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Van boerendorp tot internationale
woongemeente
Wezembeek-Oppem in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober
In dit tweede artikel in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen belichten we enkele andere beleidsdomeinen in Wezembeek-Oppem: ruimtelijke ordening, afval, milieu en ﬁscale druk.
Ruimtelijke Ordening
Exact de helft van de oppervlakte van Wezembeek-Oppem is
bebouwd. In 2003 was 2,9 vierkante kilometer bebouwd en 2,9
vierkante kilometer niet bebouwd. Wezembeek-Oppem is dus zeer
dicht bebouwd. Toch zijn er nog enkele waardevolle gebieden,
zoals het Vurenveld en de gebieden langs de Lange Eikstraat. De
gemeente is in de loop der jaren zo verstedelijkt dat er haast
geen open ruimte meer is. Woonuitbreidingsgebieden zijn niet
méér mogelijk, omdat ze eenvoudigweg niet in de Atlas van
Vlaanderen zijn gepland. De faciliteiten- en buurgemeente
Kraainem is te vergelijken met Wezembeek-Oppem, hoewel daar
zelfs meer dan de helft van de oppervlakte is bebouwd. Liefst 2,5
vierkante kilometer van de 4,9 vierkante kilometer totale oppervlakte is er bebouwd. Wezembeek-Oppem staat net zoals Kraainem volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant ingekleurd als Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Die inkleuring is
de aanzet voor een verdere verstedelijking van de gemeente.
Naast de vaststelling dat er een verregaande verstedelijking aan
de gang is in Wezembeek-Oppem, constateren we ook dat er op
het vlak van ruimtelijke ordening er nog veel moet gebeuren. Zo
heeft Wezembeek-Oppem wel een Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (Gecoro), maar die komt maar af en toe
samen. De adviezen die gegeven moeten worden, zijn beperkt tot
een strikt minimum. De raad zou veel dynamischer kunnen
werken en zou via adviezen het gemeentebestuur bouwstenen
aan kunnen geven om een echt beleid op het vlak van ruimtelijke
ordening neer te zetten. Maar daar schiet de Gecoro tekort. Het is

ook wel opmerkelijk dat de gemeente op het vlak van ruimtelijke
ordening eerder centralistisch wordt bestuurd, liefst met zo
weinig mogelijk inspraak van de burger.
Afval
Wat afval betreft, scoort Wezembeek-Oppem goed ten opzichte
van de buurgemeente Kraainem. Wezembeek-Oppem heeft de
norm van gemiddeld maximum 150 kilogram restafval per
inwoner per jaar nog niet gehaald, maar komt daar met 158,73
kg toch al dicht in de buurt. Ter vergelijking: in Kraainem (167
kg) is er nog veel werk aan de winkel. In Vlaams-Brabant wordt
er gemiddeld 151,88 kilogram restafval per inwoner geproduceerd. Puur cijfermatig doet Wezembeek-Oppem het op het vlak
van afvalbeleid niet slecht, maar het kan natuurlijk wel beter.
Milieubelasting
Wat betreft de milieubelasting, dreigt het hele verhaal te
eindigen in een smakeloze klucht. Even de voorgeschiedenis: in
1998 werd de belastingaanslag - toen nog 2.500 Belgische frank
per gezin - verstuurd met een overtreding op de taalwetgeving.
De brieven werden namelijk niet eerst in het Nederlands naar
alle inwoners gestuurd. De Democraten van Wezembeek-Oppem
(DWO) dienden een klacht in bij de provinciegouverneur, die de
belastinginning ongeldig verklaarde. De gemeente inde de
belasting in de jaren daarna niet meer, maar liet ze in 1999,
2000, 2001 en 2002 wel inkohieren. De aanslagbiljetten zijn dus
nooit verstuurd, maar de inkohiering houdt wel in dat elke

Wezembeek-Oppem is dicht bebouwd. Een voorbeeld daarvan is het appartementsgebouw Ban Eik.
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Waardevol gebied het Vurenveld.

inwoner van Wezembeek-Oppem die een onroerend goed erft of
verkoopt, plots de rekening gepresenteerd krijgt door de
notaris. Die moet namelijk nagaan of inwoners geen openstaande schuld meer hebben. Wie van voor 1999 in WezembeekOppem woont en zijn huis verkoopt, moet plots 250 euro extra
voor de vier jaar milieubelasting ophoesten, zonder dat hij een
aanslagbiljet ontving. Dat komt omdat de gemeente weigert de
aanslagbiljetten in het Nederlands op te sturen, wat wettelijk
verplicht is. Heel wat Wezembekenaren die een huis verkochten
of een erfenis kregen, stonden bij de notaris met schaamrood
op de wangen toen ze plots te horen kregen dat “ze nog schulden hadden bij de gemeente”. Zeer vervelend, en dat vond ook
de gemeente, die de belasting op de gemeenteraad van 13
maart dit jaar afschafte. Maar daarmee is het probleem niet van
de baan, want de vier ingekohierde aanslagjaren blijven geldig.
Wie zijn huis verkoopt, of erft, en al van voor 1999 in Wezembeek-Oppem woont, moet de belasting van die vier jaar dus
betalen. Zo inde de gemeente al dertien procent van die totale
belastingopbrengst. Het gaat in totaal om bijna 6 miljoen van
de 50,2 miljoen oude Belgische franken die werden ingekohierd.
En als de hele administratieve mallemolen rond is, en de overheid groen licht geeft om de milieubelasting terug te betalen,
dan kan de gemeenteontvanger op zoek gaan naar de inwoners
die deze belasting hebben betaald en intussen verhuisd zijn.
Een haast onmogelijke opdracht, want een eenvoudige rekensom leert dat het nu al om minstens 600 dossiers gaat.
Milieuadviesraad
Een positieve vaststelling op het vlak van milieu, is dan weer
dat de gemeente enkele jaren geleden een milieuambtenaar
heeft aangeworven. Er is ook een milieu adviesraad (MAR), maar
die vergaderingen ontaarden vaak in communautair gehakketak,
zodat er niet veel aan beleid wordt gedaan. Regelmatig proberen leden er in het Frans te debatteren, terwijl dat onwettig is.
Er worden ook regelmatig mensen in de MAR vervangen, omdat
heel wat leden afhaken uit gebrek aan interesse. Op het vlak
van milieu lijkt het gemeentelijke beleid zich te beperken tot
de aanpak van het vliegtuiglawaai. De steun aan de verschillende actiegroepen door de meerderheid is daar niet vreemd
aan. De gemeente ondertekende wel enkele convenanten, maar
naast het vliegtuiglawaai valt het milieubeleid wel wat magertjes uit, en dat heeft kwalijke gevolgen. Zo moeten er in Wezembeek-Oppem dringend enkele waterbeheersingswerken
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gebeuren. De riolering is op heel wat plaatsen onvoldoende
breed (vaak dichtgeslibd) en slecht onderhouden, zodat er
regelmatig overstromingen zijn. Ook de bouw van een recente
verkaveling in Sterrebeek zorgt voor wateroverlast. Er moet
meer ‘buffering’ komen om het water op te vangen, maar de
gemeente schuift de zwartepiet door naar de Vlaamse overheid,
terwijl zij ook zelf iets aan de overstromingen kan doen.
Fiscale druk
De ﬁscale druk in Wezembeek-Oppem is hoog in vergelijking met
de buurgemeenten. Zo heft de gemeente 6,5 procent aanvullende
personenbelastingen (cijfers 2004). Dat is 1 procent meer dan in
2001, toen die aanslagvoet nog 5,5 procent bedroeg.
Opvallend is wel dat Kraainem en Zaventem slechts 5,0 procent
heffen. Ook wat het aantal belastingen betreft, geeft de
gemeente niet om een belastingreglement meer of minder. In
Wezembeek zijn er liefst 29 belastingreglementen en retributies,
in Kraainem zijn er dat 16, in Zaventem 33. Ook op het vlak van
de opcentiemen op onroerende voorhefﬁng is het voor de belastingbetaler heel wat voordeliger om zich in Kraainem in plaats
van in Wezembeek-Oppem te vestigen. In Kraainem worden 700
opcentiemen aangerekend, terwijl dat er in Wezembeek-Oppem –
net zoals in Zaventem - 750 zijn. In Vlaams-Brabant worden
gemiddeld 1.126 opcentiemen aangerekend. Net zoals in de
faciliteitengemeente Kraainem zijn de opcentiemen in Wezembeek-Oppem laag in verhouding tot de personenbelasting. Je kunt
het ook anders stellen: de inwoners met villa’s die een hoog
kadastraal inkomen hebben, betalen in Wezembeek-Oppem
relatief gezien minder belastingen dan Jan Modaal. Die betaalt
zich blauw via de personenbelasting, die in verhouding met de
opcentiemen abnormaal hoog is. Dat getuigt niet van een sociaal
belastingbeleid. Nochtans heeft het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem door dit belastingbeleid wel al een serieuze
spaarpot opgebouwd van ruim 12 miljoen euro (een half miljard
oude Belgische frank). Het wordt tijd dat het belastingbeleid
wordt herzien, en dat de gemeente haar uitgaven juist begroot, in
plaats van de burger meer te belasten, terwijl dat niet nodig is.
Joris Herpol
Bronnen:
http://www.vlaanderen.be
http://www.lokalestatistieken.be
http://www.statbel.fgov.be
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Bewogen jaren (1919-1963) (deel 16)
Maatschappijen en verenigingen 1946-1963 (3)
Veel verenigingen kwamen en gingen in de eerste jaren na de oorlog. In dit deel gaan we in op de
toneelverenigingen, De Kajotters, KWB en KAV, het Davidsfonds en vele anderen die de basis hebben
gelegd van het huidige verenigingsleven van de gemeente.
Toneelkring De Lustige Ambachtslieden
(het latere Theater Lamb) haalde met zijn
gewaagde revue ‘De Maskes van Plezier’
nog de naoorlogse kronieken. Deze
periode werd in 1956 afgesloten met de
absolute topper ‘In het Witte Paard’ met
Rik Van Laethem. In het begin van de
jaren zestig schakelde het toneelgezelschap van Oppem - met Karel Van Cauwenberghe als regisseur - deﬁnitief over naar
gesproken toneelopvoeringen als ‘De
klucht van de Brave Moordenaar’ (1962) en
‘Het Gezin van Paemel’ (1963). Toneelkring
‘De Morgenster’ van Wezembeek voerde
met zijn regisseur Jules Tegenbos vanaf
1946 operettes op, zoals Sepp’l (1950) met
Augusta Vanderschrieck in een glansrol.
Ook deze kring greep terug naar gesproken
voorstellingen, met ‘Kinderen van Ons
Volk’ (1957), ‘Slisse en Cesar’ (1961) en
‘Slisse bouwt’ (1962) met Jules Tegenbos
en Robert Fouquaet.
In 1946 zette de plaatselijke Kajottersafdeling (K.A.J. of Katholieke Arbeidersjeugd)
de vooroorlogse traditie ten dienste van de
jonge arbeiders voort. Ze vergaderde in een
bijlokaal van een schrijnwerkerij in de
Bergenblokstraat in Wezembeek. De eerste
hoofdleider was Pierre Van Deuren. De

activiteiten vonden meestal in open lucht
plaats. De groep hield bezinningsdagen in
de Kajotterscentrale (Brussel), studiedagen
(onder meer in Genval) en lokale toneelopvoeringen als ‘Waar de sterre bleef stille
staan’. De K.A.J. verhuisde naar Oppem na
de sluiting van de schrijnwerkerij en na de
aankoop van de feestzaal Ons Huis in de
Hernalsteenstraat door de nieuw opgerichte parochie HH. Michaël en Jozef. Eugeen
Depauw werd hoofdleider, geﬂankeerd door
de anciens Alfons Cumps en Jan Heurckmans. De K.A.J.-Wezembeek-Oppem nam als
groep regelmatig deel aan allerlei plechtige
manifestaties en inhuldigingen, zoals de
jaarlijkse processies in Wezembeek en
Oppem. In 1956 nam ze deel aan het
olympische toernooi voor jonge arbeiders in
het Fallonstadion in Sint-LambrechtsWoluwe, en in 1957 waren er drie
deelnemers van Wezembeek bij de internationale bedevaart naar Rome. Na deze
bedevaart stierf de K.A.J. bij gebrek aan
nieuwe leiders en wegens allerlei persoonlijke problemen een stille dood, tijdelijk
toch. De plaatselijke V.K.A.J. of Kajotstersafdeling Wezembeek-Oppem kende haar
bloeiperiode in het begin van de jaren
vijftig, onder impuls van Raymonde Broes
van Sint-Pieters-Woluwe. Leden waren

Toneelkring De Morgenster met “Slisse en Cesar” in 1961.
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De Kajotters rond 1956.

onder meer Suzanne Vanderborght, Denise
Trogh, Angèle De Volder, Simone Opdebeeck
en Jeannot en Roza Dierickx. Hun vergaderlokaal was de huishoudschool van de
zusters op het Velleken. Ook de Kajotsters
lieten zich niet onbetuigd en namen
regelmatig deel aan processies en andere
lokale optochten. Ze traden op in de
feestzaal Ons Huis en gingen met hun
proost (onder-pastoor V.A. Lecleir) op stap.
Nog voor 1960 stierf de groep echter
volledig weg.
De K.W.B.-afdeling Wezembeek-Oppem (Katholieke Werkliedenbond) werd in 1952
onder impuls van de gewestelijke propagandist Jan Verwilghen opgericht. Het
bestuur was samengesteld uit Louis
Spreutels (voorzitter), Frans Van Cutsem
(ondervoorzitter), Nestor Deneyer, Pierre
Ruelens, Jef Spreutels en Rik Vandermosten (bestuursleden) en de onderpastoor
van de Sint-Pietersparochie en latere
pastoor-deken van Etterbeek V.A. Lecleir
(proost). De activiteiten van de afdeling
omvatten onder meer het bijwonen van
gewestvergaderingen (Fr. Van Cutsem),
bezinningsstonden (P. Ruelens) en kaartavonden met pensenkermis voor de leden
in de pastorie in de J.B. De Keyzerstraat.
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Met het Davidsfonds op reis (1952).

Vanaf de jaren vijftig werkten de nabijheid
van Brussel en het toenmalig gevoerde
gemeentelijk beleid onvermijdelijk de
verstedelijking en verfransing van Wezembeek-Oppem in de hand. De oprichting van
een plaatselijke Davidsfondsafdeling in
februari 1952 was hierop dan ook een
gepast antwoord. De volgende personen
maakten deel uit van het eerste bestuur:
Jules Tegenbos (voorzitter), Jan Claesen
(ondervoorzitter), Jules Stevens (secretaris), notaris Jacobs, Maurice Thys en Louis
Spreutels (bestuursleden) en pastoor
Verlinden (proost). De plaatselijke afdeling stond in voor de jaarlijkse boekenverdeling van de DF-uitgaven en organiseerde
een jaarlijks bal in de feestzaal van de
herberg rechtover de Sint-Pieterskerk. Ze
trok ook naar meer gewaagde evenementen, zoals de viering van de 650ste verjaardag van de Guldensporenslag in Kortrijk in 1952 en de IJzerbedevaart in
Diksmuide.
Tot in het begin van de jaren vijftig was
de plaatselijke boerinnengilde de enige
vrouwenvereniging die in het landelijk
gebleven Wezembeek-Oppem actief was.
In 1955 nam de gilde de naam Ritabond
aan. De Ritabond werd na de oprichting
van de nieuwe parochie in Oppem niet
gesplitst, maar ze verloor wel veel leden
aan de K.A.V.-afdelingen van Wezembeek
en Oppem die in 1958 werden opgericht.
Deze plaatselijke K.A.V.-afdelingen
(Katholieke Arbeiders Vrouwengilden) van
Wezembeek en Oppem speelden immers
steeds meer in op de intussen fel gewijzigde rol en plaats van de vrouw in het
gezin en de maatschappij.
In 1961 werd de plaatselijke afdeling van
de Bond van Grote en Jonge Gezinnen door
Jan Vaganée opgericht. Vaganée was de

De Boerengilde in 1963.

vroegere bovenmeester van de gemeentelijke jongensschool. In 1963 kwam er in de
Ban-Eikwijk een onderafdeling ‘De Jong
Gezinnenaktie’. De bond deed een beroep
op dorpsarts Jef Stoppie (alias Jef Pikuur).
Die kwam na dokter en kinderspecialist
Van Espen van Tervuren. De vrouw van Jef
Stoppie, Lucienne Vandeneynde, deed
dienst als verpleegster, Mariëtte Marcelis
als vroedvrouw. In 1956 werd Marcelis
opgevolgd door mevrouw Gauderis en
mevrouw De Ceuster. Achteraf werden deze
raadplegingen interparochiaal door beide
K.A.V.-afdelingen georganiseerd.
Ondanks het feit dat de landbouwactiviteiten in de gemeente al fel geslonken
waren, vierde de plaatselijke boerengilde
in 1963 zijn veertigjarig bestaan. Het
ledenbestand bestond toen nog uit landbouwers als Nanten De Volder en Lowieke
De Coster (Lowieke de Melkboer), serristen
als Lowieke Houwaert (Wieke Boem) en
Janneke Vandenplas (Jaake Crefﬁer) en
fervente tuinliefhebbers als Hubert
Dendas en André De Cock (André Pointu).
Warke De Keyzer was de voorzitter van de
plaatselijke A.C.V.-afdeling (Algemeen
Christelijk Vakverbond). Jef Janssens hield
zich als syndicaal afgevaardigde bezig met
het innen van het lidgeld van zijn leden
en met het berekenen en uitbetalen van
het dop- en vriesgeld van de talrijke
‘metsers en plekkers’ die Wezembeek toen
nog rijk was.
Vanaf 1945 werd de vooroorlogse vrije
ziekteverzekering afgeschaft en vervangen
door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. De plaatselijke mutualiteit
Sint-Pietersgilde was hiervoor aangesloten
bij de Sint-Michielsbond van Brussel en bij
de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. In 1946 bestond het bestuur van de

vereniging uit Jan Vaganée (voorzitter),
Joannes Trogh (ondervoorzitter), Louis
Spreutels (secretaris-penningmeester), en
Maurice Spreutels en Joannes Vanhemele
(commissarissen). Omwille van het
groeiende ledenbestand en de steeds
verder doorgedreven uitbouw van de
sociale zekerheid, werd in 1961 Louise
Spreutels als hulp-secretaris en hulppenningmeester aangesteld. Na de dood
van Joannes Trogh in 1963 werd Maurice
Spreutels ondervoorzitter. Vanaf 1948
organiseerder de Sint-Michielsbond ziekenvervoer. Later nam het Wit-Gele Kruis de
thuisverpleging over. In de jaren vijftig
werd jaarlijks een druivenactie gevoerd
met medewerking van verpleegsters en
ziekenbezoeksters onder leiding van
juffrouw Van Stallen van Hoeilaart. Elk
jaar kregen de zieken druiven van de
serristen van de druivenstreek. De actie
werd stopgezet wegens de crisis in de
druivensector. Met de opbrengsten van de
jaarlijkse tombola-actie van ziekenzorg
bedacht de mutualiteit vanaf 1960 systematisch een vijftigtal zieken en behoeftigen met een hartige attentie rond Pasen
en Kerstmis. Louis Spreutels kon in de
beginperiode nog zitdagen organiseren op
zijn thuisadres, maar wegens het groot
aantal inschrijvingen verhuisde hij naar de
villa van de paters passionisten in Oppem.
De grootste lokale vereniging in die tijd
was de mutualiteit Sint-Pietersgilde, met
1.100 leden. Dat komt omdat de ﬁnanciële
bijdrage voor medische prestaties toen
nog door de plaatselijk aangestelde
berekend en contant uitbetaald moest
worden.
Michel Spreutels
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De fotograﬁsche wereld achter de
dingen van… Julien Coulommier
Een gesprek met de bekende Wezembeekse fotograaf
Een trapleuning in zwart-wit die naar het oneindige loopt, een detailzicht van een snee in een boom,
wolken in grijswaarden afgetekend boven een heuvel. De foto’s van Julien Coulommier (84), de ‘éminence
grise’ van de Belgische kunstfotograﬁe, vragen inleving en loodsen je een andere wereld binnen. “Op
zoek naar zaken die je normaal niet ziet maar die zich plots openbaren. Ik herleid tot enkele dingen en
creëer daarmee een beeld van de kosmos.”
Coulommier is afkomstig van Vilvoorde
maar woont sinds 1953 in WezembeekOppem. Hij maakte carrière bij de NMBS en
oefende in zijn vrije tijd zijn passie uit.
Als autodidact leerde hij de kneepjes van
de fotograﬁe zelf. De vele contacten met
collega-fotografen perfectioneerden zijn
techniek. In de jaren ’50 leerde hij de
‘Subjektive Fotograﬁe’ onder impuls van
Otto Steinert kennen. De stroming ontstond nadat kunstenaars hun werken
geweigerd zagen in de traditionele salons
in Duitsland. Ze benadrukte het belang
van je persoonlijke inspiratie en bewustzijn. “Ik leerde steeds meer mijn persoonlijke kijk ventileren via de vorm. Wat ik
fotografeerde kon overal en alles zijn. Een
boom, een druppel. In bomen zag ik de
evolutie van menselijke ﬁguren. De witte
pulp uit een snee in een boom deed me
denken aan menselijk bloed. Figuren uit de
natuur worden uitvergroot door ze van
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nabij te fotograferen.”
“Zo creëer je een wereld die je anders niet
ziet. Soms zit de werkelijkheid verwerkt in
het geheel. Ik fotografeer wazig en
scherp, licht en donker. De techniek in de
donkere kamer hielp me om mijn doel te
verkrijgen. Mensen op papier zetten, ligt
me niet zo. Als ik ze dan toch afbeeld, is
het eerder als een deel van het decor. Dan
is de omgeving belangrijker dan de plaats
die de mensen innemen. Ik registreer niet
om uit te beelden, ik her-beeld, zoals mijn
tentoonstelling in 1994 in de Kam genoemd was. Ik werk ook uitsluitend in
zwart-wit, omdat dat beter abstraheert.
Kleuren hinderen me in mijn werk om waar
te nemen.”
Betovering of bezwering
Coulommier is een begeesterde man en hij
kreeg erkenning in België en ver daarbuiten. Zijn werken sierden tal van musea in

binnen- en buitenland (Nederland, Frankrijk, Duitsland). Op zijn ﬂyer van de
tentoonstelling in de Kam twaalf jaar
geleden staat ‘Il y a un autre monde mais
il est dans celui-ci’. Coulommier vindt in
zijn fototoestel het werktuig om zijn
gevoel te laten spreken en zijn kijk op de
wereld te projecteren. “Eerst was ik ook
veel bezig met poëzie en schilderen, maar
de fotograﬁe gaf me meer mogelijkheden.
De grijswaarden, het zwart en wit geven
me poëtische kansen om een zachte
vormgeving te bekomen.”
Zijn foto’s zijn abstract, maar vragen tijd.
Eenmaal ze die krijgen, opent zich een
nieuwe wereld. Dromerige taferelen,
onscherpte, verdraaide perspectieven, oog
voor details en veel grijswaarden. “De
onderwerpen betekenen niks, maar het is
steeds wat je ermee doet. Een stuk plastiek kan een dierlijke vorm worden, of een
kolf maïs in een vuilnisbelt wordt een
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abstract beeld.”
Zoals bij alle voorlopers kreeg hij ook
kritiek te verwerken. Zo kreeg zijn werk in
een magazine in Nederland de titel ‘verstandsloze fotograﬁe’. Maar het surrealisme kende veel bewonderaars en Coulommier groeide uit tot een pionier van zijn
tijdperk. Hij stelde veel tentoon en werkte
mee aan tal van publicaties. Voor zijn
inzet werd hij in 1988 beloond met de
staatsprijs van de Vlaamse Gemeenschap,
uitgereikt op advies van de Vlaamse
Commissie voor Beeldende Kunst. Zoals hij
toen zei: “Mijn foto’s zijn gestolde herinneringen aan fantastische of sombere
visioenen of ervaringen. Ze roepen in mij
het wonderlijke op dat ik ervaar: een
fantasme, een idee, een gevoel dat me
poëtisch kan beroeren… Een vorm van
betovering of soms van bezwering van de
ware realiteit.”
Digitale fotograﬁe
Ondanks zijn gezegende leeftijd en wat
fysieke problemen, blijft hij gepassioneerd
bezig met fotograﬁe. Meer nog, ook de
nieuwe evolutie van digitale fotograﬁe
volgt hij op de voet. “Ik probeer de
kwaliteit van de donkere kamer nu met
een digitaal toestel te verkrijgen. Maar
soms denk ik nog wel eens met nostalgie
terug aan die tijd in de donkere kamer.
Vroeger reed ik veel op de ﬁets rond en ik
bracht tijd door in de natuur. Als ik iets
opmerkelijks passeerde, nam ik de tijd om
de speciale vorm vast te leggen. Ook in
Wezembeek-Oppem fotografeerde ik. Hoe
meer moderne gebouwen er echter bijkomen, hoe minder het me bevalt. Ik hou
van oude gebouwen en schuren waar je
onverwachte constructies vindt. Maar ik
doe gewoon verder. Mijn werken ondergingen geen grote veranderingen. Die evolutie maakte ik eerder inwendig mee. Die
rode draad zit in mijn werk, hoe ik naar de
dingen kijk en hoe ik ze vastleg. Ik kijk nu
veel verder dan in het begin. Maar het was
steeds genoeg als ik iets zag dat me
beviel.”
In juni opent een tentoonstelling van
Julien Coulommier de deuren in het ‘Musée
de la Photographie’ in Charleroi.
Gunther Ritsmans

Dokters van wacht
> 01/05 (7u) tot 02/05 (7u)
DR. PECKEL
Hippodroomlaan 114
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 91 57
> 05/05
DR. MORTIER
Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem
02 721 01 84
> 06/05
DR. MORTIER
Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem
02 721 01 84
> 07/0
DR. PAS
de Burburelaan 38
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 30 30
> 12/05
DR. MOYERSOEN
Sint-Pancratiuslaan 19 bus 13
1950 Kraainem
02 725 56 45
> 13/05
DR. MOYERSOEN
Sint-Pancratiuslaan 19 bus 13
1950 Kraainem
02 725 56 45
> 14/05
DR. DE RYCK
Potaardestraat 68, 1950 Kraainem
02 731 61 80
> 19/05
DR. WALRAET
Pachthofdreef 36, 1970 Wezembeek-Oppem
02 784 20 40
> 20/05
DR. DE RUYCK
Pleinlaan 57, 1970 Wezembeek-Oppem
02 731 55 99
> 21/05
DR. GALAND
Leopold III laan 11
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 05 33
> 24/05 (19u) tot 26/05 (07u)
DR. GELDERBLOM
Vosberg 22, 1970 Wezembeek-Oppem
02 688 23 00
> 26/05
DR. LAEREMANS
Mechelsesteenweg 131
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 05 15
> 27/05
DR. DELHEZ
Mechelsesteenweg 48
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 42 24

> 28/05
DR. MOYERSOEN
Sint-Pancratiuslaan 19 bus 13
1950 Kraainem
02 725 56 45
> 02/06
DR. WALRAET
Pachthofdreef 36
1970 Wezembeek-Oppem
02 784 20 40
> 03/06
DR. WALRAET
Pachthofdreef 36
1970 Wezembeek-Oppem
02 784 20 40

Apothekers van wacht
>08/05
APOTHEKER STEVENS
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67
> 12/05
APOTHEKER PHILIPS
Waalsebaan 62
3080 Tervuren
02 767 44 32
> 15/05
APOTHEKER PEETERS
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68
> 19/05
APOTHEKER ANNAERT
Steenputtestraat 20
3080 Tervuren
02 767 63 40
> 22/05
APOTHEKER PHILIPS
Waalsebaan 62
3080 Tervuren
02 767 44 32
> 26/05
APOTHEKER PIENS
Arthur Dezangrelaan 35
1950 Kraainem
02 720 47 90
> 29/05
APOTHEKER MATTERNE
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
02 731 73 68
> 02/06
APOTHEKER MATTERNE
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
02 731 73 68
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Ontmoetingsdag Ziekenzorg
21 mei – 11u30 - GC de Kam
Europa-avond - De richtlijn
Bolkestein: vloek of zegen?
Arch’educ in samenwerking met
Stichting Ryckevelde en vzw ‘de
Rand’
8 mei – 20u - GC de Kam
Even opfrissen: op 13 januari 2004 stelde toenmalig Europacommissaris Frits Bolkestein zijn dienstenrichtlijn voor. Die
richtlijn wil alle hinderpalen voor het vrije verkeer van diensten
wegwerken. Twaalf jaar na de lancering van de interne markt
(met vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal)
lijkt het dienstenverkeer in de Europese Unie nog altijd niet vrij
te zijn. Is de richtlijn Bolkestein gedoemd om te mislukken?
Immers: de Europese Unie hoopt via de richtlijn Bolkestein
meer jobs te creëren om zo de Lissabondoelstelling te halen.
Die bepaalt dat de Europese Unie tegen het jaar 2010 de meest
dynamische en competitieve kenniseconomie ter wereld moet
zijn. Een mooi idee, lijkt het, maar het voorstel krijgt veel
tegenkanting.
Tegenstanders geloven dat door een doorgedreven liberalisering
en deregulering het Europees sociaal model op losse schroeven
wordt gezet. Het zal sociale dumping teweegbrengen en de
ﬁscale en milieunormen onder druk zetten.
Twee mensen gaan deze avond met elkaar in debat: Francine
MESTRUM (doctor in de sociale wetenschappen en lid van Attac
Vlaanderen) en Edward ROOSENS (voorzitter jong VLD en
kabinetschef bij staatssecretaris Van Quickenborne). Johny
VANSEVENANT (Wetstraatjournalist) modereert het debat.
Deze avond kadert in de Europaweek.
Info + inschrijving: 02/454 54 01 – info@archeduc.be –
www.archeduc.be
Deelname: gratis
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De jaarlijkse ontmoetingsdag
voor zieken en tachtigplussers
vindt plaats op zondag 21 mei.
We beginnen met een eucharistieviering, die wordt opgedragen door Gilbert Mazijn en
Jos Verstraeten. Om 12u30
kunnen we genieten van een
heerlijke feestmaaltijd. Aansluitend, rond 14u30, begint
het ontspannende deel met
een artiest van bij ons, die tot ver over de landsgrenzen bekend
is. Ambiance verzekerd! Daarna wacht er ons nog een lekkere
kop kofﬁe en taart. We ronden deze ontmoetingsdag af rond
16u30. Het belooft een gezellige dag te worden.
Heb jij nog geen uitnodiging gekregen en behoor je tot deze
doelgroep? Geef dan een seintje aan Jeannine (02 731 48 79),
Lieve (02 731 05 73) of Jos (02 731 86 58).

COLUMN
09
Wielerkampioenschap
van Brabant
SC Sprint WezembeekOppem
7 mei – 14u

Het kookboek van
Meter Fien
Appelbeignets
Een echte klassieker. Zo lekker en zo simpel!

In het kader van het vijftigjarig bestaan
van de wielerclub SC Sprint organiseert de
club op zondag 7 mei voor de tweede keer
het Kampioenschap van Brabant voor
eliterenners zonder contract en beloften.
Er zijn wegwerkzaamheden op twee plaatsen in Kraainem. Daarom moet SC Sprint
het parcours wijzigen. Het vertrek is om
14u aan café IO Vivat aan de de Burburelaan. Dan gaat het richting Oppem,
Mechelsesteenweg richting Sterrebeek,
Tramlaan richting Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan, Kapelleplein, Kapellelaan,
Astridlaan, Wezembeeklaan, de Burburelaan. De aankomst is aan Van Campenhout.
De renners leggen 145 kilometer af in elf
ronden.
Het bestuur is al enkele maanden met de
voorbereidingen bezig om er een welgeslaagde wielerwedstrijd van te maken. We
hopen dan ook op een grote opkomst. Tot
dan!

Benodigdheden voor 4 personen
> 5 appels
> 1 dl rum
> frituurdeeg
> 250 gr bloem
> 1,5 dl bier
> 2 dl lauw water
> 100 gr bloemsuiker
> 5 gr zout
> 25 gr suiker
> 2 cl olie
> 1 eetlepel cognac
> 1 eidooier
> 4 eiwitten

2. Bereid de appels voor: schil ze en
verwijder het klokhuis met behulp van
een uitsteker. Snij de appels in schijven
van 5 à 6 mm. dik en leg ze in een kom.
Bestrooi ze met bloemsuiker, begiet met
de rum en laat 30 min. inweken.
3. Droog dan de appelschijven en haal ze
één na één door het frituurdeeg. Dompel ze dan onder in het warme frituurvet. Baktijd: 3 à 4 minuten.
4. Bestrooi de appelbeignets met bloemsuiker en dien op.

Werkwijze:
1. Bereid het frituurdeeg: meng de bloem
met het zout, 25 gr suiker en de olie in
een kom. Voeg het bier en het water toe
met behulp van een klopper. Voeg dan
de cognac en de eidooier toe. Klop de
vier eiwitten tot sneeuw. Spatel dit op
het laatste moment, vlak vóór het
frituren, voorzichtig door het deeg.

Heb je een recept voor een origineel
gerecht en zou je dit graag gepubliceerd
zien in uitgekamd?
Neem dan contact op met het kookboek
van Meter Fien: Krist Vandervorst, Sportpleinstraat 38, 1970 Wezembeek-Oppem,
tel. 02 731 24 12.

Smakelijk!
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Cultuurraad Wezembeek-Oppem en
GC de Kam
FEEST VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
9 mei – 19u30 - GC de Kam
Voor de elfde maal organiseert de Cultuurraad van WezembeekOppem, samen met gemeenschapscentrum de Kam, een Feest
van de Europese Gemeenschap. Dat valt dit jaar op dinsdag 9
mei. Het partnerland is Zweden. De raad nodigt dan ook alle
inwoners van Wezembeek-Oppem uit, samen met alle leden van
de Zweedse gemeenschap in en rond de gemeente, om deze
avond samen door te brengen.
Programma
19u30: Informatiebeurs met als deelnemers de Europese Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de provincie VlaamsBrabant en Zweden.
20u: Gastsprekers. Enkele getuigenissen door Zweedse inwoners
van onze regio. Dit wordt muzikaal opgeluisterd door een koor
bestaande uit leerlingen van de Scandinavische school uit
Waterloo.
21u: Zweeds getinte receptie.
De toegang is gratis
FESTIVAL OF THE EUROPEAN COMMUNITY
May 9th – 7.30 p.m. – GC de Kam
For the eleventh time, the Cultuurraad (Cultural Council) of
Wezembeek-Oppem and community centre de Kam organise a
Festival of the European Community together. On Tuesday May
9th we celebrate Sweden. We invite all inhabitants of Wezembeek-Oppem as well as the Swedish community in and around
Wezembeek-Oppem to join us for an evening of information and
entertainment.
Programme
7.30 p.m. Information Fair. European Community, Flemish
Community, Province of Vlaams-Brabant and Sweden
8.00 p.m.: Guest speakers: a number of Swedes that currently
live in our region share their experiences with us. Their talks
will be combined with choral songs performed by pupils of the
Scandinavian School in Waterloo.
9.00 p.m.: Reception, Swedish style
Free admission
FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
9 mai 2006 – 19.30h – de Kam
Pour la onzième fois, le Cultuurraad de Wezembeek-Oppem
organise avec la collaboration du centre culturel de Kam la ‘fête
de la Communauté Européenne’. Le mardi 9 mai la Suède sera à
l’honneur. Nous invitons tous les habitants de WezembeekOppem ainsi que la communauté suédoise de Wezembeek-Oppem
et environs à participer à cette soirée dont voici le programme:
19.30h: bourse informative – Communauté Européenne, Communauté ﬂamande, Province du Brabant-Flamand, la Suède
20.00h: invités – quelques témoignages de Suédois habitant
notre région. La chorale des élèves de l’Ecole suédoise de
Waterloo chantera.
21.00h: réception avec ambiance suédoise
Entrée libre
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FEST DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
9.Mai - 19:30 Uhr – GC de Kam
Bereits zum elften mal organisiert der Cultuurraad von Wezembeek-Oppem gemeinsam mit dem Gemeinschaftzentrum ‘de Kam’
ein abendliches Fest der Europäischen Gemeinschaft. In diesem
Jahr, am Dienstag, den 9. Mai, wird das Fest mit Schweden als
Partner begangen. Alle Einwohner von Wezembeek-Oppem,
besonders die der schwedischen Gemeinschaft in und um Wezembeek-Oppem, sind hierzu herzlichst eingeladen.
Programm
19:30 Uhr
Informationsbörse
Europäische Gemeinschaft, Flämische Gemeinschaft, Schweden,
Provinz Flämisch-Brabant
20:00 Uhr
Gastredner
Verschiedene Beiträge schwedischer Mitbürger aus unserer
Umgebung. Den musikalischen Rahmen bildet der Schülerchor
der Skandinavischen Schule Waterloo.
21:00 Uhr
Ein kleiner, schwedisch orientierter, Empfang
Eintritt frei

Nieuws van de sportregio VlaamsBrabantse Ardennen
Wezembeek-Oppem is lid van de sportregio
Wezembeek-Oppem is begin dit jaar toegetreden tot de sportregiowerking Vlaams-Brabantse Ardennen. Net zoals in Kraainem betaalt niet de gemeente, maar het sportoverlegorgaan van
Wezembeek-Oppem de bijdrage van 0,05 euro per inwoner. De
sportregiowerking is een initiatief van de provincie VlaamsBrabant. Het moet de samenwerking tussen verschillende
gemeentelijke sportdiensten stimuleren. Samen met Wezembeek-Oppem zijn Hoeilaart, Huldenberg, Kraainem, Overijse,
Tervuren en Zaventem lid.
Dankzij deze samenwerking tussen de provincie en de gemeenten wordt het lokale sportaanbod aanzienlijk uitgebreid.
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Wezembeek-Oppem was de laatste gemeente van deze regio die nog geen lid
was van het samenwerkingsverband.
Regionale personeelssportdag op 11 mei
Wegens het succes van de vorige edities,
besloot de regiowerkgroep voor de achtste
keer een regionale personeelssportdag te
organiseren. Op 11 mei biedt de sportregio
Vlaams-Brabantse Ardennen haar gemeente- en OCMW-personeel een brede waaier
van sporten aan in en rond het Sportcentrum van Defensie in Duisburg (Hertswegenstraat 81). Schrijf dus massaal in en
verdedig de kleuren van uw gemeente!
Bovendien is het recreatieve, ongedwongen en ontspannen karakter van deze
sportdag een prima stimulans om je
collega’s beter te leren kennen.
Info en inschrijvingen:
Lokale stafmedewerker Jeugd en Sport vzw
‘de Rand’
Marjan Van Hecke, 02 721 28 06, marjan.
vanhecke@derand.be
Gratis kleuterhappening op 20 mei
Sinds enkele jaren organiseren de verschillende sportdiensten van de sportregio in
onze streek drie regionale kleuterhappenings per jaar. Op zaterdag 20 mei, tussen
10u en 13u, bent u samen met uw
kleuter(s) van harte welkom in sporthal De
Kronkel in Huldenberg. Er is dan een
spectaculair parcours met een springkasteel
en ballenbad, ﬁetsjes en pedalo’s en een
doolhof met tentjes. Verder is er een
knutsel- en puzzelhoek, een grimestand en
nog veel meer. Kleuters die een sportief
uitstapje wel zien zitten, kunnen zich
gratis een ganse middag uitleven. Voor
meer info kan u terecht bij de gemeentelijke sportdienst van Huldenberg, Bert
Remmerie, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg, tel. 02 686 61 64,
sportdienst@huldenberg.be
Alles op een rijtje:
Voor wie? Kinderen van 3 tot 7 jaar, onder
begeleiding van de ouders.
Waar? Sporthal De Kronkel, Gemeenteplein
2, 3040 Huldenberg.
Wanneer? Zaterdag 20 mei van 10u tot
13u.
Deelnameprijs? Deelname is gratis
dankzij de steun van de Huldenbergse
sportraad (in het kader van hun Sportraadhappening).

TAALCURSUS
NEDERLANDS
Heb je een Engelstalige buurman die
eigenlijk graag in het Nederlands met je
wilt praten? Of vinden de Franstalige
ouders van een klasgenootje van je kind
het vervelend dat ze de uitleg van de
leerkracht niet begrijpen? Of versta je als
anderstalige deze tekst wel, maar vind je
dat je je kennis van het Nederlands nog
eens moet opfrissen?
Allemaal goede redenen om je in te schrijven voor een taalcursus Nederlands in GC
de Kam! Of om je anderstalige buren,
collega’s of vrienden aan te sporen dat te
doen… Hieronder vind je alvast het
aanbod taallessen in het gemeenschapscentrum:
> Niveau 1
Maandag 9u–11u40
Dinsdag 19u25–22u05
> Niveau 2
Maandag 19u25-22u05
Dinsdag 9 –11u40
Prijs: 44 euro/jaar, cursusmateriaal niet
inbegrepen
Eerste les: 4 of 5 september 2006.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Inschrijven kan vanaf 15 mei 2006 bij
het onthaal van GC de Kam. Let op: van 10
juli tot 7 augustus is de Kam gesloten en
dan is inschrijven dus ook niet mogelijk.

WELMOED VAN ECK
MEI
KAM KIEST VOOR KUNST
Welmoed Van Eck studeerde ‘beeldende
kunstenmonumentale vormgeving’ onder
leiding van de kunstenaar Van Jole aan de
Kunstacademie van Den Haag. In ons land
volgde zij een opleiding aan het kunstonderwijs BENK (Beeld en Kunst) en RHOK
Beeldend Kunstonderwijs, academie
Anderlecht.
Haar schilderijen met poëtische inslag zijn
meestal geïnspireerd op de natuur, bomen,
bloemen. Zij gebruikt gemengde technieken: olie, acryl, vet krijt. De kunstenares

stelde al tentoon in binnen- en buitenland, zoals in Perpignan, Amsterdam,
Gasthuisberg Leuven, De Meent Alsemberg,
Mong Blok Pepingen.
Toegang: gratis
In de cafetaria van GC de Kam

Als je al een beetje Nederlands spreekt,
kan je ook een toelatingsproef aﬂeggen
voor niveau 2. Je moet op de dag van je
inschrijving cash betalen of je kunt het
geld overschrijven. In het laatste geval
moet het juiste bedrag wel binnen de vijf
dagen na je inschrijving op de rekening
van de Kam staan.
Vergeet ook je identiteitskaart niet!
De openingsuren van GC de Kam vind je op
de achterkant van deze uitgekamd.
Het volledige aanbod taallessen Nederlands en conversatiegroepen van vzw ‘de
Rand’ vind je vanaf 1 mei op www.derand.be
en in de volgende uitgekamd.
Je kunt ook een e-mail sturen naar
karen.stals@derand.be voor meer informatie.
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WALK THE LINE
DO 11-05

BEWOGEN FIGUREN
VR 12-05

FILM

FIGURENTHEATERFESTIVAL

Het verhaal van Johnny Cash, een man die zijn agressie, zijn drugsverslaving en de verleidingen van het vak oversteeg en uitgroeide
tot een icoon. Het verhaal begint op een katoenboerderij in
Arkansas. Het volgt hem naar de Sun Studios in Memphis en op wilde
tournees met grote namen als Elvis Presley, Roy Orbinson en Jerry
Lee Lewis. Het verhaal culmineert in het legendarische concert in
Folsom Prison. Rode draad is zijn passionele liefde voor June Carter,
die hem door de donkerste periode van zijn leven heen hielp.
Originele versie – Tweetalige ondertiteling – 2u17min.

CC De Ploter (Ternat), GC de Kam (Wezembeek-Oppem) en GC Felix
Sohie (Hoeilaart) presenteren samen het ﬁgurentheaterfestival
‘Bewogen Figuren’. Met dit ﬁgurentheaterfestival nodigen we zowel
kinderen als volwassenen uit om kennis te maken met een van de
meest visuele en poëtische vormen van theater. De Bewogen
Figurenroute bestaat uit drie opeenvolgende voorstellingen. De
route vertrekt aan GC de Kam en leidt het publiek naar verschillende
locaties op wandelafstand.
- PUPPETS ETC. (NL) – “François Blanc”
De op een Franse schilder
geïnspireerde François Blanc
is een zonderlinge verschijning in het straatbeeld. Hij
spreekt in een niet-bestaand
Frans dialect en werkt met
een hoop drukte aan zijn min
of meer virtuoze portretten
van de voorbijgangers.
François trekt meer aandacht dan zijn werk. Hij is ontroerend,
spannend, lief en gemeen tegelijk. Eigenzinnig theater binnen één
vierkante meter.

Regie: James Mangold
Met: Joaquin Phoenix (oscarnominatie beste mannelijke hoofdrol)
Reese Witherspoon (oscarwinnaar beste vrouwelijke hoofdrol)
20u – de Kam
Tickets: 3 euro (kassa) - Filmpas: 10 euro voor 5 ﬁlms

- LEJO (NL) – “Hand Cabaret”
In een razend tempo verschijnen de
meest vreemde wezens op het toneel,
allen met hun eigen karakters en
eigenaardigheden. Mozart, house en
toeters wisselen elkaar af in deze moderne energieke poppenkastvoorstelling.
Tien vingers en een grote voorraad
houten ogen is voldoende voor Lejo om
zijn publiek vijftien minuten lang
onafgebroken te boeien.
In het kinderprogramma Sesamstraat
speelt Lejo regelmatig een rol met zijn
korte boeiende en grappige animatieﬁlmpjes.
Meer info: www.lejo.nl
- FIGURENTHEATER DE MAAN (Steven Luca Groenen en Mark
Hijnen Sopacuwa) – “Bal”
Over de boeiende en fantasievolle momenten tussen in
bed moeten en de slaap
vinden. Niet alleen het leven
van Morc wordt op zijn kop
gezet, maar ook dat van een
kikker, wanneer op een nacht
een gouden bal zijn slaapkamer binnen stuitert. Een ﬁgurentheatervoorstelling met accordeonmuziek en heel veel circuselementen. Meer info: www.demaan.be
19u30 – de Kam
Tickets: 9 euro (kassa), 7 euro (vvk), 6 euro (gezinsbond/kinderen)
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Onthaal- en integratiebeleid in de
rand: best tandje bijsteken!
Met belangstelling lazen we in De Tijd van 24 maart een artikel
waarin verwezen werd naar een analyse van Gunter Desmet,
CD&V-gemeenteraadslid in Ternat en beroepshalve aan het werk
bij de dienst Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap. Desmet publiceerde zijn analyse in Doorbraak, het
tijdschrift van de Vlaamse Volksbeweging, onder de titel ‘Vijf
voor twaalf’. Hij becommentarieert een aantal cijfers over de
taalsituatie in de rand, die tot nadenken stemmen.
Zo heeft Kind en Gezin (K&G) onlangs ‘gemeentelijke kindrapporten’ op zijn website gezet. De overheidsdienst voor
gezinszorg geeft daarin gegevens over zijn activiteiten, voorlopig alleen voor 2004. Een van die gegevens is de taal waarin
het K&G-personeel communiceert met gezinnen die in 2004 een
kindje kregen. In principe is dat Nederlands, maar omwille van
zijn sociale opdracht gebruikt K&G indien nodig andere talen.
Van 70,9 procent van de bijna 11.000 Vlaams-Brabantse gezinnen met een kind geboren in 2004 is de thuistaal Nederlands.
Dat is het laagste cijfer van Vlaanderen, waar gemiddeld 79,9
procent van de betrokken gezinnen Nederlands als thuistaal
heeft. De overige Vlaams-Brabantse gezinnen spreken thuis
Frans (15,3%), Engels (1,7%) of een andere taal.
Nog verontrustender zijn de cijfers voor Halle-Vilvoorde, een
van de twee arrondissementen van Vlaams-Brabant. Daar heeft
maar 58,7 procent van de gezinnen die in 2004 een kindje
kregen, Nederlands als thuistaal. 25,1 procent spreekt Frans. In
gemeenten als Tervuren (46,3%), Vilvoorde (45,3%), Overijse
(45,1%) en Zaventem (37,3%) communiceert minder dan de helft
van de jonge gezinnen in het Nederlands. De laagste cijfers (13
tot 27,3%) worden zoals verwacht genoteerd in de zes faciliteitengemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-GenesiusRode, Wemmel en Wezembeek-Oppem).
Desmet bespreekt ook twee andere indicatoren voor het Vlaamse karakter van de regio. De eerste is het aandeel buitenlanders
- en potentieel anderstaligen - in de bevolking van VlaamsBrabant in 2005. Dat cijfer haalt hij uit een recent rapport van
de Studiedienst van de Vlaamse regering. Met 6,1 procent ligt
dat aandeel 1,1 procentpunt boven het Vlaamse gemiddelde
(maar nog onder het cijfer van Limburg en Antwerpen,
respectievelijk 8,1 en 6,5 procent). Halle-Vilvoorde telt 7,2
procent buitenlanders. Het aantal vreemdelingen in VlaamsBrabant is de voorbije elf jaar wel met 22,3 procent toegenomen, tegenover ‘slechts’ 5,7 procent in heel Vlaanderen. In het
rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering staan ook
gegevens over de migratiestromen. Daaruit blijkt dat tussen
1997 en 2003 netto 3.170 inwoners van Vlaams-Brabant zijn
uitgeweken naar andere Vlaamse provincies, en nog eens 10.063
naar Wallonië. Omgekeerd kreeg Vlaams-Brabant er netto 29.164
Brusselaars en 10.627 buitenlanders bij. Desmet spreekt van
een ‘massale, potentieel anderstalige instroom’ in VlaamsBrabant. Moeten deze cijfers ons pessimistisch stemmen? Neen,
maar ze zijn wel een signaal dat men niet kan of mag negeren.
De Vlaamse regering, de provincie Vlaams-Brabant en alle
Vlaamse politieke partijen pleiten actief voor het behoud van
het Vlaamse karakter van de rand. Met het statistische
materiaal voor ogen, moeten ze dan wel beseffen dat ze in het
onthaal- en integratiebeleid in de rand dringend een tandje bij
moeten steken.

Als het kriebelt…
De provinciale sportdienst zet eind mei twee grote sportactiviteiten op het getouw: de Team Action Dag en de Seniorensportdag.
Voel je het kriebelen? Haal je meest sportieve outﬁt dan alvast uit
de kast! De Team Action Dag vindt plaats op zaterdag 27 mei in
het provinciedomein Halve Maan in Diest. Deelnemen kan in team.
Je hebt de keuze uit vier activiteiten: een mountainbike challenge,
een adventure challenge, een beachvolleybaltoernooi of een
korfbaltoernooi. In de namiddag is er doorlopend een barbecue en
’s avonds volgt de prijsuitreiking.
Deelnemen kost 20 euro per ploeg, behalve voor het beachvolleybaltoernooi, daarvoor betaal je 10 euro per persoon. Meer info bij
de lokale stafmedewerkster jeugd en sport van vzw ‘de Rand’, of
surf naar www.vlaamsbrabant.be/sport of www.bloso.be.
Op dinsdag 30 mei kunnen alle senioren uit Vlaams-Brabant en
Brussel in het Universitair Sportcentrum in Leuven terecht voor de
Provinciale Seniorensportdag. Na een gezamenlijke opwarming heb
je de keuze uit maar liefst 48 verschillende sportactiviteiten. Nieuwe
sporten dit jaar zijn croquet, curvebal, driewielen, trikkes, boccia,
nordic walking, rekkergym en taebo. Klassiekers zijn de wandeltocht,
het petanquetoernooi, de ﬁetstocht, stoelaerobics, zwemmen en
vele andere sporten. Een achttal sporten zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Heel wat gemeenten zorgen voor busvervoer.
Meer info bij de lokale stafmedewerkster jeugd en sport van vzw
‘de Rand’. Wie inschrijft vóór 19 mei, betaalt 5 euro en brengt een
betalingsbewijs mee. Wie inschrijft na 19 mei, betaalt 7 euro op de
dag zelf. Je kan ook terecht bij de Provinciale Sportdienst VlaamsBrabant (tel. 016 26 76 55, mail sport@vlaams-brabant.be) of bij
de bloso-inspectiedienst Vlaams-Brabant en Brussel (tel. 015 61 41
64, mail inspectie-vlaams-brabant-brussel@bloso.be)

Kosten kinderopvang ﬁscaal aftrekbaar
Minister Bert Anciaux (Spirit) heeft het belastingvoordeel voor
kinderopvang uitgebreid. Ouders kunnen al langer de kosten voor
de opvang van hun kinderen jonger dan twaalf jaar aftrekken van
de belastingen. Sinds vorig jaar is ook de kinderopvang door
scholen, het jeugdwerk, de sportsector, culturele centra, en zo
meer, aftrekbaar. Het gaat om uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen onder de twaalf jaar, buiten de normale
lesuren. Dat betekent dus ook de opvang tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook vóór de aanvang van de lessen,
gedurende de middagpauze en na de normale lesuren. En ook
sport- en jeugdkampen, speelpleinwerking en kinderateliers
komen in aanmerking. Het maximaal aftrekbaar bedrag is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Lidgelden zijn
niet aftrekbaar. Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de
ouders de opvanguren kunnen bewijzen. De overheid heeft
daarvoor een attest opgesteld. Het is de taak van het gemeentebestuur om deze attesten aan de verenigingen af te leveren. De
wetswijziging treedt in werking met ingang van het aanslagjaar
2006. Dat betekent dat ouders de opvangkosten gemaakt in het
jaar 2005 al in 2006 kunnen vermelden op de belastingbrief. Voor
meer informatie, contacteer de lokale stafmedewerkster jeugd en
sport van het gemeenschapscentrum in je gemeente.
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BURENGERUCHT
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JEZUS-EIK
Bekende Vlamingen door de ogen
van cartoonisten
Expo
Maandag 2 mei t.e.m. zondag 28 mei
De BV, hij blijft een fenomeen. Een klein groepje Vlamingen is
niet weg te slaan van het televisiescherm, niet weg te denken
uit de kolommen van populaire tijdschriften en dagbladen. Ze
hebben een leuke snoet, een hoog sexappeal of bekken goed.
En vooral, ze hebben over alles een mening.
Voor sommige BV’s is bekend Vlamingschap een dagtaak op zich.
En sommige BV’s zijn BV’s omdat een programmamaker of
krantenjongen besloot dat mijnheer of mevrouw alle eigenschappen van een goede BV heeft. Enkele malen op het scherm,
wat foto’s met onderschrift in de krant, en een nieuwe BVcarrière is begonnen. Soms ook even snel weer afgebroken, als
blijkt dat dictator publiek geen pap lust van het gezicht in
kwestie. BV’s zijn zulke wonderlijke wezens, dat uiteraard ook
cartoonisten er een bron van inspiratie in vinden.
Met werken van Marec, Kim, Ilah, Nix, Meynen, Steve, Quirit,
Ian, GAL, Zak, Lectrr, Canary Pete, en anderen.
Toegang: gratis

Lente op de dansvloer
Muzikale avond met culinair tintje in
het teken van ballroomdansen
Vrijdag 5 mei - 19u
Dansen is weer in. De afgelopen maanden zweefden de sterren
over je televisiescherm. Ons leek het een ideaal thema voor een
nieuwe editie van de Lente. ‘Lente op de dansvloer’ nodigt u uit
op vrijdag 5 mei om te eten en dansen in stijl. Om 19u wordt
het startschot gegeven voor dit culinair en stijldansprogramma.
De gasten verzamelen in stadskledij voor een aperitief. Onder
muzikale begeleiding schuiven we daarna aan tafel voor een
overvloedige koude schotel, gelardeerd met vlees en vis.
U lest uw dorst met witte of rode wijn.
Het ensemble ‘Muzikanten van de Keizer’ speelt ten dans.
Stijldanskoppels van dansschool De Smet-Camby geven een
demonstratie en begeleiden u. U waant zich een echte ster en
glijdt bij een quickstep of Engelse wals over de dansvloer.
In samenwerking met KBG Jezus-Eik, met de steun van KBC.
Toegang: 30 euro (inbegrepen: aperitief, maaltijd, halve ﬂes
wijn, dessert, kofﬁe)
Info en tickets: de Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik,
tel. 02 657 31 79, info@debosuil.be, www.debosuil.be
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KRAAINEM
Europees Feest (gastland: Ierland)
Optreden Snakes in Exile
Zaterdag 6 mei – 20u
Ierland krijgt de eer om het gastland te zijn van het eerste
Europees Feest van de Lijsterbes. Er staan Guinness, Strongbow
en een stevige noot Ierse folkmuziek op het programma.
Voor de muziek zorgt Snakes in Exile. De groep is voortgevloeid
uit de studententijd van Gert Meulemans en Luc Bailleul. Het
tweetal luisterde vanaf 1985 studentenfuiven en trouwmissen
op met diverse bands. Toen al waren de twee pijlers van het
typische Snakes in Exile geluid aanwezig: plezier (ambiance) en
een uitgesproken interesse voor meerstemmigheid. Die vond je
ook terug in enkele muzikale experimenten van Luc Bailleul en
Peter Van Aken. Het logische gevolg was een samengaan als
trio. We schrijven dan 1993. De Keltische folk kwam er later bij,
geïnspireerd door de Leuvense folkgroep Black Velvet.
Vroeger was Snakes in Exile vooral te vinden in kleine zalen en
cafés, maar stilaan doen ze grotere festivals aan zoals het
Suffolk and Good Folkfestival in Engeland in 1998, het Engelse
Cambridge Folkfestival en Rock Afﬂigem in 1999, en het jaar
nadien stond het trio op de festivalweide van Dranouter. Intussen vervoegde Gert De Deken de groep en de Engelse vioolvirtuoos Guy Fletcher komt af en toe de plas over om met
Snakes in Exile daverende muziek te maken. Ze hebben beloofd
om er in de Lijsterbes een spetterend feest van te maken!
Tickets: 5 euro
Info en tickets: de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,
1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be,
www.delijsterbes.be

ACTIVITEITENKALENDER
15
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

MEI
1

Les Amis de Bourgogne

Weekendreis

Chablis

02 767 44 93

3

14u30

KBG

Petanque

Duisburg

02 784 32 96

3

20u

Interza

Infoavond

GC de Kam

02 721 07 31

4

19u30

KAV Oppem

Ontmoetingsfeest

GC de Kam

02 731 10 61

7

11u

Kon. Harmonie St. Cecilia

Aperitiefconcert

GC de Kam

02 731 21 28

7

14u

SC Sprint

Wielerwedstrijd

café IO Vivat

02 305 89 42

8

20u

Arch’educ

Europa-avond: debat

GC de Kam

02 454 54 01

9

19u30

Cultuurraad

Europees Feest - partnerland Zweden

GC de Kam

02 731 43 31

KBG

Bedevaart

Halle

02 784 32 96

10
14

14u

Davidsfonds

Bezoek Tentoonstelling

Tervuren

02 731 57 37

17

14u30

KBG

Petanque

Duisburg

02 784 32 96

17

19u30

KAV St. Pieter

Ontmoetingsfeest

GC de Kam

02 731 48 79

20

12u

Oudervereniging
GBS De Letterbijter

Boerenfeest

GBS De
Letterbijter

02 783 12 23

21

11u30

CM Ziekenzorg

Ledenfeest

GC de Kam

02 731 48 79

23

14u30

KBG

Gezellig Samenzijn

OCMW

02 784 32 96

23

19u30

KAV

Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

31

20u

FVV

Voordracht met Annemie Struyf en
Lieve Blancquaert over HIV

GC de Kam

09 223 38 83

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor juni 2006 willen bekend maken, kunnen voor 10 mei 2006 een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

REEKSEN

> Maandag 20u – Fit & Gezond Dames – turnen – GC de Kam – 02 731 83 30 (niet tijdens schoolvakanties)
> Zaterdag van 10 tot 12u - Stripbib Maddox in Jeugdhuis Merlijn
> Woensdag en vrijdag vanaf 20u - Jeugdhuis Merlijn – info@merlijn.be
> Donderdag 20u30 – zanggroep Non Troppo – repetitie – GC de Kam - 02 305 06 07
> Donderdag 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 – Aerobics – Step – Sporthal W-O – 02 731 87 81
> Maandag 21u – Aerobics – Total Body Condition – Sporthal W-O – 02 731 75 71
> Woensdag 20u & Zondag 19u – WOBAD – Badminton volwassenen – Gem. Sporthal – 02 731 54 84
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WALK THE LINE
FILM
11-05 > 20u
De Kam

BEWOGEN FIGUREN
FIGURENTHEATER
12-05 > 19u30
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

