasinstituut in Brussel. Later ook in
Hasselt. In 1968 verbleef hij in Parijs, de
aanzet van een twee jaar durende wereldreis
waarvan de indrukken en impressies in zijn
werken zijn terug te vinden.

BATMAN BEGINS
DO 08-09
FILM
Toen Bruce Wayne nog een klein jongetje
was, zag hij hoe zijn ouders voor zijn neus
vermoord werden. Zijn leven is obsessief
vervuld van wraakgevoelens en hij vlucht naar
het Oosten, waar hij in de leer gaat bij de
gevaarlijke ninja-leider Ra’s Al-Guhl. Wanneer
hij terugkomt in Gotham City wordt de stad
geregeerd door criminelen en Bruce besluit
een nieuwe persoon te worden om de misdaad
tegen te gaan: Batman. Samen met de
politieagent Jim Gordon trekt Batman ten
strijde tegen de criminaliteit.

Met: Christian Bale, Michael Caine, Katie
Holmes, Liam Neeson, Morgan Freeman
Regie: Christopher Nolan. Originele versie,
tweetalige ondertiteling, 134 min.

Vroeger waren er ook al etsen, potlood- en
pentekeningen, olie- en acrylschilderijen,
maar de laatste jaren zijn bijna uitsluitend
gewijd aan pastel en vooral aquarel. Naast
het schilderen speelt Troet toneel en schrijft
hij poëzie.
In de cafetaria van GC de Kam
Toegang: gratis

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

JUMMOO
QUAISS KITIR
VR 16-09
MUZIKALE HUMOR
Twee klasbakken en een heerlijke cocktail van
muzikale spielereien met een nieuwe lading
visuele vondsten. Dat mag je verwachten van
Jummoo. Helaas voor hen, maar gelukkig voor
het publiek, zijn hun twee personages ook in
deze show gedoemd om samen te spelen. In
Jummoo-taal betekent dat muzikaal met
elkaar in de clinch gaan. Of volgt nu de
verzoening?
De muzikale en visuele humor van Jummoo

© Jo Clauwaert

laat zich niet in woorden vatten. Jummoo,
dat moet je gewoon zien en beleven.
In ‘Quaiss Kitir’ balanceren deze acrobaten
van de eenvoud opnieuw aanstekelijk tussen
de lach en de verwondering. Kort samengevat
wordt dat: een klassieke muzikant krijgt
ambras met een rocker met tattoos en een
veel te groot ego, met een wilde reis door ons
muzikaal erfgoed tot gevolg.
De regie was ditmaal in handen van niemand
minder dan Danny Ronaldo van het gelijknamige wereldberoemde circus Ronaldo.
20u - de Kam
tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk),
10 euro (abo)
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INITIATIE TOT DE COMPUTER

Taalcursisten krijgen attest

VORMING
De computer is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Brieven en menu’s opmaken met de computer, bankieren via
het internet, digitale foto’s bewerken, … Het gebeurt allemaal met
de computer.
Voor degenen die hun eerste stappen willen zetten in de computerwereld, organiseert GC de Kam de cursus ‘initiatie tot de computer’.
Deze cursus wordt begeleid door Minex; een jong computerbedrijf uit
Kraainem.
In deze cursus wordt er vanaf nul gestart: de correcte wijze om de
computer aan en uit te schakelen, de computer naar eigen wens
aanpassen, maken en beheren van mappen, … Er komt veel aan bod.
Elke cursist heeft een computer voor zich met bijhorende monitor,
muis en toetsenbord. Alle te volgen stappen worden geprojecteerd
op een groot scherm. Het besturingssysteem Windows XP wordt

hiervoor als uitgangspunt genomen. Je leert werken met verschillende programma’s zoals: Wordpad (tekstverwerking), Paint (tekenprogramma), de calculator, enzovoort.
Praktisch:
> de cursus bestaat uit 10 lessen; donderdag van 10u tot 12u
(tijdens de schoolvakanties is er geen les)
> eerste les: 6 oktober 2005
> laatste les: 15 december 2005
> kostprijs: 80 euro per persoon (cursusmateriaal inbegrepen)
> informatie + inschrijving: GC de Kam, Beekstraat 172,
1970 Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31, info@dekam.be
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Ongeveer 80 cursisten, leerkrachten en genodigden van vzw ‘de
Rand’ sloten op 25 juni het schooljaar op een bijzonder leuke manier
af. Om 10u werden we verwacht aan het Bellevuemuseum, waar de
gidsen van Klare Lijn ons opwachtten voor een ondergrondse rondleiding op de Coudenbergsite. We hebben allemaal genoten van de
boeiende uitleg van de vier gidsen, zelfs de cursisten die nog maar
net een jaartje Nederlandse les achter de rug hadden. De gidsen
deden erg hun best om alles op een verstaanbare en levendige
manier uit de doeken te doen. Na de rondleiding vertrokken we naar
het Brusselse gemeenschapscentrum De Markten, waar het ‘ofﬁciële’
gedeelte van de dag volgde. Eddy Frans, algemeen directeur van vzw
‘de Rand’, feliciteerde de geslaagde cursisten uit naam van de hele
ploeg. Hij nodigde hen ook uit om actief deel te nemen aan het
plaatselijke gemeenschapsleven, door bijvoorbeeld eens een voorstelling bij te wonen in een van de gemeenschapscentra van ‘de Rand’.
De leerkrachten van CVO Tervuren-Hoeilaart, de GLTT en vzw ‘de
Rand’ lazen de namen van de geslaagde cursisten voor. Daarna
konden de cursisten nog een gezellige babbel doen. De drank en de
lekkere en stijlvolle hapjes die voortdurend aangevoerd werden,
zullen daarbij zeker geholpen hebben… De cursisten waren erg
enthousiast over de taallessen en de slotactiviteit. Veel cursisten
hebben ons beloofd dat ze ook het komende schooljaar les zullen
volgen bij vzw ‘de Rand’.

Nederlands leren
Taallessen Nederlands in 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
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> 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 om 19u.
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 langs in de Zandloper op 29
augustus 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.

Minister Keulen verﬁjnt omzendbrieven Peeters en Martens
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (VLD)
heeft een geactualiseerde en verﬁjnde versie klaar van de
omzendbrieven Peeters en Martens. De omzendbrief werd
verstuurd naar alle 308 Vlaamse steden en gemeenten. De
verﬁjning komt er na de arresten van de Raad van State en de
Verklaring van de Vlaamse Regering van 18 mei 2005.
De omzendbrieven Peeters (1997) en Martens (1998) regelen het
taalgebruik in de gemeenten en OCMW’s in het Nederlandse
taalgebied. De Raad van State heeft in een reeks arresten van
23 december 2004 de annulatieberoepen tegen de twee omzendbrieven verworpen. De Raad zegt dat de omzendbrieven
wettelijk in orde zijn en een correcte interpretatie zijn van de
taalwetgeving in bestuurszaken.
”De nieuwe aanvullende omzendbrief, die de vorige omzendbrieven niet opheft, bevestigt de bestaande interpretatie van de
taalwet en citeert letterlijk een aantal passages uit de arresten
van de Raad van State”, verduidelijkt Marino Keulen. “Ook wordt
in de omzendbrief expliciet vermeld dat de oproepingsbrieven
voor de verkiezingen in het Nederlands moeten worden verstuurd. Burgemeesters moeten zich hiernaar schikken.
De wet moet door iedereen worden nageleefd, op de eerste
plaats door ofﬁciële gezagsdragers.”
Verder bepaalt de omzendbrief speciﬁek voor de faciliteitengemeenten dat berichten en mededelingen aan de inwoners
tweetalig moeten zijn met voorrang voor het Nederlands.
Geïndividualiseerde briefwisseling in faciliteitengemeenten
moet uitsluitend in het Nederlands. Op uitdrukkelijk en telkens
te herhalen verzoek kan een Franstalige inwoner een Franse

vertaling vragen van bijvoorbeeld aanslagbiljetten of oproepingsbrieven voor verkiezingen. Contacten die uitgaan van een
Franstalige inwoner met het gemeente- of OCMW-bestuur
verlopen in de taal van de inwoner. Als men bijvoorbeeld een
bouwvergunning of OCMW-steun aanvraagt in het Frans, zal men
ook in het Frans worden geholpen. Na het zomerreces nodigt de
minister de burgemeesters en OCMW-voorzitters van de 35
gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde uit om de
omzendbrieven toe te lichten.

Extra aandacht voor het Nederlands
op de speelpleinen in de rand
‘Taalspeler’ reikt nieuwe methode aan

Deze zomer startte vzw ‘de Rand’, in samenwerking met de provincie
Vlaams-Brabant en met steun van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk,
op twee speelpleinen in de rand een proefproject rond taalstimulering op. Op de Nederlandstalige speelpleinen in de Vlaamse rand zijn
immers ook Franstalige kinderen aanwezig. Een Franstalig kind de
spelregels uitleggen zonder over te schakelen naar het Frans is
echter niet zo vanzelfsprekend. Op dergelijke situaties speelt het
project ‘Taalspeler’ in. Het project vond plaats op speelplein De
Krabbers in Drogenbos en speelplein Pardoes! in Wezembeek-Oppem.
De coördinatie en begeleiding gebeurde door het Centrum voor Taal
en Migratie (CTM) van de KU Leuven. Twee ‘taalspelers’ van het CTM
begeleidden het project ter plaatse. Het doel van het project is om
kinderen ook in hun vrije tijd met het Nederlands te leren omgaan.
Machteld Verhelst van het CTM: “Voor een groeiend aantal anderstalige kinderen is het Nederlands vaak alleen een schooltaal, zelden
een speeltaal. We moeten de ‘knuffelwaarde’ van het Nederlands bij
die kinderen vergroten.” Het project moet de interactie tussen de
kinderen en met de monitoren stimuleren en een positieve houding
ten opzichte van het Nederlands in de vrijetijdssfeer creëren bij
anderstalige kinderen. Volgens Monique Vanmierlo, stafmedewerker
jeugd en sport van vzw ‘de Rand’, komt het project als geroepen: “Als
de animatoren een spel uitleggen en merken dat de anderstalige
kinderen het niet helemaal begrijpen, gebeurt het wel eens dat ze
overschakelen naar het Frans. Of een kind dat beide talen begrijpt,
legt het dan uit aan zijn kameraadjes. Met ‘Taalspeler’ leren de
animatoren nieuwe methodes om in zo’ n situatie toch Nederlands te
spreken.” Na de zomervakantie wordt het proefproject geëvalueerd
en wordt er gekeken of ook andere vrijetijdsinitiatieven in aanmerking komen. (KS)
UITGEKAMD I jaargang 6, nr 7 september 2005
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Feestjaar voor de Gordel
Een gesprek met Luc Peirlinck, coördinator van de Gordel
Op zondag 4 september heeft de Gordel in de Vlaamse rand voor de vijfentwintigste keer plaats. Tienduizenden Vlaamse gezinnen, wielertoeristen en wandelfanaten overspoelen die dag de regio. “De
Franstalige inwoners benijden de Vlamingen omdat wij dit van de grond krijgen”, weet Luc Peirlinck van
Bloso en coördinator van de Gordel. Voor de feesteditie pakt het evenement uit met een speciaal muzikaal programma.
boosere bijvoorbeeld aanzetten met het
idee om ook de sterrenwacht Mira in
Grimbergen met een parcours aan te doen.
We hebben dat bekeken en uitgewerkt.
Vanuit Zaventem kan je dit jaar dus ook
Mira bezoeken.”

Het begon allemaal in 1981 in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. Op 27
september organiseerde een groepje
Vlaamse inwoners een ﬁetstocht rond de
hoofdstad. In het dorp zelf vertrok er een
wandeling. Er waren ‘1.302 deelnemers’ let op de symboliek - en de Gordeltraditie
was geboren. In 1986 nam het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie (Bloso) de organisatie
op zich. Coördinator van dienst is Luc
Peirlinck. Hij begon als een van de vele
vrijwilligers van het sportieve evenement.
De organisatie verwacht dit jaar opnieuw
een kleine 100.000 deelnemers. Dat maakt
van de Gordel meteen de grootste eendagshappening in Vlaanderen. “We zijn
een heel jaar bezig met de organisatie
ervan”, vertelt Luc Peirlinck. “Onmiddellijk
na de Gordel volgt er een evaluatie. Daar
leren we uit. Dan steken we het programma in elkaar. Vorig jaar kwam Frank DeUITGEKAMD I jaargang 6, nr 7 september 2005

Nieuwigheden
Dat is lang niet de enige nieuwigheid dit
jaar. “Het is feest omdat het de 25ste
Gordel is. Het zal de meest muzikale editie
ooit worden. De broers Wauters van
Clouseau komen speciaal naar hun geboortedorp Sint-Genesius-Rode, waar alles is
begonnen. Het is een leuk extraatje voor
het publiek.” In Dilbeek
staat Will Tura op het podium. Hij brengt een aantal gastzangers mee. In
Zaventem zingt Belle Perez en in Overijse Wim
Soutaer. De concerten
starten telkens om 16u30
en duren een uurtje.
Nog speciaal dit jaar zijn de tochten
waarop ook minder mobiele mensen
terecht kunnen. Die kwamen tot stand in
samenwerking met de Vlaamse Liga van
Gehandicaptensport. Zowel de ﬁetstocht
van 25 kilometer in Dilbeek als de Piratenwandeling van zeven kilometer in SintGenesius-Rode zijn toegankelijk voor
iedereen.

“De Gordel is een Vlaams evenement. Dat
benadrukken we in al onze communicatie”,
zegt coördinator Peirlinck. “Maar voorts is
het niet aan mij om daarover uitspraken te
doen. Soms is het wat minder gemakkelijk
samenwerken met de gemeentebesturen
van de faciliteitengemeenten, maar echte
tegenkanting is er ook niet. De onderhandelingen en organisatie verlopen samen
met de gouverneur van Vlaams-Brabant.
Dat maakt de situatie al wat makkelijker.
De Gordel leeft hier alleszins nog sterk.
Een West-Vlaming ligt misschien niet
wakker van wat er hier allemaal gebeurt.
De Franstaligen zelf benijden de Vlamingen omdat we dit evenement van de grond krijgen. Soms ketst een
sponsorcontract waar
Franstaligen in de Raad
van Bestuur zitten af. Het
ligt bij hen allemaal
gevoeliger dan bij ons.”

“25 jaar gordel
wordt gevierd met
een speciaal muzikaal programma”

Vlaams aspect blijft belangrijk
Het Vlaamse karakter van de rand rond
Brussel benadrukken, is altijd belangrijk
geweest voor de Gordel. Dit jaar was een
tumultueus jaar in de gemeenten rond de
hoofdstad, met onder meer de nietsplitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde en de Franstalige vraag om
Brussel uit te breiden. Er zullen ongetwijfeld extra leeuwenvlaggen te zien zijn.

Vier thema’s
De vier trefpunten staan in het teken van
een fantasievol thema. Sint-Genesius-Rode
wordt een heus piratendorp, Dilbeek staat
in het teken van Pieter Breugel, Zaventem
wordt een wonderendorp en Overijse
verkleedt zich als druivendorp. Vanuit elk
trefpunt vertrekken er wandelingen en
ﬁetstochten. De langste tocht is honderd
kilometer. Vanuit Dilbeek en Oudenaarde
vertrekken bovendien twee tochten van
140 kilometer, speciaal voor wielertoeristen. In Overijse vertrekken er ook mountainbiketochten. Het volledige programma
vind je terug op de webstek www.de-gordel.be.
Je kan je er ook inschrijven.
Bart Claes
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WANNEER WIE

WAT

WAAR

INFO

SEPTEMBER
4

9u

KBG

Bloemencorso

Zundert

02 784 32 96

5

19u

GC de Kam i.s.m. CVO

Startsessie taallessen

GC de Kam

02 731 43 31

7

14u30

KBG

Petanque

Sportcentrum Duisburg

02 784 32 96

8

20u

De Rollenwagen

Danscursus

GC de Kam

02 731 44 70

11

9u

Horse Paradise

Promotie jumping

Grensstraat

0472 55 74 04

11

12u

Cultuurraad

Verenigingendag

Sporthal W-O

02 731 81 76

13

19u30

KAV

Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

14

20u

CM Ziekenzorg

Vorming ‘Zorgvaardig’

GC de Kam

02 731 48 79

15

13u

KAV

Crea-namiddag

Parochiecentrum

02 731 10 61

15

20u

Parochieraad

Info-avond ‘Catechese’

Parochiecentrum

02 731 32 69

17

18u

KWB

Kaas & Wijn

GC de Kam

02 731 05 73

17

21u

JH Merlijn

Optreden ‘Rockweiler’

JH Merlijn

info@merlijn.be

18

10u

Slotracing

Trofee der Lage Landen

JH Merlijn

info@merlijn.be

21

14u30

KBG

Petanque

Sportcentrum Duisburg

02 784 32 96

23

20u

Cultuurraad

Opening Herfstfeesten

GC de Kam

02 731 43 31

24

14u30

KAV

Pannenkoekenslag

GC de Kam

02 731 43 31

24

18u

Varkensmarktcomité

Verkesmet-rock

Hernalsteenstraat

0497 6092 24

25

12u

Kon. Harmonie St. Cecilia

Eetfestijn

GC de Kam

02 731 21 28

27

14u30

KBG

Gezellig samenzijn

O.C.M.W.

02 784 32 96

27

20u

Davidsfonds

Voordracht ‘de Romeinen’

GC de Kam

02 731 57 37

29

20u

Sportraad

Vorming EHBO

GC de Kam

02 731 43 31

30

19u30

Vermeylenfonds

Cultureel eetfestijn

GC de Kam

02 508 58 63

OKTOBER
1

17u

Les Amis de Bourgogne

Wijndegustatie

GC de Kam

02 767 44 93

1

20u

Non Troppo

Jubileumconcert

GC de Kam

02 305 04 63

2

10u

Pels en Pluim

Kleine Knagersshow

GC de Kam

02 731 49 45

2

14u30

Chiro Berkenbloesem

Sport- en spelnamiddag

GC de Kam

02 767 22 28

4

20u

Natuurpunt

Voordracht ‘Broedvogels in onze regio’

GC de Kam

02 731 81 76

5

14u30

KBG

Petanque

Sportcentrum Duisburg

02 784 32 96

6

9u

KBG

1ste Wing

Beauvechain

02 784 32 96

7

20u

KWB

Viering 40-jarig bestaan

GC de Kam

02 731 05 73

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober 2005 bekend willen maken, kunnen voor 11 september een
beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

REEKSEN:
> Maandag van 20u – Fit & Gezond Dames – turnen – GC de Kam – 02 731 83 30 (niet tijdens schoolvakanties)
> Woensdag van 14 tot 16u en zaterdag van 10 tot 12u – Stripbib Maddox in Jeugdhuis Merlijn
> Woensdag en vrijdag vanaf 20u: Jeugdhuis Merlijn – 0475 73 28 44
> Donderdag 20u30 – zanggroep Non Troppo – repetitie – GC de Kam - 02 305 06 07
> Donderdag van 20u – Fit & Gezond Heren – turnen – Duitse school – 02 767 01 01
> Laatste week van de maand – Gezinsbond – bloemschikken – GC de Kam – 02 731 92 00
> Woensdag 20u30 – Aerobic – Step – Sporthal W-O – 02 731 87 81
> Maandag 21u – Aerobic – Total Body Condition – Sporthal W-O – 02 731 75 71
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UITGEKAMD
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum
De kam en
vzw ‘de Rand’.

BATMAN BEGINS
FILM
08-09 > 20u
De Kam

JUMMOO
QUAISS KITIR
MUZIKALE HUMOR
16-09 > 20u
De Kam

INITIATIE TOT DE COMPUTER
VORMING
06-10 tot en met 15-12
> 10u tot 12u
De Kam

Uitgekamd komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
REDACTIE
Louis Declerck
Ghislaine Duerinckx
Jan Pollaris
Marc Snoeck
Michel Spreutels
Frank Vandendael
Krist Vandervorst
Jan Walraet
EINDREDACTIE
Geert Selleslach
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
REDACTIEADRES
GC De Kam
Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 43 31
info@dekam.be
www.dekam.be
Verantwoordelijke uitgever
Marc Snoeck, Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem

WWW.APPLAUS.BE

WWW.DEKAM.BE

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

