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02 uit de gemeente

UF intern oneens over afval
Uit de gemeenteraad van 3 juli 2006
> De haalbaarheidsstudie van het nieuwe
gemeentehuis is af. Ze heeft geen impact
op de uitbreidingsplannen van De Letterbijter en van de bibliotheek, waarvoor
er hoe dan ook voldoende plaats is.
> Ondertussen staat de uitbreiding van de
Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter, tegen alle beloftes
in, toch niet op de agenda. In de commissie onderwijs zei men dat de volumes
van de klaslokalen herbekeken moesten
worden, terwijl uitgerekend die volumes

Voetweg nr.40 is onterecht afgesloten.

een van de pluspunten van de school zijn.
“Wij pleiten voor een uitbreiding en niet
voor een inbreiding”, zegt Jan Walraet
(DWO). Burgemeester Van Hoobrouck
(UF) schippert: “Het voorontwerp komt
eind augustus op het schepencollege.
De toiletten en de refter zijn absoluut
nodig. Wat de rest betreft: dat moet de
architect bekijken”. Toen de Franstalige
gemeenteschool Het Hoeveke nieuwe
lokalen nodig had, klonk dat anders. En
dat mocht wat kosten ook: 100 miljoen
Belgische frank of 2,5 miljoen euro. Voor
300 leerlingen. In De Letterbijter zitten
er momenteel 185, maar de school groeit
elk schooljaar aan met een kleine klas.
“Het gerucht doet de ronde dat het leerlingenaantal van De Letterbijter beperkt
zou worden”, zegt Jan Pollaris (DWO).
Een uitspraak van burgemeester Van
Hoobrouck op de schoolraad die hij nu

ten stelligste ontkent. “Vijf en zes worden
volgend jaar opgesplitst en er komt een
onthaalklas voor de eerste kleuterklas.”
> In het CC Het Hoeveke wordt een
nieuwe spektakelzaal gebouwd. Die plannen zorgen voor grote onenigheid binnen
het UF. Christian Jaubert vindt dat alles
veel grondiger bestudeerd moet worden.
Alain Roelens beweert zelfs dat er “niets
in dit project staat”, terwijl het toch
1.400.000 euro zal kosten. En Chantal
Woitrin beaamt dat “het mogelijk is om

Pierre Sans (UF) van zijn kant begrijpt
niet waarom Chantal Woitrin (UF), die
bij alle besprekingen in het schepencollege aanwezig was, het nu niet meer eens
is met de plannen. Een vraag waarop ze
geen antwoord geeft.
> De gemeente heeft een bijkomende
ophaling van het grof vuil georganiseerd.
“Jammer dat het bericht aan de bevolking
op een ‘confetti’ werd geprint, zonder
een beschrijving van de sectoren”, vindt
Alain Roelens (UF). Wilfried Servranckx

Wordt de uitbreiding van de Letterbijter op de lange baan geschoven?

het te verbeteren”. Daarop somt Roelens
de mankementen op: de artiestentrap naar
het podium neemt te veel plaats in, het
podium staat op ijzeren buizen, er is geen
plaats voor het publiek tijdens de pauze.
Enzovoort, enzovoort. Sala beweert dat
“een gespecialiseerde scenograaf ” de
plannen heeft bestudeerd. Maar Roelens
houdt voet bij stuk: “Op dit podium zijn
alleen voorstellingen met één persoon
mogelijk”. Jan Pollaris (DWO) vindt
mobiele plaatsen interessanter dan vaste,
omdat de zaal dan ook voor andere
doeleinden gebruikt kan worden. “We
willen geen feestzaal voor trouwers, we
willen enkel een theaterlzaal”, antwoordt
Philippe Sala (ex-UF). Ten slotte vraagt
Marc-Henri Cornely (UF) welke garantie
er is dat de geraamde kostprijs niet overschreden wordt. “Dat wordt bestudeerd”,
zegt burgemeester Van Hoobrouck. Jean-

(GE-EC), eveneens voorzitter van de raad
van bestuur van Interza, wijst erop dat
iedereen de sectoren kan terugvinden in
zijn Interzakalender. “Maar dan moet je
hem wel lezen.”
> De machtiging van Interza om de
verwerking van het restafval en het grof
vuil toe te vertrouwen aan Haviland en de
machtiging van Haviland om de benodigde verbrandingsrechten aan te kopen
bij de nv Indaver worden uitgesteld tot de
volgende gemeenteraad van eind oktober,
dus na de verkiezingen. Interza is al van
bij de opstart een doorn in het oog van
burgemeester Van Hoobrouck (UF). “De
‘za’ (van Zaventem) is er te veel aan. Als
daar ‘bru’ zou staan, was alles al lang in
kannen en kruiken”, zo beweert een welingelichte bron. Dat Interza het goed doet
en het voorbije jaar 20 % bespaard heeft
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op de ophalingen, mag niet baten. In de
commissie milieu keerde o.m. Alain Roelens (UF) zich tegen het standpunt van
Van Hoobrouck Servranckx steunde het.
In de milieuraad kwam Van Hoobrouck
dan weer met foute cijfers opdraven.
Het is niet van harte dat Servranckx
(GE-EC) zich bij het uitstel neerlegt.
Wezembeek-Oppem is de enige faciliteitengemeente die het contract nog niet
getekend heeft. “Maar liever een beslissing nemen met kennis van zaken, dan nu
een beslissing forceren”, zegt Servranckx.
Voor de zoveelste keer heeft burgemeester
Van Hoobrouck immers dezelfde cijfers
opgevraagd. Alain Roelens (UF) stemt,
samen met oppositiepartij DWO, tegen
“omdat hij consequent wil blijven met
zichzelf ”.
> Op de vraag in welke taal de kiesbrieven verstuurd zullen worden, antwoordt
burgemeester Van Hoobrouck: “Volgens
de wetgeving”. “Dus in het Nederlands, zoals de omzendbrief Peeters het
bepaalt?”, vraagt Jan Walraet (DWO). De
burgers die dat willen, kunnen een Franse
vertaling vragen. Van Hoobrouck wil er
niet op ingaan. Hij herhaalt: “Volgens de
wetgeving”. Van Hoobrouck stelde in het
verleden dat de omzendbrief Peeters in
zijn ogen geen wettelijke waarde heeft.
Ook bij de vorige verkiezingen heeft hij
de wet naast zich neergelegd. Dan weet je
genoeg.
> Tot twee weken voor de gemeenteraad
werkten de fonteinen in de Warandevijver alleen ‘s nachts. Sinds een week is dat
veranderd. Nu werken de fonteinen dag
en nacht. Omwille van de abnormale vissterfte heeft de gemeente blijkbaar beslist
om de fontein voortaan dag en nacht
te laten werken. Wat nog niet verklaart
waarom ze voordien alleen ‘s nachts
werkten…
> De teer waarmee de voegen van de
betonstraten worden gedicht, is op verschillende plaatsen volledig verdwenen.
“In de winter sijpelt het water onder de
platen en holt het alles uit. Wat doet de
gemeente hieraan?”, vraagt Jan Walraet
(DWO). Van Hoobrouck zal nakijken
wanneer in de betrokken straten het laatste onderhoud gebeurde.
> Voetweg nummer 40, die de O. de
Burburelaan met de A. Lenaertsstraat
verbindt, wordt al jaren wederrechtelijk
afgesloten door een van de aanpalende

eigenaars. Vooral wandelaars zijn daarvan
de dupe. De gemeente heeft de eigenaar
een brief gestuurd om hem op zijn onwettig gedrag te wijzen.
> Aan het Heilig-Hartcollege is er enkel
een zone 30 rond de uitgang in de Albertlaan, niet aan de twee andere uitgangen in
de Astridlaan en in de P. Marchandstraat.
Schepen Nicole Geerseau (UF) beweert
dat de directie geen uitbreiding vraagt.
> Op het rondpunt van de Cesarstraat ligt
het voetpad al maanden open. Idem voor
de hoek tussen de Europalaan en de Marcelisstraat, al is dat gat onlangs hersteld. In
de Gergelstraat en in de J.B. de Keyzerstraat zijn de verkeersborden dan weer
veel te breed en te laag. En op de Mechelsesteenweg aan Ban Eik, moet men te ver
achteruit gaan, tot in het gras en de modder, om de drukknop van het zebrapad in
te drukken. Allemaal ongemakken voor
de zwakke weggebruiker, die aangepakt
moeten worden, vindt DWO.
Ghislaine Duerinckx

Wist je dat?
> De gemeente een receptie aanbood ter
ere van het 50-jarig bestaan van de wielerclub SC Sprint, maar er wel aan toevoegde “niet te veel volk uit te nodigen”…
> De voetpaden van de Mechelsesteenweg
tussen de Astridlaan en de Diepestraat
heraangelegd zullen worden a rato van
17.000 euro + BTW. Bij de wegeniswerken in Ban Eik werd de bovenlaag afgeschraapt en vervangen voor 55.000 euro.
> De dag van het verenigingsleven 3.000
euro subsidie krijgt. AWACSS, de actiegroep tegen het vliegtuiglawaai, krijgt
10.000 euro. De begroting werd voor
de vierde keer gewijzigd, deze keer om
twee nieuwe geluidsmeters aan te kopen,
waarvan er één wordt doorverkocht aan
de politie… AWACSS krijgt de oude en
daarbovenop opnieuw een subsidie van
10.000 euro.
> Het reglement voor het gebruik van
het CC Het Hoeveke aangepast wordt.
Het gaat over de te betalen waarborg, het
kuisen na gebruik en de huurtarieven.
> De cafetaria van de sporthal een echte
keuken krijgt. Kostprijs 17.000 euro +

Dokters van wacht
> 1 en 2/09
Dr. VAN BELLE
Bommaertlaan 6
1950 Kraainem
02-731 12 93
> 3/09
Dr. DE RYCK
Potaardestraat 68
1950 Kraainem
02-731 61 80
> 8 en 9/09
Dr. PAS
de Burburelaan 38
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 30 30
> 10/09
Dr. GALAND
Leopold III laan 11
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 05 33
> 15/09
Dr. GELDERBLOM
Vosberg 22
1970 Wezembeek-Oppem
02-688 23 00
> 16/09
Dr. DE RUYCK
Pleinlaan 57
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 55 99
> 17/09
Dr. P. VAN MULDERS
Vredeplaats 2A
1950 Kraainem
02-720 10 51
> 22 en 23/09
Dr. S. VAN MULDERS
Vredeplaats 2a
1950 Kraainem
02-720 10 51
> 24/09
Dr. PECKEL
Hippodroomlaan 114
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 91 57
> 29/09
Dr. WALRAET
Pachthofdreef 36
1970 Wezembeek-Oppem
02-784 20 40
> 30/09
Dr. DELHEZ
Mechelsesteenweg 48
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 42 24
> 1/10
Dr. KOTULLA
Lange Eikstraat 83
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 96 92
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Mannen maken plannen,
maar voeren ze zelden uit
Een balans van zes jaar gemeentebeleid

Weinig visie, veel gevit. Dat is de balans van zes jaar gemeentebeleid. Als we de verslagen
van zes jaar gemeenteraden overlopen, valt ons geen enkele echt wezenlijke beslissing op.
Wel veel nutteloos communautair geblaat en geruzie tussen de Franstaligen onderling.

De afvalinzameling werd op punt gezet, maar dat was eerder ondanks dan dankzij de meerderheid.

Het begon al goed. Het gemeentelijk
beleidsplan dat de Franstalige meerderheid op de gemeenteraad van 14 mei
2001 voorlegde, bleek niet meer dan een
uitgebreide versie van de openingstoespraak van burgemeester Van Hoobrouck.
Veel beleefdheidsfrases, maar weinig of
geen visie en al helemaal geen concrete
gegevens om het beleid aan af te meten. De
UF-meerderheid ondermijnde de mogelijke continuïteit van haar beleid trouwens
zelf, door al vrij vroeg enkele keren driftig
te schuiven met de bevoegdheden van de
schepenen en door onderlinge meningsverschillen die uiteindelijk leidden tot
het afnemen van alle bevoegdheden van
schepen Philippe Sala. Wat de meerderheid
in het begin aanzag als ‘grote problemen’,
bleek dan achteraf trouwens nogal mee te
vallen. De huisvuilophaling werd dankzij
de sensibilisering van de bevolking en het
efficiënte beleid van de afvalintercommu-

nale Interza op punt gezet. De politiezone
kende een erg trage start, maar is intussen
op kruissnelheid.
Wachten op de modernisering
“De essentiële taak van de gemeente is de
voortzetting van de modernisering die
ingeleid werd in 1995”, was één van de
kernzinnen uit het beleidsplan. Ondertussen zijn er inderdaad nogal wat straten
gerenoveerd, zijn er fietspaden en snelheidsremmende elementen bijgekomen,
zijn er voetpaden hersteld… Maar dat
verloopt allemaal traag, zonder veel overleg en samenhang. Een visie op mobiliteit
ontbreekt. Van de belofte om het openbaar
vervoer een prominente plaats te geven,
blijft niets over. Intussen dient zich een
nieuwe uitdaging aan: de overstromingen
van sommige straten en kelders bij hevige
regenval. De meerderheid staat erbij en
kijkt ernaar. Wat deze meerderheid wél

realiseerde is de eerste fase van het ‘kunsten cultuurcentrum’ Het Hoeveke, de natte
droom om een Franstalige tegenhanger
voor de Kam te realiseren. In Het Hoeveke
kunnen de verenigingen lokalen huren
mits ze slagen in een tijdige en tijdrovende
aanvraag. De plannen voor een verdere uitbouw met o.a. een grote toneelzaal bestaan
reeds, ondanks de vele meningsverschillen.
Ze zijn alvast groots opgevat en zeer duur.
Het beloofde gemeenschapscentrum in de
wijk Ban Eik kwam er niet. En de verenigingen? Zij werken elk jaar opnieuw een
ware calvarietocht af om aan hun centen te
komen. Het zo lang beloofde subsidiereglement is er nog steeds niet. De verdeling
van de gemeentelijke subsidies ruikt naar
willekeur.
“De verbetering en de verfraaiing van het
levenskader” zou zich onder andere uiten
in de aanleg van drie nieuwe speelpleinen,
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de systematische verwijdering van graffiti,
een actie tegen hondenpoep en aantrekkelijke groene zones. Aan de lezer om te
oordelen wat hiervan in zijn omgeving
gerealiseerd werd.
Een ander schrijnend punt is het informatiebeleid dat, volgens het beleidsplan van
2001, zou voorzien in “een regelmatig
infoblad, een vernieuwde infogids en een
interactieve website”. Akkoord, het infoblad verschijnt regelmatig. Maar de burgemeester kon het niet laten zijn voorwoord
enkele keren te misbruiken voor eigen
politiek gewin. Hiervoor werd hij trouwens officieel op de vingers getikt door de
provinciegouverneur. Van een vernieuwde
infogids hebben we niets meer gehoord en
of het college weet wat een interactieve
website inhoudt, is zeer de vraag.
Een communautaire queeste
Alles is tot een communautair probleem
te herleiden. Toch wat deze meerderheid
betreft. Het communautair gestook kreeg
zijn hoogtepunt in de verkeerd opgestelde
brieven voor de milieubelastingen. De
meerderheid verstuurde de brieven zowel
in het Nederlands als in het Frans, terwijl
de wetgever bepaalt dat dit in het Nederlands moet gebeuren, met de mogelijkheid
om een Franstalig exemplaar aan te vragen
(faciliteiten voor Franstaligen). Uiteindelijk
moest burgemeester Van Hoobrouck, die
gevaarlijk spel speelde, inbinden. Ook in
andere dossiers duikt het communautaire
spook telkens weer op. Als er één constante is in de Wezembeek-Oppemse politiek,
dan is het dat. Het is jammer dat hieraan
zoveel tijd en energie wordt verspild; inspanningen die beter naar een goed bestuur
zouden gaan. Alles is terug te brengen tot
een verschil in interpretatie van de taalwet.
Voor Franstaligen staan faciliteiten gelijk
met tweetaligheid. Voor Vlamingen zijn ze
een opstap naar integratie. Eigenlijk mag
er geen probleem zijn, want een Franstalige inwoner kan op aanvraag steeds in het
Frans terecht.
De Union Francophone aanvaardt de
faciliteitenregeling echter niet langer en
wil bij Brussel. Om deze reden maken ze
van bijna elk dossier een probleem. Om
deze reden maken ze nauwelijks gebruik
van de mogelijkheden en subsidies die de
provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen
bieden. Jammer, want hierdoor loopt de
gemeente heel wat geld mis. Niet alleen bij
de milieubelasting handelde de meerderheid bewust fout, ook op allerlei andere
vlakken. Enkele voorbeelden. Ze gaven
aan de administratie de opdracht om de telefoon in twee talen op te nemen in plaats
van in het Nederlands. Ze probeerden een

volksreferendum te organiseren tegen de
regionalisering van de gemeentewet. Ze
spraken opnieuw Frans in de gemeenteraad
en in de milieuadviesraad. Ze stemden
een motie tegen de splitsing van BrusselHalle-Vilvoorde en voor de aanhechting
bij Brussel. Op al deze punten werden ze
teruggefloten. Vaak spanden ze daarna een
geding aan bij de Raad van State of het
Arbitragehof. Het baatte niet. Het kostte
de gemeente enkel veel centen aan advocaten. De onwil om met Vlaanderen samen
te werken, jaagt de belastingbetaler telkens
weer op kosten. Hij draait op voor de
schoolgebouwen van Het Hoeveke, voor
het personeel van de bibliotheek, voor de
aankoop van een tweede geluidsmeter. Op
andere vlakken leidt de onwil tot onwezenlijke toestanden. Het uitgeven van een
simpele wandelfolder kost de milieuadviesraad tien jaar communautair gebekvecht
met de gemeente… De gemeente weigert
in de sportwerking van Vlaams-Brabant
te stappen. De Cultuurraad betaalde
uiteindelijk in haar plaats de minieme
bijdrage van 0,05 euro per inwoner,
zodat het personeel bijvoorbeeld kan deel
nemen aan de regionale sportdag voor het
OCMW- en gemeentepersoneel. De Letterbijter wordt verplicht toe te treden tot
een scholengemeenschap met de andere
faciliteitengemeenten Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Drogenbos in plaats van
die van Tervuren, Bertem en Kraainem,
wat logisch zou zijn. Interza bespaart 20
% op de ophaling van het huisvuil en stort
233.000 euro terug aan de gemeente, maar
de UF-afgevaardigden onthouden zich bij
de stemming van de jaarrekening. En in het
OCMW speelt Cathérine Sans (UF) het
heel hard. Ze ‘gijzelt’ de hulpbehoevenden,
omdat ze niet benoemd geraakt als voorzitter. Dat komt omdat ze onvoldoende Nederlands kent, zoals de wet het voorschrijft
voor een dergelijke functie. Dat belet haar
niet haar zin door te drijven.
De pingping
Tot slot: de gemeentefinanciën. Het
college vreesde zes jaar geleden voor
dalende inkomsten (het gevolg van de
fiscale hervorming en het wegvallen van
dividenden van een aantal nutsbedrijven)
en stijgende uitgaven (voor de politiehervorming en de bijkomende taken die de
federale overheid in de schoenen van de
gemeenten schoof ). Deze voorspelling
klopt gedeeltelijk. Het college is alvast
vooruitgelopen op deze voorspelling en
heeft in het begin van de legislatuur de
gemeentelijke belastingen verhoogd. Met
als gevolg een aardig spaarpotje waar iedere
burger het zijne heeft toe bijgedragen…

Apothekers van wacht
> 1 tot 4/09
APOTHEKER PIENS
A. Dezangrelaan 35
1950 Kraainem
02 -720 47 90
> 4 tot 8/09
APOTHEKER PEETERS
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 32 68
> 8 tot 11/09
APOTHEKER ANNAERT
Steenputtestraat 20
3080 Tervuren
02-767 63 40
> 11 tot 15/09
APOTHEKER STEVENS
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 33 67
> 15 tot 22/09
APOTHEKER GORDTS
Rootstraat 2
3080 Tervuren
02-767 50 47
APOTHEKER PIETTE
Lenneke Marelaan 34
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02-721 00 03
> 22 tot 25/09
APOTHEKER PEETERS
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02-731 32 68
> 25 tot 29/09
APOTHEKER ANNAERT
Steenputtestraat 20
3080 Tervuren
02-767 63 40
> 29/09 tot 6/10
APOTHEKER BOONE
Jezus-Eiklaan 2
3080 Tervuren
02-767 44 86
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Brandwondenstichting in
Belgacomgebouw

Een gesprek met Johan De Jager van de Belgische
Brandwondenstichting
Het oude Belgacomgebouw aan
de Landrainstraat in WezembeekOppem heeft nieuwe bewoners.
De Belgische Brandwondenstichting kreeg het pand gratis ter
beschikking van de telefoonmaatschappij. De stichting bestaat
dit jaar twintig jaar. “Brandwondenpatiënten waren twintig jaar
geleden een vergeten groep van
patiënten. Daar hebben wij aan
verholpen”, vertelt gedelegeerd
bestuurder Johan De Jager.
“Het begon toen ik kort na het ongeval
een oude bekende tegenkwam. Hij schrok
van mijn uiterlijk en vroeg wat er gebeurd
was. Toen vertelde ik hem mijn verhaal.
Diezelfde nacht droomde ik weer over de
brand. Ik verbrandde mijn voeten door
rondvliegende brokken hout. Ik belandde
in het ziekenhuis, maar voordat ze me konden helpen werd ik wakker. Ik droom deze
droom elke maand minstens een keer.”
Deze getuigenis van Jos, 45 jaar, staat te
lezen in een brochure van de Belgische
Brandwondenstichting. Elk jaar zijn er te
veel mensen die zich zwaar verbranden.
Een ongeval met brandwonden ligt vaak in
een klein hoekje. Een kraan met te warm
water, een frietketel die vuur vat, een barbecue die niet stabiel staat. Banale situaties
kunnen al snel eindigen in een nachtmerrie
en gruwelijke verminking. Na de fysieke
pijn, komt de emotionele pijn. En daarna
ook de financiële pijn, want de medicijnen
zijn duur en niet alle behandelingen worden terugbetaald.
Lions
De Belgische Brandwondenstichting
steunt patiënten met ernstige brandwonden financieel, organiseert preventiecampagnes, onderhandelt met het ministerie
van volksgezondheid voor een betere terugbetaling van medicijnen, en doet nog

veel meer. De stichting is een initiatief
van de Lions Club Bruxelles Royal. Johan
De Jager was als Brussels restauranthouder lid van deze serviceclub en rolde
zo de toenmalige vzw Hulpfonds voor
Zwaarverbranden binnen. Een hartinfarct en twintig jaar later is hij nog steeds
gedelegeerd bestuurder van de stichting,
nu onder de naam Belgische Brandwondenstichting. De horecawereld heeft hij
intussen verlaten.We ontmoeten Johan
De Jager in het Belgacomgebouw aan de
Landrainstraat 43. De elektriciteitsmaatschappij is er net bezig om het stroomnet
aan te passen. De verhuisperiode is zopas
achter de rug. “De stichting was sinds
het begin gevestigd aan de Vleurgatsesteenweg in Brussel. Het grote probleem
daar was het gebrek aan parking. Vooral
’s avonds was er geen enkele plaats meer
te vinden. Vaak moesten we buitenshuis
vergaderen. Daarom gingen we op zoek
naar een andere locatie. Belgacom stelde
de conciërgewoning in dit gebouw ter
beschikking. Het bedrijf deed eerder al
hetzelfde voor Child Focus in Laken.”

“De behandeling is verbeterd en daardoor
zijn ook de overlevingskansen groter.
Dat betekent ook dat meer patiënten
meer medicatie nodig hebben. De prijzen
swingen soms de pan uit. Wij proberen
dan te onderhandelen met het kabinet van
minister Rudy Demotte voor maatregelen
en terugbetalingen. Dat lukt doorgaans.”
De stichting werkt samen met de zes
brandwondencentra in het land: Gent,
Leuven, Neder-Over-Heembeek, Antwerpen, Charleroi en Luik. De sociale diensten
van de ziekenhuizen reiken patiënten
aan die het niet aankunnen om de zware
rekeningen voor de behandeling en de
medicijnen te betalen. “We pluizen eerst
alle andere mogelijkheden uit vooraleer we
zelf financiële hulp bieden. We besteden
jaarlijks zo’n 100.000 tot 120.000 euro
aan hulp. Daarmee helpen we 70 tot 120
patiënten per jaar. Dat geld zamelen we
in via mailings, fondsenwerving, en zo
meer. Onze preventiecampagnes worden
allemaal gefinancierd door bedrijven.” De
stichting heeft belangrijke partners zoals de
Nationale Loterij en Promedia.

Financiële hulp
Twintig jaar geleden was er heel weinig
aandacht voor patiënten met brandwonden. Vandaag is de situatie verbeterd,
maar duiken er andere problemen op.

Bart Claes
Wie meer informatie wil over de Belgische
Brandwondenstichting, kan terecht op de
webstek www.brandwonden.be
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Beachvolley en kinderhappening
Jeugdhuis Merlijn

Zaterdag 12 augustus organiseerde
Jeugdhuis Merlijn voor de tweede maal
op rij een beachvolleybaltoernooi in het
Warandepark. Ondanks het slechte weer
werden de nodige voorbereidingen tijdig
afgewerkt. De dag voordien werd 90

ton zand afgekapt voor het jeugdhuis.
’s Morgens werden tentjes rechtgezet
om bij regen toch een beetje te kunnen
schuilen. En zo werd het stilaan middag
en ondanks alle weermannen die zeer veel
regen en onweer voorspelden, verdwenen

de wolken snel. Een blauwe hemel en
zo’n 24 graden. Wat konden we nog meer
verwachten?
Om 13.00 uur ging het volleybaltoernooi
van start. Vijftien ploegen namen het
tegen elkaar op. Op hetzelfde moment
begon ook de kinderhappening. Springkastelen, trampolines en een ballenbad
stonden te wachten op het jeugdige volkje. De kleinsten konden een ritje maken
op een pony of op de tientallen fietsjes
en steps. De senioren van Okra speelden
petanque en de aerobicsclub gaf een initiatie. Het evenement werd afgesloten met
een grote barbecue, waarbij iedereen de
verloren kilootjes weer kon bijsmullen.
Het was een zeer leuke en plezierige dag,
die we hopelijk volgend jaar opnieuw
kunnen organiseren. De steun van tal van
verenigingen en vrijwilligers was nodig
om dit evenement te kunnen realiseren,
waarvoor dank! Oh ja, het volleybaltoernooi werd voor de tweede maal gewonnen door ‘Go Fit’ uit Kampenhout voor
‘Las Chicas’, die neige meidenploeg, en
‘De Volleytrotters’.
Frank Vandendael

6de feest van het verenigingsleven
zondag 10 september - 12.00 tot 17.00 uur - sporthal
Op zondag 10 september georganiseert het
gemeentebestuur het 6de feest van het verenigingsleven. Van 12.00 tot 17.00 uur is
iedereen welkom in de sporthal, Astridlaan
85, om ter plaatse te ontdekken wat het
verenigingsleven in Wezembeek-Oppem te
bieden heeft.
Alle verenigingen met een werking in onze
gemeente werden uitgenodigd om zich die
dag voor te stellen. Sommige doen dit aan
de hand van een informatiestand, anderen
bieden je de mogelijkheid om een activiteit
te proberen. Er zijn er ook die volop aan

het repeteren zijn om je die dag hun kunnen te tonen!
Op de dag dat we dit schrijven zijn er 43
sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen ingeschreven. Daarbij horen de
volgende leden van de Cultuurraad: Chiro,
JH Merlijn, Stripbib Madox, Davidsfonds,
Gezinsbond, KAV, KWB, Natuurpunt,
Kleinveevereniging Pels & Pluim, OKRA,
Toneelgroep De Morgenster, Ziekenzorg, Jong KAV Aerobic, Horses Paradise,
Taekwondo club Jung Hwa Dojang en
zaalvoetbalclub Marmot Plus.

Ontdek het rijke verenigingsleven in onze
gemeente. Ontmoet vertegenwoordigers
van sportverenigingen, jeugdverenigingen
en andere sociaal-culturele verenigingen.
Je kan je ter plaatse uiteraard inschrijven
als lid. Voor vele verenigingen begint het
werkingsjaar immers in september. Het
wordt ongetwijfeld een ontspannende en
boeiende namiddag voor groot en klein.
Want voor de kinderen zijn er speciale
activiteiten. Er worden verhaaltjes voorgelezen in het Nederlands om 14.30 uur en
om 15.30 uur.

Info catechese 2006-2007
Woensdag 13 september - 20.00 uur - parochiecentrum
In oktober start de catechesevorming voor de 11- en 12-jarige
kinderen van de parochies Sint-Michiel en Sint-Pieter. Als je
kind geboren is in 1996 en/of tijdens het schooljaar 2006-2007
in het vijfde leerjaar zit en het wil graag catechese volgen, neem
dan contact op met Agnes De Greef, 0475-26 67 13. Dit geldt
voor iedereen die tot de Sint-Michielsparochie of de SintPietersparochie behoort en ook voor de Nederlandstaligen die

tot de Sint-Jozefsparochie behoren.
Wij nodigen jou en jouw kind(eren) uit op een infovergadering
in het parochiecentrum, Vosberg 40 op woensdag 13 september
om 20.00 uur. Indien je niet aanwezig kan zijn, geef dan een
seintje per telefoon of per e-post naar agnes.de-greef@pandora.
be. Je krijgt dan schriftelijk de nodige informatie.
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Jeugdhuis Merlijn heeft
nieuw bestuur
Een gesprek met Gerrit en Frank Vandendael
Na tien jaar voorzitterschap geeft voorzitter Frank
Vandendael van Jeugdhuis
Merlijn de fakkel door aan
zijn broer Gerrit Vandendael.
Gerrit krijgt in het nieuwe
bestuur versterking van
Catherine Van der Straeten
(secretaris) en haar tweelingzus Caroline (penningmeester). Ondervoorzitter
is Christophe Gesche, een
oud-leerling van de vlakbij gelegen Duitse school.
Frank helpt nog mee achter
de schermen en probeert
het kersverse bestuur goede
raad mee te geven. Wij luisterden mee...

Wat moeten ‘de jonkies’ allemaal weten
om het jeugdhuis te laten draaien, Frank?
“Da’s niet zo simpel. Ik heb hier in die
tien jaar vele leuke ervaringen opgedaan,
maar het nieuwe bestuur moet er rekening mee houden dat de relatie met de
gemeente nooit goed is geweest.
De gemeente heeft nog steeds geen
jeugdbeleid. Noch voor Nederlandstaligen, noch voor Franstaligen. Je weet dus
dat je je eigen boontjes moet doppen. Een
tweede raad die ik hen meegeef, is de administratieve kant niet te onderschatten.
De laatste jaren is er heel wat papierwerk
bijgekomen, onder meer door de nieuwe
vzw-wetgeving en de regelingen inzake
het vrijwilligerswerk. Maar deze nieuwe
ploeg gaat het jeugdhuis goed leiden, daar
ben ik zeker van,” vertelt Frank Vandendael. “Het vele papierwerk klopt alvast”,
zegt de nieuwe voorzitter Gerrit Vandendael. “Neem nu die nieuwe eetwarentaks.
Omdat we hier chips verkopen, moeten
we 111 euro taksen betalen. We worden
niet aanzien als horecazaak, maar we
hebben wel dezelfde plichten.” “We zijn
van plan om een petitie op te starten met
de Vlaamse Jeugdhuizen. De wet die een
rookverbod in cafés oplegt, is zogezegd

pas geldig in 2008, maar hier is ze nu
al geldig, omdat we aanzien worden als
een jeugdhuis. Om facturen te betalen
worden we dan weer aanzien als horecazaak. Zestig procent van de jongeren hier
rookt. Als ze hier niet mogen roken, dan
gaan ze naar een café waar het wel mag.
Wij vragen een duidelijke wetgeving:
ofwel mag roken overal, ofwel nergens”,
vult Frank aan.
Jeugdhuis gaat zijn eigen weg
“Maar we mogen zeker niet klagen. Ons
‘boite’ draait goed. We hebben iets meer
dan honderd leden. En ook de Duitstalige gemeenschap heeft de weg naar
ons jeugdhuis gevonden. Vrijdagavond
bijvoorbeeld komen hier veel 16- tot
18-jarige Duitsers over de vloer, die
schoollopen in de vlakbij gelegen Duitse
school. Uit een enquête van GC de Kam
blijkt dat de Duitstaligen uit de buurt het
jeugdhuis goed kennen. Dat is positief.
Het is opmerkelijk dat anderstaligen vanuit heel Europa hun weg naar het jeugdhuis vinden en Franstalige inwoners van
de eigen gemeente niet. De Franstaligen
hebben blijkbaar nog altijd te veel koudwatervrees. Alles wat Nederlandstalig is,
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stoot hen af. Ze gaan liever uit in Brussel.
Ten onrechte, want bij ons gebeurt er ook
veel. We staan open voor Franstaligen,
maar het moet natuurlijk wel van twee
kanten komen”, zegt Gerrit Vandendael.
Bruis, meer moet dat niet zijn
“Het vorige bestuur heeft het jeugdhuis
op de kaart gezet. Hun werk willen we
voortzetten. Maar met het nieuwe bestuur komen er ongetwijfeld ook nieuwe
ideeën. Christophe Gesche was een tijdje
geleden gestopt als bestuurslid van het
jeugdhuis, maar nu is hij weer helemaal
terug. Hij heeft in de Duitse school les
gevolgd en kent het jeugdhuis goed. Hij
is onze nieuwe ondervoorzitter. De tweelingzussen Catherine en Caroline Van der
Straeten wonen in Kraainem en zijn sinds
januari in het bestuur. En ik ben vier jaar
lid van het jeugdhuis”, zegt Gerrit.
“Ach, zo lang ze er maar voor gaan en de
zaak bruisend houden”, zegt ex-voorzitter Frank Vandendael. “Ik kijk alvast met
veel plezier terug op de tien jaar dat ik
voorzitter van Merlijn ben geweest. We
hebben hier veel afwisselende activiteiten aangeboden. Wat optredens betreft,
hebben we een mooi palmares. Belgische
toppers zoals de Magical Flying Thunderbirds, The Mackenzie, Milk Inc en
Loes Vanden Heuvel en The Zippoband
stonden op ons podium. Sinds enkele jaren organiseren we in augustus een groot
sportevenement met een beachvolleybaltornooi en een jeugdhappening. Tja,
als ik dat zo overschouw, zal ik nog wel
regelmatig naar het jeugdhuis komen”,
besluit Frank Vandendael.
Joris Herpol

Gerrit Vandendael mikt hogerop
in snooker
Voorzitter Gerrit Vandendael van
Jeugdhuis Merlijn houdt zich niet
alleen met het jeugdhuis bezig, maar
hij staat in zijn vrije uren niet onverdienstelijk aan de snookertafel. “Ik
ben op mijn veertiende beginnen te
‘poolen’. Ik heb tot nu toe al drie
keer in het buitenland kunnen spelen.
Momenteel sta ik op de 34ste plaats in
het Belgische klassement. Alleen de 22
beste spelers mogen aan het Belgisch
kampioenschap meedoen. Daar zou ik
volgend jaar bij willen zijn. Van een
professionele carrière heb ik vroeger
wel eens gedroomd, maar daarvoor had
ik veel meer moeten oefenen. Het is
goed zoals het is.”

Regionale avonturendag
Zaterdag 16 september
Heb je zin om je adrenaline eens flink
te laten stijgen en een dag te vullen met
plezier en avontuur? Twijfel dan niet
langer en schrijf je in voor de avonturendag van de sportregio Vlaams-Brabantse
Ardennen! Om 7.00 uur vertrekken we
richting Luxemburg, waar we een hele
dag doorbrengen in de steengroeve van
het buitensportcentrum Mamm’out. Op
de agenda staan tal van hindernissen (via
ferrata, indianenbrug, touwenparcours,
pamperpaal) en activiteiten (klimmen, rappel, …). Wie een voorsmaakje wil, kan een
kijkje nemen op www.mammout.be.
Jongeren van 14 tot 18 jaar kunnen zich
tot 8 september inschrijven bij de lokale
stafmedewerker jeugd en sport. De inschrijving is pas definitief na contante betaling. We raden je aan tijdig in te schrijven,
want het deelnemersaantal is beperkt.

Praktisch
Regionale avonturendag voor 14- tot 18jarigen. Een organisatie van de sportregio
Vlaams-Brabantse Ardennen. Zaterdag 16
september van 7.00 tot 17.30 uur in het
buitensportcentrum Mamm’out.
Voor meer inlichtingen kan je terecht
bij de regiocoördinator (Leen Cox, tel.
016-26 76 60, leen.cox@vlaamsbrabant.
be). Inschrijven kan bij de lokale stafmedewerker jeugd en sport: Marjan Van
Hecke, GC de Kam, tel. 02-731 43 31,
marjan.vanhecke@derand.be
Deelnameprijs:
15 euro (inclusief busvervoer vanuit
Hoeilaart, Huldenberg, Kraainem,
Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem
en Zaventem). De deelnemers nemen
zelf een lunchpakket mee en zorgen best
voor reservekledij en -schoenen voor de
terugkeer. Opgelet! Aangezien we naar
het buitenland reizen, hebben de deelnemers een ouderlijke toestemming nodig,
af te halen op het gemeentehuis van hun
woonplaats.

Modern American Square Dance
Dancing Hearts Brussels
Maandag 18 en 25 september - 19.30 uur
Sint-Jozefkerk
Technisch gezien zouden we kunnen zeggen dat Square Dance een dansvorm is waar
één of meerdere groepen van 8 mensen een
dansroutine uitvoeren op aangeven van een
dansleider die ‘caller’ genoemd wordt. Square
Dance wordt gedanst op vele soorten muziek,
maar toch vooral op country & western. Je
begint met het ‘basic level’. Daarna komt er
de ‘mainstream’ bij. Als je dit voldoende kent,
word je gegradueerd en mag je overal ter
wereld bij andere Square Dance clubs gaan dansen.
Op maandag 18 en 25 september organiseren wij 2 initiatielessen om 19.30 uur in de
Sint-Jozef-kerk, Schone Luchtwijk, Wezembeek-Oppem.
Info: Philippe Dardenne, 0496-59 03 35, Etienne Toussaint, 0475-21 95 86

Tweede ‘Verkesmetrock’
Zaterdag 23 september - 18.00 uur - Varkensmarkt
Na onze eerste succesvolle uitgave organiseert het
Verkesmet Comité dit jaar de tweede editie van
‘Verkesmetrock’.
Programma:
18.00 uur: De Verkesmetband
18.30 uur: No Lemon
20.00 uur: Blinch
22.30 uur: Asphalte
Wij hopen de opkomst van vorig jaar te overtreffen.
‘Verkesmetrock’ biedt een variatie van nieuwe Rock
& Roll (Studio Brussel muziek) en wat oudere Rock
& Roll klassiekers. Wij hopen er een gezellige avond
van te maken. En dat jij mee komt genieten…
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Initiatie tot de computer
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’. 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,… Je leert werken met verschillende
programma’s zoals Wordpad (tekstverwerking), Paint (tekenprogramma), de calculator,… Deze cursus wordt begeleid door
Minex, een jong computerbedrijfje uit Kraainem.
Praktisch:
> de cursus bestaat uit 10 lessen; telkens op donderdag van 10.00
tot 12.00 uur
> (tijdens de schoolvakanties is er geen les)
> eerste les: 5 oktober 2006
> laatste les: 21 december 2006
> kostprijs: 80 euro per persoon (cursusmateriaal inbegrepen)
Word voor beginners
Deze cursus leert je te werken met de populaire en veelzijdige
tekstverwerker van Microsoft. De aandacht gaat vooral naar het
invoeren, verbeteren en opmaken van allerhande teksten. Hoe
voeg je een afbeelding in een tekst en hoe maak je een tabel? Hier
kom je het te weten! Je krijgt ruim de kans om te oefenen.
Praktisch:
> de cursus bestaat uit 4 lessen, telkens op donderdag van 14.00
tot 16.00 uur
> 5, 12, 19 en 26 oktober 2006
> kostprijs: 45 euro per persoon (cursusmateriaal inbegrepen)
Info en inschrijving voor deze cursussen:
GC de Kam, 02-731 43 31

Jeugdsportival
zondag 1 oktober - 10.00 uur
Bloso-domein Hofstade
Het Jeugdsportival is een grote provinciale sporthappening
voor jongeren vanaf 10 jaar. De combinatie van sport met een
optreden van een popgroep is het handelsmerk van dit evenement. Deelnemers kunnen van 10.00 tot 16.00 uur kiezen uit
meer dan 40 verschillende sporten, gaande van aerobics en 3
on 3 basketbal over beach adventure, beachvolleybal en benjirun tot boogschieten, death ride, floorbal en nog zoveel meer.
Deelnemen kost 5 euro. Jongeren die tijdens het Jeugdsportival
aan minstens 5 sportinitiaties hebben deelgenomen kunnen het
afsluitend popconcert van Les Truttes (17.00 tot 18.00 uur) gratis
bijwonen. Zowel jeugdverenigingen als individuele jongeren uit
de streek kunnen deelnemen aan dit sportevenement. We leggen
gratis busvervoer in naar het Bloso-domein in Hofstade. Inschrijven voor deze bus kan door contact op te nemen met de lokale
stafmedewerker jeugd en sport.
Info: www.bloso.be of bij de lokale stafmedewerker jeugd en
sport: Marjan Van Hecke, GC de Kam, tel. 02-731 43 31, marjan.
vanhecke@derand.be

Herfstfeesten
22 september - 15 oktober
Binnenkort zijn er opnieuw Herfstfeesten in onze gemeente.
Dit jaar zullen ze opnieuw drie weken duren. De openingszitting heeft plaats op vrijdag 22 september om 20.00 uur in GC
de Kam. Tijdens de openingszitting stellen GC de Kam en de
Cultuurraad hun jaarprogramma’s voor. De Herfstfeesten zijn
daar een deel van. De avond zal helemaal anders verlopen dan de
vorige jaren! 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 22 september om 20.00 uur. We
zullen slechts een beknopt overzicht geven van de activiteiten
die de Cultuurraad en GC de Kam op stapel hebben staan. Een
groot deel van de avond wordt gevuld met zuiderse klanken
gebracht door de groep Lunes. Dit optreden word je helemaal
gratis aangeboden. Gelieve vooraf te reserveren.
> Onze KAV afdelingen organiseren op zaterdag 23 september
tijdens de namiddag hun traditionele pannenkoekenslag met
een tombola ten voordele van Ziekenzorg. ’s Avonds heeft dan
voor de tweede keer het Verkesmetrockfestival plaats op de
Varkensmarkt (Hernalsteenstraat).
> Het Davidsfonds organiseert op zondag 24 september de
Davidsfondsquiz en op dinsdag 26 september een gespreksavond over Zuid-Afrika.
> Op donderdag 28 september is er een voorstelling van de film
‘Volver’ in GC de Kam.
> Zaterdag 30 september is er een wijndegustatie georganiseerd
door Les Amis de Bourgogne. Later die avond, vanaf 19.30
uur, heeft de jeugdraadquiz plaats in Jeugdhuis Merlijn.
> Op zondag 1 oktober organiseert KWB een buurtborrel in
het Passionistenoord. Tijdens de namiddag heeft in de Kam
‘Missio’ plaats, met om 14.00 uur een optreden van zanggroep
Non Troppo.
> Dinsdag 3 oktober organiseert KAV een daguitstap naar Antwerpen.
> Vrijdag 6 oktober is er ’s middags een eetfestijn van OKRA en
’s avonds een diavoorstelling over Patagonië door OLCO.
> De gezinsbond organiseert op zaterdag 7 oktober een tweedehandskledingbeurs.
> Op zondag 8 oktober organiseert de Cultuurraad een optreden
van Garry Hagger met clown en livemuziek. Je stemplicht ga
je dus best ’s morgens vervullen.
> Natuurpunt biedt je op dinsdag 10 oktober een dia-avond aan.
> Op woensdag 11 oktober is er een vormingsavond over het
motiveren van vrijwilligers, georganiseerd door vzw ‘de
Rand’ i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant.
> Vrijdag 13 oktober is er ’s avonds de opening van de tentoonstelling georganiseerd door de Kunstkring. De tentoonstelling
is ook zaterdag en zondag te bewonderen.
> Het Davidsfonds stelt op zaterdag 14 oktober het boekenpakket voor, waaruit je kan kiezen voor je lidmaatschap voor
het nieuwe werkjaar. ’s Avonds organiseert de Jeugdraad een
‘Voor-mij-2-graag-party’ in Jeugdhuis Merlijn.
> Op zondag 15 oktober is er de spelnamiddag, georganiseerd
door Chiro Berkenbloesem.
Ronald Cools, voorzitter Cultuurraad
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het moeilijk. Lunes is nog niet bekend en het
is dus niet makkelijk om je zaal er mee vol te
krijgen.” “Het is echt moeilijk om door te
breken! Je weet niet meer wat je moet doen.
Er is geen lijn die je kan volgen om naambekendheid te verwerven. Mensen zijn alleen
nog geïnteresseerd in hetgeen ze voorgeschoteld krijgen. Ze hebben minder zin om het
onbekende te onderzoeken. En de platenmaatschappijen durven niet meer uit schrik
er hun broek aan te scheuren. Wij dromen
er niet van om groter te worden. Elk extra
optreden is goed. Vooral voor Sandra is het
een prachtige kans om haar talent te tonen.
Het zou zonde zijn als ze daarmee niet op
een podium kan staan. We werken gewoon
verder aan ons repertoire en zien wel waar we
uitkomen. Veel voorspellen kan je niet.”

Na het beluisteren van het eerste nummer van Lunes ben je direct verkocht. De zuiderse stem
van zangeres Sandra Van Beirs gaat door merg en been. Zo zuiver, zo scherp. Ze bepaalt zonder meer het gezicht van de groep. “Toen ik haar voor het eerst hoorde zingen, ging het haar
op mijn armen recht staan. Wat een ongelofelijk talent!”, zegt gitarist Guy Cuyvers. Hij richtte
Lunes in 2003 op. Sindsdien zoekt hij met de drie andere groepsleden zijn weg.

Lunes brengt zuiderse warmte
in huis Een gesprek met gitarist Guy Cuyvers
Guy Cuyvers is gitarist en componist en doceert aan de Academie voor Muziek, Woord
en Dans in Mortsel, waar hij ook hoofdcoördinator is. Na een opleiding in de klassieke
muziek, gitaar, orkestdirectie en compositie
werd filmmuziek zijn grote passie. Met Lunes
brengt hij traditionele muziek uit onder meer
Spanje, Portugal, Mexico en Brazilië. “Nadat
Sandra een soundtrack had ingezongen, was
haar stem me zo enorm opgevallen. Een zuivere stem, bloedstollend mooi. Ik nam haar
mee naar Universal, waar ze bijna achterover
vielen van haar talent. Maar niemand kon
iets doen. Toen besloot ik om zelf Lunes op
te starten samen met Sandra, gitarist Robert
Du Meunier en akoestisch basgitarist Danny
Poppe.” Sandra is de dochter van Belgische
ouders, maar ze groeide op in Catalonië. Ze
werd in het Frans opgevoed en bracht ook
een jaar door in de Verenigde Staten. Naast
Spaans kan ze ook goed overweg met Portugees. “Zij kiest vooral de liederen”, zegt Cuyvers. “De teksten moeten haar goed liggen.
We hebben zo’n 20 à 30 nummers, waarvan
het grootste deel covers zijn. Vaak zijn er ook
songs bij van minder bekende artiesten die
soms in eigen land absolute top zijn.”

Warme plaat
Lunes catalogeren is niet makkelijk. De groep
speelt zuiderse muziek en straalt ook die
warmte uit. Maar veel verder kom je met een
vergelijking niet. “We spelen muziek uit landen die beneden onze landsgrens liggen. Ook
uit Mexico, Argentinië, Chili en Kaapverdië.
Maar het mag niet platvloers klinken. Een
eenvoudige salsa kan niet. Het moet iets meer
hebben dan de gemiddelde dans. Zo brengen
we ook muziek van de ‘Buena Vista Social
Club’ en een nummer uit de film ‘Frieda’. Een
échte lijn zit er niet in.”
Maar nummers zoals ‘Veinte años’, ‘Me Quieres’ en ‘Noche de Ronda’ stralen zowel rust
als temperament uit. “Volgens de platenmaatschappij brengt onze plaat ‘Grande’ (2005)
warmte in huis. Dus zou ze nog beter moeten
verkopen in Scandinavië, want daar missen
ze die warmte! Het probleem is dat we geen
‘airplay’ krijgen, noch op Radio 1 noch op
Radio 2. We vallen ergens tussenin. Met onze
optredens trachten we ons publiek uit te breiden. Onlangs traden we op tijdens ‘Beleuvenissen’ en veel mensen bleven geïnteresseerd
kijken en luisteren. Ook op de Grote Markt
in Antwerpen en in het Zuiderpershuis
traden we al op. Maar voor organisatoren is

Filmmuziek
De mosterd haalde Cuyvers bij de groep
Madredeus, die echter ook met synthesizer
werkt. Lunes richt zich met twee gitaren,
een akoestische basgitaar en zang tot de
essentie. “We probeerden het ook even met
percussie, maar er ging te veel aandacht
naartoe. De charme van gitaarmuziek wordt
dan weggenomen.” Ondertussen blijft hij
zelf ook naarstig verder werken aan zijn
droom om muziek te componeren voor
grote films of televisiereeksen. In 1995 deed
hij zijn eerste opdracht en ondertussen passeerden al twee grote en kleine tv-reeksen
de revue, waaronder ‘Into the rising sun’,
waarvoor hij de muziek opnam met het
toenmalige orkest van de BRT. “Ik steek er
veel tijd in en dan is het frustrerend als het
net niet lukt. Het vraagt veel energie, maar
ik ga ermee door. Het is een droom om
filmmuziek voor grote projecten te maken
en dan moet je doorzetten.”
Gunther Ritsmans
Lunes treedt op 22 september op in de Kam.
Meer info www.lunes.org en
www.guycuyvers.com
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Janine Cuyvers en
Marga Hartman
september
Kam Kiest voor Kunst

Janine Cuyvers kreeg een artistieke opleiding bij o.a. Marina Van Acker, Ward
Lernout en aan de Academie Beeldende
Kunsten in Overijse. Haar werken starten
vanuit bestaande structuren, met als doel
een nieuwe structuur te laten ontstaan.
Met deze composities vertelt zij een
verhaal, maar elke toeschouwer zal er zijn
eigen verhaal in zoeken en zo ontstaat er
een boeiende dialoog. Beide kunstenaars
zijn lid van het schilderscollectief Fouzak.

In de cafetaria van GC de Kam
Toegang: gratis

Lunes
vr 22-09

Volver
Do 28-09

Zangeres Sandra Van Beirs werd in Barcelona geboren en groeide op aan de Middellandse zee, waar ze van jongs af aan in
contact komt met een smeltkroes van verschillende muziekstijlen en culturen. Haar
natuurlijk timbre, zuiders temperament en
haar uitgesproken spontane muzikaliteit
blijven niet onopgemerkt en monden uit in
een samenwerking met gitarist-componist
Guy Cuyvers. Samen met gitarist
Robert Du Meunier en akoestisch basgitarist Danny Poppe vormen zij Lunes. Zij
brengen als kwartet een heerlijke mix van
zuiderse klanken. Portugese, Argentijnse,

Raimunda is een vrouw op de rand. Ze zit
financieel in de put, heeft een puberdochter waar, gebruikelijk voor haar leeftijd,
steeds en koppig donderwolkje boven
zweeft en een vriend die net zijn werk
kwijt is en in de drank zijn beste vriend
ontdekt. Haar zuster Soledad runt in haar
flat een illegaal kapsalon en is verlaten door
haar man.
De twee zussen trekken van Madrid naar
een klein dorp in La Mancha om hun tante
Paula te bezoeken. Ze gaan ook bij het
graf van hun ouders langs, die enige jaren
voordien om het leven kwamen tijdens een

Braziliaanse, Kaapverdische, Cubaanse,…
maar ook eigen composities staan op het
programma. Een indrukwekkende stem
en virtuoos gitaarwerk maken van hun
optreden iets heel bijzonders.

brand. Als enkele dagen later hun tante
Paula overlijdt, gaat alleen Sole naar de begrafenis. Daar krijgt ze van de dorpsvrouwen te horen dat de geest van haar moeder
nog in het dorp ronddwaalt en dat ze was
teruggekomen om de laatste jaren voor de
seniele tante Paula te zorgen. Moeilijk te
geloven, tot moeder Irene ook aan Sole
verschijnt. Iere is teruggekeerd naar de
aarde om vergiffenis te vragen en om nog
een laatste opdracht te vervullen, die iets
met Raimunda te maken heeft…

muziek

21.00 uur - de Kam
Inkom gratis (reservatie verplicht)
In het kader van ‘Dag en Nacht van
Applaus’

film

Regie: Pedro Almodovar. Met: Penélope
Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas. Originele (Spaanse) versie, tweetalige ondertiteling, 120 minuten.
20.00 uur - de Kam
tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro
voor 5 films

Nederlands oefenen
Conversatiegroep Nederlands
Spreek je al heel vlot Nederlands, maar kan je
nog wel wat taaltips gebruiken? Of heb je al
een heel parcours gevolgd in een talenschool
en zoek je mensen met wie je wekelijks Nederlands kan praten?
Dan is de conversatiegroep in GC de Kam
wel iets voor jou. Je kiest zelf de thema’s van
de conversaties. Bijna alles is mogelijk: een
film bespreken, een kookles in elkaar steken,

een toneelvoorstelling bijwonen en daarna
gezellig nababbelen, een culturele uitstap
maken, noem maar op! Kortom: dé kans om
in een ontspannende sfeer je Nederlands nog
een beetje bij te schaven…
De conversatiegroep in GC de Kam vindt
plaats op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur.
De eerste bijeenkomst is op 20 september
2006.

Inschrijvingen: woensdag 13 september 2006
om 19 uur in GC de Kam
Wil je een folder met meer informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar
karen.stals@derand.be
of telefoneer naar 02-456 97 85.
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leden beschikt Vlabra’ccent ook over een algemene vergadering
met de directeurs van alle cultuurcentra. Die zijn samen bezig
aan een kleine revolutie in het provinciale culturele veld.
Stefaan Gunst: “Inhoudelijke samenwerking rond bepaalde projecten is vrij snel tot stand gekomen binnen Vlabra’ccent. Maar
vier, vijf jaar geleden zijn we met de regiowerking (de provincie
werd opgedeeld in de regio’s Noord, Pajottenland/Zennevallei,
Hageland en Druivenstreek) gestart. Het uitgangspunt is dat er
niet zoiets bestaat als je eigen publiek. Je hebt alleen ‘het publiek’,
dat je samen zo goed mogelijk moet bedienen. Daarom zijn we
zeer veel bezig met het afstellen van de verschillende programma’s, en dat heeft toch een kentering teweeg gebracht. Vroeger
speelde de markt veel meer en was het vaak zo dat de grotere
centra de eerste keuze hadden om artiesten vast te leggen, terwijl
de kleinere het moesten stellen met de kruimels. Nu kijken we
meer waar welke infrastructuur en knowhow voorhanden is,
en wat de profielen zijn die de centra nastreven. Een kleiner
centrum zoals dat van Kapelle-op-den-Bos focust uitgesproken
op de beeldende kunsten, hier in Ternat profileren we ons bijvoorbeeld met folk en wereldmuziek. Eens dat plaatje duidelijk
was, werd het mogelijk om complementair te werken en elkaar
minder te beconcurreren met gemeenschapsgeld. Concreet zitten
we voor en tijdens de periode waarin de programma’s worden
samengesteld regelmatig met de directeurs en de boekingskantoren samen om het aanbod op een zo goed mogelijke manier
te verdelen. Zo komt De Nieuwe Snaar geen twee seizoenen na

“Een statement van cultureel Vlaams-Brabant”
Stefaan Gunst over seizoensopener Applaus.be
De samenwerking tussen de gemeenschapsen cultuurcentra van Vlaams-Brabant bereikt
een nieuw hoogtepunt als ze straks op 22,
23 en 24 september gezamenlijk en gelijktijdig het nieuwe seizoen openen met het
festivalweekend ‘Applaus.be’.
Stefaan Gunst, voorzitter van de stuurgroep
van Vlabra’ccent, geeft tekst en uitleg.
Stefaan Gunst kwam recht van de universiteitsbanken in het
culturele leven van Vlaams-Brabant terecht. De eerste zeven
jaar was hij centrumverantwoordelijke van GC de Zandloper en
ondertussen is hij ook al twee jaar directeur van Cultureel Centrum De Ploter in Ternat. Die functie combineert hij met het
voorzitterschap van Vlabra’ccent. Dat is de vzw die de veertig
gemeenschaps- en cultuurcentra in Vlaams-Brabant overkoepelt.
Voor het cultuurminnend publiek is Vlabra’ccent synoniem met
Applaus.be, dat uitpakt met een gezamenlijk openingsweekend
voor het nieuwe cultuurseizoen.
Kleine revolutie
Vlabra’ccent werd in 1997 onder impuls van Vlaams-Brabant
opgericht om het cultuur- en subsidiebeleid van de jonge provincie te stroomlijnen. Tegelijk kwam de vzw tegemoet aan de
behoefte van de plaatselijke cultuurcentra om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Naast de
formele structuren met gedeputeerden, schepenen en bestuurs-

elkaar in hetzelfde centrum terecht. Ook voor de promotie worden de krachten gebundeld. Degene die het eerst een bepaalde
voorstelling toont, ‘trekt’ ze ook publicitair, maar vermeldt dan
ook altijd waar de voorstelling nadien nog te zien is.”
Imago opfrissen
Desondanks is het mogelijk dat de naam Vlabra’ccent het grote
publiek niet zoveel zegt. De communicatie naar het publiek verloopt immers via Applaus.be. Dat is in de eerste plaats de naam
van de gezamenlijke website. Gunst: “Die website is inderdaad
ons vlaggenschip. De gebruiker heeft daar het hele aanbod in
Vlaams-Brabant aan de toppen van zijn vingers en kan zoeken op
datum, op titel, op locatie enzovoort. Of hij kan zich abonneren
op de elektronische nieuwsbrief Applauzine.”
Op 22, 23 en 24 september wordt echter nog een stap verder gezet. Van Gooik tot Tienen verklaart men dan tegelijk het nieuwe
cultuurseizoen voor geopend, met in totaal meer dan honderd
voorstellingen en activiteiten, die georganiseerd worden onder
de naam Applaus.be. Gunst: “Twee jaar geleden is dat idee voor
het eerst geopperd. We willen die seizoensopening aanwenden
om met Vlaams-Brabant een statement te maken dat ook buiten
de provincie weerklank moet vinden, en dat het imago van onze
cultuurcentra kan opfrissen. Dertig centra nemen deel. Het
thema ‘Vuur en passie’ wordt door elk centrum anders ingevuld, maar de promotiecampagne gebeurt gezamenlijk. Onder
meer via een opvallend krantje op tabloidformaat dat de mensen
nieuwsgierig moet maken.”
Michaël Bellon

Info: www.applaus.be
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De Gordel, vaste afspraak in ‘de rand’ op de eerste zondag van september
Vorig jaar blies de Gordel 25 kaarsjes uit
met een feesteditie. Met 101.171 Gordelaars werd voor de derde keer de kaap van
100.000 deelnemers overschreden. Dit
jaar wil de Gordel verder bouwen op het
succes van vorig jaar. Als vaste partner
van de Gordel zijn de gemeenschapscentra
van ‘de Rand’ controleposten op verschillende parcours van de Gordel. Ze bieden
de Gordelaars bovendien randactiviteiten
en toffe kinderanimatie aan. Een overzicht van welke parcours je in de gemeenschapscentra van ‘de Rand’ brengen, vind
je hieronder.
GC de Boesdaalhoeve - Sint-Genesius-Rode
Traditiegetrouw biedt het Gordeltrefpunt
Sint-Genesius-Rode zes parcours aan.
Wie met kinderen deelneemt aan de Gordel, kan kiezen voor de kapelletjeswandeling mét een leuke zoektocht (7,7 km) of
voor de avonturenwandeling (17 km) met
survivalinitiatie in Linkebeek. Daarnaast
is er nog de landschappenwandeling (28
km), de familiefietstocht (15 km) en de
Witsetoer (35 km) met de mogelijkheid
tot een bezoek aan het provinciedomein
Huizingen en de Tuin voor blinden en
slechtzienden. Als je vanuit het Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode voor de
kapelletjeswandeling of de avonturenwandeling kiest, kom je voorbij GC de
Boesdaalhoeve. De Boesdaalhoeve wordt
omgetoverd tot een waar kinderparadijs
met springkastelen en een schminkstand.
Van 1 tot 3 augustus organiseert
Kampeerclub Vakantiegenoegens SintGenesius-Rode een geanimeerd kam-

Leer Nederlands
Draai dan 0800-123 00
Voor de tiende keer op rij spoort de
provincie Vlaams-Brabant anderstaligen
aan om Nederlands te leren. Dit jaar
gebeurt dat in samenwerking met de
Vlaamse gemeenschap, vzw ‘de Rand’
en het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant.
De campagne moet de website van het
Huis van het Nederlands (www.infonl.
be) en een gratis 0800-nummer (0800-123
00) bekendmaken. Via de website kunnen
anderstaligen snel het adres van een loket
van het Huis van het Nederlands in hun
buurt vinden. Ze kunnen dan meteen
contact opnemen voor een niveautest of
een inschrijving. Op het gratis 0800nummer kunnen ze ook terecht voor alle
informatie over de taallessen Nederlands

peerweekend in het Boesdaalpark. Vanaf
vrijdag 12 uur kan je er terecht.
Info: tel. 02-360 33 63 of
vg.rode.gordel@telenet.be.
GC de Moelie - Linkebeek
Wie voor de avonturenwandeling vanuit
Sint-Genesius-Rode kiest, gaat voor
ontdekking, verrassing en avontuur!
Naast een originele fotowedstrijd tijdens
de wandeling, kan je in GC de Moelie in
Linkebeek deelnemen aan een echte survivalinitiatie georganiseerd door het
Linkebeekse Adventureteam ‘Teek-itiezie’: sluipnetten, klimtouwen, een
apenbrug, een hindernissenparcours, een
waterproef, een ‘death ride’,… Je kan de
proeven allemaal op eigen tempo afleggen en je kan er nog een wedstrijd mee
winnen ook! Avonturiers of meerwaardezoekers vinden hier beslist hun gading.
Wie niet zo avontuurlijk is ingesteld, kan
bij de boogschietstand terecht of op het
gezellige terras aan de Moelie. Kleine
avonturiers beleven alvast hun eigen
avontuur op een Adventurebaan voor
kids. Een echte Gordeltip!
GC de Lijsterbes en GC de Kam
Kraainem en Wezembeek-Oppem
Vanuit het Gordeltrefpunt Zaventem kan
je bij de recreatieve wandeling kiezen
voor 14 km of voor 20 km. De 14 km
gaat van Zaventem naar Kraainem en
terug naar Zaventem. De 20 km loopt in
Kraainem verder door naar WezembeekOppem als een veldwandeling en sluit
terug aan bij de route van Kraainem naar

in heel de provincie. De telefonisten van
het Huis van het Nederlands verwijzen
hen door naar het juiste adres, elke dag
van 10.00 tot 14.00 uur en dinsdag ook
van 18.00 tot 20.00 uur.
De gemeentehuizen, OCMW’s, bibliotheken, werkwinkels,… ontvangen
folders en affiches en er komen ook 20m²
affiches in het straatbeeld. Verder ontvangen alle inwoners van de gemeenten uit
de regio Halle-Vilvoorde, aangevuld met
Tervuren, een flyer in hun bus.
De bedoeling van de campagne is om de
‘knuffelwaarde’ van het Nederlands te
verhogen. Dat deze tactiek werkt, bewijst
het stijgende aantal cursisten Nederlands
in de taalcentra. Deze evolutie kunnen
we alleen maar toejuichen. Een betere
kennis van het Nederlands bevordert
immers de integratie van anderstaligen in

Zaventem. GC de Lijsterbes en GC de
Kam zijn controleposten op dit parcours.
GC de Bosuil - Overijse
Het Gordeltrefpunt Overijse staat bekend
om zijn mountainbikeparcours. Getrainde
bikers kunnen kiezen voor 50 km; wie
het wat meer relaxed wil doen, kan 30 km
afleggen. De beide parcours lopen door
het Zoniënwoud, waarna GC de Bosuil
als controlepost allicht een welkome
rustplaats is.
De Gordelklassieker, de 100 km fietstocht, passeert in alle gemeenten met
bijzonder taalstatuut. GC de Zandloper
in Wemmel en GC de Kam in Wezembeek-Oppem zijn controleposten op dit
parcours.
De Gordel vindt plaats op 3 september
2006. Kostprijs: 4 euro (tot 2 september),
6 euro (de dag zelf ). Vertrek tussen 7.00
en 14.00 uur.
Meer info over alle parcours en inschrijvingen bij de plaatselijke gemeenschapscentra en bij het Gordelsecretariaat,
Dorpsstraat 43, 1640 Sint-Genesius-Rode,
tel. 02-380 44 44, e-mail degordel@bloso.be.
Je kan ook een kijkje nemen op
www.de-gordel.be.

de Vlaamse samenleving. Als Franstalige
Belgen en allochtone anderstaligen de
streektaal spreken, leggen zij makkelijker contact met hun buren en vinden zij
sneller een job. Bovendien groeit zo het
besef dat Vlaams-Brabant deel uitmaakt
van Vlaanderen, waar het Nederlands niet
alleen de streektaal, maar ook de taal van
de overheid is.

RAND-NIEUWS 15

Een wandeling, een drankje en een
attest voor een geslaagd jaar
Nederlands leren

INHOUD
UIT DE GEMEENTE 2-3 Uit de gemeenteraad /
4-5 Een balans van zes jaar gemeentebeleid /
6 Brandwondenstichting in Belgacomgebouw
VERENIGINGSNIEUWS 7 Jeugdhuis Merlijn - Feest van
de verenigingen - Catechese / 8-9 Jeugdhuis Merlijn /
9 Regionale avonturendag - Dancing Hearts Brussels Verkensmetrock / 10 Computerinitiatie - Jeugdsportival
- Herfstfeesten / 16 Activiteitenkalender
DE KAM 11 Guy Cuyvers van Lunes / 12 Programma
RAND-NIEUWS 13 Gezamenlijk openingsweekend
van cultureel Vlaams-Brabant / 14 De Gordel - Gratis
0800-infonummer over lessen Nederlands /
15 Attesten voor deelnemers lessen Nederlands

Hoe beloon je volwassenen die een deel van hun vrije tijd besteden aan Nederlands leren? Vzw ‘de Rand’ vindt dat dat op een
gezellige manier kan, met een goed gevulde voormiddag op het
einde van het schooljaar.
Op zaterdag 24 juni 2006 kwamen ongeveer 80 cursisten,
deelnemers van conversatiegroepen, leerkrachten en genodigden
samen aan het Zuidstation in Brussel. Van daaruit ging het richting ‘gouden driehoek’ met de gidsen van Klare Lijn. Zij namen
ons mee langs de zuidertoren, het Baraplein, enkele mooie gevels
in art-decostijl en nog zoveel meer… En dat allemaal met de nodige uitleg in duidelijk en verstaanbaar Nederlands. Zo konden
ook de cursisten die maar net het eerste jaar beëindigd hadden,
volgen.

uitgekamd is een uitgave van het gemeenschapscentrum
de Kam en vzw ‘de Rand’. 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

Na de rondleiding trokken we met zijn allen naar het Huis van
het Nederlands in Brussel. Eddy Frans, algemeen directeur van
vzw ‘de Rand’, feliciteerde de geslaagde cursisten. Hij gaf ook
tekst en uitleg bij de nieuwe theaterstukken voor anderstaligen
en de campagne naar handelaars die ‘de Rand’ in de loop van het
jaar zal voeren.
Na de naamafroeping van de geslaagde cursisten van het CVO
Tervuren-Hoeilaart en de GLTT volgde een receptie met veel
hapjes en drank. De cursisten babbelden nog na met elkaar en
met hun docenten. Een geïmproviseerde korte fotosessie per klas
zorgde voor heel wat enthousiasme. Als de plezierige groepssfeer
een indicatie is, komen er dit schooljaar weer heel wat mensen
Nederlandse les volgen op een van de locaties van ‘de Rand’.

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
Voor info, tickets
en reservaties
kan je terecht op het secretariaat maandag tot en met vrijdag:
9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag: 9.00-12.00 uur
(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

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

6

14.30

OKRA
Petanque

Duisburg

02-784 32 96

10

12.00

Kon. Harmonie Sint-Cecilia
Kippenfestijn

GC de Kam

02-731 21 28

10

12.00

Cultuurraad
Verenigingendag

Gem. Sporthal

02-731 81 76

13

20.00

Catechese
Info-avond

Parochiecentrum

0475-26 67 13

14

13.30

OKRA
Druiventeelt

Overijse

02-784 32 96

16

18.30

KWB
Kaas- en wijnavond

GC de Kam

02-731 05 73

16

21.00

Jeugdhuis Merlijn
Optredens

Jeugdhuis Merlijn

info@merlijn.be

17

10.00

Slotracing
Trofee der Lage Landen

Jeugdhuis Merlijn

info@merlijn.be

20

14.30

OKRA
Petanque

Duisburg

02-784 32 96

22

20.00

Cultuurraad
Opening Herfstfeesten

GC de Kam

02-731 43 31

23

14.00

KAV
Pannenkoekenslag

GC de Kam

02-731 48 79

23

18.00

Verkesmetcomité
Verkesmet-Rock

Hernalsteenstraat

02-784 35 64

24

13.00

Davidsfonds
Quiz

GC de Kam

02-731 57 37

26

14.30

OKRA
Gezellig samenzijn

OCMW

02-784 32 96

26

20.00

Davidsfonds
Gespreksavond over Zuid-Afrika

GC de Kam

02-731 57 37

30

15.00

Duits Poppentheater
Kasperle

GC de Kam

02-782 22 81

30

17.00

Les Amis de Bourgogne
Wijndegustatie

GC de Kam

02-767 44 93

30

19.30

Jeugdraad
Quiz

JH Merlijn

02-731 43 31

Passionistenoord

02-731 05 73

1

SEPTEMBER

OKTOBER

KWB
Buurtborrel

1

12.15

Missiogroep
Missio-dag

GC de Kam

02-731 48 79

4

14.30

OKRA
Petanque

Duisburg

02-784 32 96

Wekelijkse activiteiten

Maandag

20.00

Fit & Gezond Dames

Turnen

GC de Kam

02-731 83 30

Maandag

21.00

Aerobic

Total Body Condition

Sporthal

02-731 75 71

Woensdag

20.00

WOBAD

Badminton volwassenen

Sporthal

02-731 54 84

Woensdag

20.00

Jeugdhuis Merlijn

Jeugdhuis Merlijn

info@merlijn.be

Woensdag

20.30

Aerobic

Step

Sporthal

02-731 87 81

Donderdag

20.00

Fit & Gezond Heren

Turnen

Duitse school

02-767 01 01

Donderdag

20.30

Zanggroep Non Troppo

Repetitie

GC de Kam

02-305 06 07

Vrijdag

20.00

Jeugdhuis Merlijn

Jeugdhuis Merlijn

info@merlijn.be

Zaterdag

10.00 tot 12.00

Stripbib Maddox

Stripbibliotheek

Jeugdhuis Merlijn

Zondag

19.00

WOBAD

Badminton volwassenen

Sporthal

02-731 54 84

Laatste week van de maand

20.00

Gezinsbond

Bloemschikken

GC de Kam

02-731 92 00

