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Van Hoobrouck d’Aspre wil
de Nederlandstalige basisschool niet laten verbouwen
zolang hij niet benoemd is
tot burgemeester
Uit de gemeenteraad van 26 maart
> Het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad wordt aangepast. Voor 25
euro per jaar kan iedere burger de agenda
van de gemeenteraad ontvangen, maar
dan zonder de begeleidende nota waarin
de punten worden toegelicht. Dat heeft te
maken met vertaalproblemen. Merkwaardig, want elke burger kan inzage vragen
in om het even welk dossier. Die dossiers
zijn altijd opgesteld in het Nederlands en
worden nooit vertaald.
> De samenwerkingsovereenkomst met
het Vlaams Gewest ‘Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling’ wordt goedgekeurd. Ook dit jaar stijgt de gemeente
niet naar niveau 2, hoewel ze aangekondigd had dat ze dat wel zou doen.
Daarvoor heeft ze, naar eigen zeggen,
eerst een duurzaamheidsambtenaar nodig.
Milieu is in onze gemeente nooit een
troetelkind geweest, het vliegtuiglawaai
daargelaten. Maar dat is dan weer een
dossier waarin de gemeente zelf niks
moet doen, behalve af en toe wat ‘verbaal
lawaai’ maken. Met de aanwerving van
een duurzaamheidsambtenaar lijkt alvast
geen haast gemoeid. De procedure wordt
pas opgestart in januari 2008. En nu al
wordt aangekondigd dat het moeilijk zal
zijn er een te vinden.
> De overeenkomst voor de uitbating van
de cafetaria van de sporthal wordt voor de
zoveelste keer aangepast. De uitbater
heeft een keuken geïnstalleerd met een
lening van vijf jaar, terwijl zijn contract
met de gemeente maar over drie jaar
loopt. De bank heeft het daar moeilijk
mee. Daarom wordt de clausule toege-

voegd dat zijn contract stilzwijgend
verlengd kan worden als de drie jaar om
zijn. “De uitbater heeft een volledig
uitgebouwde koelkamer geïnstalleerd.
Zo’n kamer verbruikt veel elektriciteit.
Wie betaalt de energiefactuur?”, vraagt
Jan Walraet (OPEN). “De gemeente. We
zullen onderzoeken of dat aangepast moet
worden”, zegt François van Hoobrouck
d’Aspre (LB-UNION).
> Een van de tennisterreinen wordt ter
beschikking gesteld van particuliere
spelers. Inwoners van de gemeente
betalen 6 euro per uur of 100 euro voor 1
uur per week gedurende het seizoen.
Niet-inwoners betalen respectievelijk 8 en
120 euro. “In het dossier zit een nota in
verband met de betalingen, die via de
uitbater geregeld kunnen worden. In ruil
daarvoor krijgt hij 2 euro per tennisuur.
Is dat een realistisch voorstel?”, vraagt Jan
Walraet (OPEN). “Dat wordt nog
onderzocht”, zegt François van
Hoobrouck d’Aspre (LB-UNION).
De vraag is hoe de uitbater die 2 euro
precies zal incasseren. In het reglement
staan immers de uurprijzen vermeld: 6 en
8 euro. Het spreekt vanzelf dat de
ontvanger dan ook 6 of 8 euro per uur
wil ontvangen. Moet de uitbater zijn 2
euro misschien recupereren door minder
uren aan te geven dan er werkelijk
getennist werden?
> Eind vorig jaar, begin dit jaar zijn er
grote stormen geweest. In Ban-Eik staan
verschillende hoge bomen. Sommige
mensen maken zich zorgen. “Zijn die
bomen nog allemaal gezond? Wie kijkt

dat na?”, wil de oppositie weten. “We
hebben een dienst die de bomen snoeit en
controleert. Sommige bewoners zijn bang
dat er bomen zullen vallen. Maar als er
één gekapt wordt, komen andere
bewoners ons vragen waarom zo’n schone
boom gekapt moet worden”, zegt schepen
Nicole Geerseau (LB-UNION).
> Jan Walraet (OPEN) zou graag een lijst
ontvangen met de data van de volgende
gemeenteraden. Niemand weet wanneer
die zullen plaatsvinden, terwijl de meeste
gemeenteraadsleden toch een drukke
agenda hebben. Waarnemend burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (LBUNION) deelt mee dat de twee volgende
gemeenteraden gepland zijn op 14 mei en
25 juni. In het najaar zal er waarschijnlijk
een zijn begin september, eind oktober en
begin december. Een verdere planning
ligt niet vast.
> De Nederlandstalige gemeentelijke
basisschool De Letterbijter sluit een
overeenkomst met het Centrumbestuur
voor Leerlingenbegeleiding (CLB) voor
de periode van 1 september 2006 tot 31
augustus 2009. Wanneer de Franstalige
gemeenteschool hetzelfde doet, kan de
bevoegde schepen Nicole Geerseau (LBUNION) niet zeggen.
> De noodzakelijke bouwplannen voor
De Letterbijter schieten maar niet op. De
school heeft dringend nood aan nieuwe
klassen. Tijdens de vorige gemeenteraad
deelde de meerderheid mee dat de
bouwplannen van De Letterbijter
vertraging oplopen, omdat er een nieuwe
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Wettenawa
Kort nieuws

energieprestatieregeling moet komen.
“Maar die energieprestatieregeling is niet
nieuw. Ze bestaat al sinds 2005. Van voor
het tijdstip dat er een ontwerper voor de
plannen werd aangesteld dus. Hoe zit het
daar nu mee?”, vraagt Jan Pollaris
(OPEN). Schepen Frédéric Petit (LBUNION) bestrijdt dat hij vorige keer
deze aanpassing opgaf als reden voor de
vertraging. “Dat is niet wat ik gezegd
heb. Ik heb gezegd dat er problemen
waren met de verluchting van het
gebouw en dat dit verder bekeken moest
worden.” Jan Pollaris: “In het verslag van
de vorige gemeenteraad staat nochtans
klaar en duidelijk vermeld ‘dat het
gebouw aan de nieuwe energieprestatieregeling aangepast moet worden’.”
Waarnemend burgemeester François van
Hoobrouck d’ Aspre (LB-UNION) snelt
zijn schepen ter hulp. “We zijn met een
nieuwe legislatuur begonnen, maar we
zitten nog steeds niet in aantal in het
schepencollege. (De benoeming van
François van Hoobrouck d’Aspre tot
burgemeester laat op zich wachten, omdat
er een onderzoek loopt naar het foutief
verzenden van de oproepingsbrieven voor
de gemeenteraadsverkiezingen door van
Hoobrouck d’Aspre, nvdr). Zodra
Eléonore de Bergeyck-de Moerloose (LBUNION) mee zal zetelen en schepen van
het Nederlandstalig onderwijs kan
worden, zal alles sneller gaan. Het is dus
van het grootste belang dat de Vlaamse
regering de burgemeester zo vlug
mogelijk benoemt”, stelt François van
Hoobrouck d’Aspre. De oppositie wil
weten of er dan momenteel niemand
bevoegd is voor het Nederlandstalig
onderwijs. “Toch wel. Ik ben schepen van
het Nederlandstalig onderwijs. Maar we
zijn onderbemand”, antwoordt François
Van Hoobrouck d’Aspre laconiek. Dat
argument snijdt geen hout als je weet dat
in Vlaanderen de schepencolleges steeds
kleiner worden. De uitbouw van de
Nederlandstalige school laten afhangen
van je eigen benoeming is bovendien
grotesk en volledig misplaatst.
Ghislaine Duerinckx

> Een aantal tennisvelden aan de sporthal
worden gehuurd door de verenigingen
‘TC De Zavel’ en ‘Animer’. Vanaf nu kan
er ook één veld gebruikt worden door
particulieren die niet aangesloten zijn bij
deze clubs. Kostprijs: 6 euro per uur of
100 euro voor een uur per week gedurende een heel seizoen. Voorlopig moet je
nog via de gemeente passeren om een uur
vast te leggen, maar weldra kan dat ook
via de uitbater van de cafetaria.
> Waarnemend burgemeester François van
Hoobrouck d’Aspre (LB-UNION) laat de
verbouwing van de Nederlandstalige
basisschool De Letterbijter afhangen van
zijn persoonlijke benoeming tot burgemeester. Deze schandalige chantage, waarvan de
kinderen uiteindelijk de rekening betalen,
omdat zij voorlopig in containerklassen
blijven zitten, is een volgende episode in de
‘never ending story’ van de oproepingsbrieven. Bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen
legden een aantal burgemeesters van de
faciliteitengemeenten, waaronder van
Hoobrouck d’Aspre, de richtlijnen van de
Vlaamse regering hierover vrolijk naast zich
neer. Van Hoobrouck d’Aspre liet de
oproepingsbrieven in de taal van de burger
drukken en versturen (dus ook in het Frans,
terwijl het alleen in het Nederlands mag).
Bovendien werden ze zonder mandaat van
het schepencollege bij de drukker afgehaald
en naar de post gebracht. Vlaams minister
van Binnenlandse Aangelegenheden Marino
Keulen heeft de provinciegouverneur de
opdracht gegeven om uit te zoeken wie ze
afhaalde en verstuurde. De burgemeesters
van Wezembeek-Oppem, Kraainem,
Linkebeek en Sint-Genesius-Rode schuiven
de schuld naar mekaar door. Zolang er geen
klaarheid in deze zaak komt, kunnen de
betrokken burgemeesters niet benoemd
worden en zetelen ze als schepenen in het
college. In Wezembeek-Oppem heeft dat
tot gevolg dat Eléonore de Bergeyck-de
Moerloose geen schepen kan worden tot
van Hoobrouck d’Aspre benoemd wordt
tot burgemeester. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.
> Op zondag 6 mei organiseert wielervereniging KSC Sprint het Brabants
Kampioenschap voor beloften en elite
zonder contract op de weg. Start en

aankomst liggen tussen de cafés ‘In de
Ton’ en ‘De Madelon’ aan de Hernalsteenstraat.
> Op dinsdag 29 mei is het de ‘dag van de
buren - feest in het gebouw’. Het opzet is
een gastvrije dynamiek creëren en de
nabijheid en solidariteit onder buren
versterken. De gemeente WezembeekOppem ondersteunt dit project niet, maar
je kan er zelf aan deelnemen en er een
gezellig avondje van maken. Hoe je dat
doet, kan je lezen op www.feestinhetgebouw.be of je kan je informeren op 02741 63 20.
> Het OCMW gaat een lokaal ouderenbehoefteonderzoek doen, georganiseerd
in samenwerking met de provincie
Vlaams-Brabant en de Vrije Universiteit
Brussel. De resultaten zullen gebruikt
worden om een sociaal beleidsplan op te
stellen. Verschillende organisaties worden
hierbij betrokken.
> De jaarrekening van Interza eindigt met
een batig saldo van 843.000 euro, dat
teruggestort wordt aan de vijf gemeenten
van Interza. Voor Wezembeek-Oppem
betekent dat 140.000 euro. De begroting
van Interza daalt al 3 à 4 jaar na elkaar.
Op vijf jaar tijd zijn de kosten met 23 %
gedaald.
> In Wezembeek-Oppem haalt Interza
sinds twee jaar, op vraag van de gemeente,
het gft wekelijks op (kostprijs 48.001,48
euro per jaar). In de andere vier gemeenten van Interza gebeurt dat maar om de
twee weken. Als de ophaaldag op een
feestdag valt, moet Interza de ophaling in
onze gemeente op een andere dag
organiseren, terwijl veel containers die
dag niet eens buiten gezet worden en de
camions half leeg rijden. In de andere
gemeenten wacht men gewoon op de
volgende ophaaldag. In Ban-Eik wordt
wekelijks een extra ophaling georganiseerd (kostprijs: 766,48 euro per jaar).
Het is de enige nuttige extra dienst.
Sommigen vragen zich af of de extra
ophalingen voor feestdagen niet afgeschaft kunnen worden en of de wekelijkse
ophaling vervangen kan worden door een
tweewekelijkse in ruil voor goedkopere
stickers.
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“Die multiculturele sfeer is
schitterend”
Luxemburger Alex Wagner getuigt op
‘Dag van de Europese Gemeenschap’

De taalgemeenschappen in ons land kunnen veel leren van Luxemburg. Daar is meertaligheid een handelsmerk, terwijl de inwoners zelf trots zijn op hun eigen Luxemburgse
taal. Het landje staat centraal tijdens het Feest van de Europese Gemeenschap op 9 mei
in gemeenschapscentrum de Kam. Luxemburger én inwoner van Wezembeek-Oppem
Alex Wagner vertelt graag waarom hij zo verslingerd is op zijn nieuwe thuisgemeente.
De taalperikelen van de rand moeten
banaal lijken voor wie in het Groothertogdom Luxemburg woont. Daar zit de
meertaligheid er van kindsbeen af
ingebakken. Het Luxemburgs werd pas 23
jaar geleden als officiële landstaal erkend.
Kinderen krijgen al van het eerste leerjaar
van de basisschool een Duits taalbad; in

het derde leerjaar komt daar Frans bij. In
het secundaire onderwijs komt daar nog
Engels bovenop. Bovendien worden alle
lessen in het secundair onderwijs in het
Duits gegeven, tenminste tot en met het
derde leerjaar. Vanaf het vierde jaar is
Frans de omgangstaal. Dus wie zijn
secundaire school in Luxemburg heeft

doorlopen, spreekt vier talen.
Dat geldt niet voor Alex Wagner. Hij
pikte immers nog Italiaans op en behoorlijk vlot Nederlands. Zes talen dus. “Het
Nederlands ken ik louter door oefening.
Ik lees ook een Nederlandstalige krant.
Mijn echtgenote is Franstalig en mijn
kinderen lopen school in de Nederlands-
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talige basisschool in Sterrebeek”, vertelt
hij. Ze kregen het Nederlands al onder de
knie van bij de onthaalmoeder. “Als mijn
familie uit Luxemburg op bezoek komt,
gonst het thuis van de verschillende talen.
Voor mij is dat geen enkel probleem. Ik
ben opgegroeid in een multiculturele en
meertalige omgeving.”
Bovendien richtte de vader van Alex het
grootste talencentrum van Luxemburg
op. “Hij is een grote verdediger van het
Luxemburgs. Hij werkt een officiële
grammatica uit, want die is er eigenlijk
nog niet. Erg, hé. Ik kan het Luxemburgs
niet eens zonder fouten schrijven en mijn
vader is zo’n vurige aanhanger van de
taal”, grapt Alex.
De liefde
Alex groeide op in Luxemburg. “Ik
woonde er tot mijn negentiende. Toen
ging ik in Brussel studeren en ik leerde
mijn toekomstige vrouw kennen. De

“Bij ons thuis
gonst het van de
verschillende
talen. Dat is geen
enkel probleem.”
liefde, hé. Daarom ben ik ook hier
gebleven.” Alex vond werk en woonde
eerst in Woluwe en Sterrebeek. Toen
kocht hij een huis in Wezembeek-Oppem,
trouwde en kreeg intussen drie kinderen.
Ze zijn nu 7, 5 en 2,5 jaar. Hij is verslingerd geraakt op zijn nieuwe thuishaven.
“Een landelijke sfeer en nog veel groen.
Ik fiets graag en ik hoef maar twee
minuten te trappen om tussen de bomen
te fietsen. En toch heeft WezembeekOppem ook de voordelen van een grote
stad. De winkels zijn vlakbij en er is veel
openbaar vervoer. Ik zou nooit in een
grote stad willen wonen. Bovendien
heerst er hier een multiculturele sfeer.
Mijn buurman is een Fin, maar er wonen
ook Engelsen, Oostenrijkers en andere
nationaliteiten in de straat. En even verder
heb je de Duitse school.”
Bestuur
En wat vindt de talenliefhebber van de
spanningen tussen Vlaamse en Franstalige

inwoners van zijn gemeente? “Dat stoort
me. Ik blijf neutraal in die hele kwestie,
maar ik vind het heel erg dat de lokale
politiek eronder lijdt. De politici hebben
het vooral over taalproblemen en houden
zich niet met echt bestuur bezig. De
politiek zou zich beter buigen over de
noden van het dorp. Tussen de mensen
onderling is er immers geen probleem.
Als de ene buur Nederlands praat, praat ik
ook Nederlands. Alleen de politici maken
problemen. En waarom? Ze proberen een
reden te vinden om zichzelf als politicus
te rechtvaardigen. Ik heb op de universiteit geleerd over de verschillende politieke
instellingen van dit land. Het is enorm
ingewikkeld. België heeft een heel grote
concentratie aan ministers en wie betaalt

dat? Jij en ik! En het helpt niet om de
problemen aan te pakken. Kijk maar naar
de mobiliteitsknoop rond Brussel. De drie
gewesten moeten er samen aan werken,
dus weet je: zo snel wordt dat niet
opgelost.”
Bart Claes
Alex Wagner vertelt graag over zijn
thuisland Luxemburg en over zijn
ervaringen met Wezembeek-Oppem
tijdens het Feest van de Europese
Gemeenschap. Afspraak op 9 mei om
19.30 uur in GC de Kam.
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Een ‘sprint’ door WOKRA
Provinciaal kampioenschap wielrennen ‘Eliterenners zonder contract en beloften’
KSC Sprint Wezembeek-Oppem
6 mei - 14.00 uur - start aan Taverne ‘De Ton’ en Café ‘Madelon’
Wezembeek-Oppem
Zondag 6 mei is het weer koers in onze
regio. Voor de derde keer organiseert
KSC Sprint Wezembeek-Oppem het
provinciaal kampioenschap VlaamsBrabant voor ‘eliterenners zonder
contract en beloften’. Een wedstrijd van
12 rondjes, alles samen goed voor 141
km.
De wedstrijd begint om 14.00 uur aan
Taverne ‘De Ton’ en Café ‘Madelon’ in de
Hernalsteenstraat (Verkensmet). Daar
kunnen de deelnemers ook terecht voor
hun inschrijving. De eerste en de tweede
editie van dit provinciaal kampioenschap
waren een succes. De derde uitgave zal zo
mogelijk nog beter zijn.
Toegegeven, KSC Sprint is vandaag een
vereniging met een Wezembeeks adres,
maar dan wel met een blauw-geel
gekleurde vlag. Inderdaad, de Kraainemse
kleuren. Onze club zag in 1956 - de club
is dus een halve eeuw jong - het levenslicht in Kraainem, in het intussen ook al
verdwenen café ‘Bij Grumeau’ in de
Kerkhoflaan. Vandaag is KSC Sprint in
gesprek met de gemeentebesturen van
Wezembeek-Oppem én Kraainem voor
de organisatie van een wielerwedstrijd
voor ‘nieuwelingen’. En natuurlijk ook
voor een vierde, een vijfde, een zesde,
enzovoort, editie van het provinciaal
kampioenschap voor ‘eliterenners zonder
contract en beloften’. Het wordt dus een
echte ‘sprint’ door WOKRA!
Sprint met de sigaret
Onze opvallend goed aangepaste clubnaam heeft ook een eigen geschiedenis,

die - merkwaardig genoeg - niets met
wielrennen te maken heeft, maar met
sigaretten! Onze eerste voorzitter Isidoor
Moens werkte namelijk bij de sigarettenfabrikant Vander Elst, die onder meer het
merk Sprint op de markt bracht. Naast
Isidoor Moens waren onder meer Oscar
Vandendriessche en Guillaume Grumeau
lid van het eerste bestuur van Sprint. Het
duurde niet lang of Jean Verheyden liet
zich inschrijven als actief renner. Hij
kreeg meteen de kans om aan zijn
Kraainemse supporters te laten zien wat
hij kon: Sprint organiseerde voor hem een
wedstrijd voor ‘onderbeginnelingen’.
Ook in de buurgemeente WezembeekOppem was er in diezelfde periode een
wielrennersclub bezig met onder meer
Jozef Vogels, Jean Vandevelde, André
Govaerts, Pierre Reulens en André
Dekeyzer in het bestuur. Ook zij
organiseerden een wedstrijd om plaatselijke renners zoals Florent Vandevelde,
Louis Vogels en Tony Balis de kans te
geven om voor eigen publiek hun
mogelijkheden te laten zien. De Wezembeekse club vond onderdak bij Rosa De
Vadder en André Govaerts in hun café ‘Io
Vivat’ op de hoek van de Burburelaan en
de Lenaertstraat. Toen het Kraainemse
clublokaal van Sprint zijn deuren sloot,
was uitwijken naar Wezembeek-Oppem
een voor de hand liggende oplossing. Het
logische vervolg op die verhuis was de
samensmelting van de twee clubs met een
nieuwe naam ‘SC Sprint Wezembeek-Oppem’, met behoud van de Kraainemse
kleuren in het clubvaandel. Het begin van
een goed gevulde geschiedenis ten bate

van de wielrennerij, een geschiedenis die
misschien ooit eens door iemand neergeschreven moet worden. Er kwam een
jaarlijkse wielerwedstrijd voor verschillende groepen, jonge renners werden
aangetrokken, opgeleid en begeleid door
de club. Tot de Belgische Wielrijdersbond
vond dat enkel grote clubs zich met die
opleiding van jonge wielrenners bezig
mochten houden. Toen begon de traditie
van een wedstrijd voor ‘liefhebbers’, nu
‘eliterenners zonder contract’ en ‘beloften’. Met als kers op de taart: het kampioenschap van Vlaams-Brabant voor
‘eliterenners zonder contract’ en ‘beloften’, waarvan de eerste uitgave plaats had
op 8 mei 2005. De club kreeg intussen
ook de titel ‘koninklijk’, een diploma dat
aan het clubbestuur werd overhandigd
door provinciegouverneur De Witte
tijdens een ontvangst van de club in
Leuven. SC Sprint Wezembeek-Oppem
werd KSC Sprint Wezembeek-Oppem.
Tot besluit nog dit: op 18 januari 2008 nog ver weg, maar toch - houden wij
onze 32ste mosselkermis! De 31ste
uitgave van dit grandioos eetfestijn was
een groot succes, een doorslaggevend
argument om die datum nu al in de
agenda te noteren.
Oproep
We zoeken nog seingevers voor de
wedstrijd van 6 mei. Wie geïnteresseerd
is, kan bellen naar Patrick Blyaert, 047360 44 13 of Louis Vogels, voorzitter KSC
Sprint Wezembeek-Oppem, 0486-30 27 75.
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Feest van de Europese Gemeenschap
Cultuurraad
Woensdag 9 mei - 19.30 uur
GC de Kam

Voor de twaalfde keer viert de Cultuurraad van WezembeekOppem samen met gemeenschapscentrum de Kam het Feest van
de Europese Gemeenschap. Op woensdag 9 mei vieren wij dit
feest met het Groothertogdom Luxemburg als partner. Wij
nodigen alle inwoners van Wezembeek-Oppem uit, evenals de
Luxemburgse gemeenschap die in en rond Wezembeek-Oppem
woont, om deze avond samen door te brengen.
Programma
> 19.30 uur - Informatiebeurs
Europese Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, provincie
Vlaams-Brabant, Groothertogdom Luxemburg
> 20.00 uur - Gastsprekers & muziek
Getuigenissen door:
> Dhr. A. Wagner, Luxemburger die in Wezembeek-Oppem
woont
> Mevr. F. Michels, Luxemburgse die in Sint-Genesius-Rode
woont
> Mevr. R. Favoreel, afkomstig uit Wezembeek-Oppem en
inwoner van Luxemburg
Muzikale bijdrage door de groep ‘Eb Tide’
> 21.00 uur - Luxemburgs getinte receptie

The Brussels Light Opera Company
On Broadway
vrijdag 11 en zaterdag 12 mei
20.00 uur
zondag 13 mei - 15.00 uur
BLOC brengt voor de derde keer een show met verschillende
scènes uit de Broadway/West End musicals. Deze rijk gevulde en
vermakende show omvat hoogtepunten uit o.a. ‘Kiss me Kate’,
‘South Pacific’, ‘Fiddler on the roof ’, ‘Guys and dolls’ en ‘West
Side Story’.
Tickets: 15 euro (kassa), 7,50 euro (- 16 jaar)
Reservering: 0484-768 117

Seniorensportdag Vlaams-Brabant
dinsdag 5 juni
Universitair Sportcentrum Leuven
De seniorensportdag van Vlaams-Brabant is aan zijn negentiende
editie toe. Op deze sportdag kunnen 50+ ers in een gezellige,
ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennis maken
met een nieuwe sportactiviteit. Welke sporten je allemaal kan
beoefenen en alle praktische informatie vind je in de folder. Die
kan je vragen aan de stafmedewerker jeugd en sport van GC de
Kam. De seniorensportdag is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Inschrijven voor 25 mei: 5 euro per persoon (sporten, verzekering, koffie + koek, een aandenken). Inschrijven na 25 mei: 7
euro per persoon, op 5 juni te betalen (sporten, verzekering,
koffie + koek, een aandenken).
Info:
karolien.verborgh@derand.be, 02-731.43.31, www.vlaamsbrabant.be/sport

08 uit de gemeente

Nederlands leren

Dokters van wacht
- van 30/04 19.00 uur tot 2/05 7.00
uur
Dr. Vande Wal
Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem
02-731 06 99

- van 28/05 7.00 uur tot 29/05 7.00
uur
Dr. Van de Wal
Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem
02-731 06 99

- 4/05 en 5/05
Dr. Van Belle
Bommaertlaan 6, 1950 Kraainem
02-731 12 93

Apothekers van wacht

- 6/05
Dr. Van de Wal
Wijngaardlaan 19, 1970 WezembeekOppem
02-731 40 73
- 11/05
Dr. Walraet
Pachthofdreef 36, 1970 WezembeekOppem
02-784 20 40
- 12/05
Dr. Gobbers
’t Veldeke 2, 1970 WezembeekOppem
02-731 16 00
- 13/05
Dr. Van Mulders
Vredeplaats 2A, 1950 Kraainem
02-720 10 51
- van 16/05 19.00 uur tot 18/05 7.00
uur
Dr. Galand
Leopold III-laan 11, 1970 Wezembeek-Oppem
02-731 05 33
- 18/05 en 19/05
Dr. Van de Wal
Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem
02-731 06 99
- 20/05
Dr. Van Mulders
Vredeplaats 2A, 1950 Kraainem
02-720 10 51
- 25/05 en 26/05
Dr. Gelderblom
Vosberg 22, 1970 WezembeekOppem
02-688 23 00
- 27/05
Dr. Gillis
Kapellelaan 274, 1950 Kraainem
02-784 29 81

- van 30/04 tot 4/05
Apotheker Peeters
L. Marcelisstraat 126, 1970 Wezembeek-Oppem
02-731 32 68
- van 4/05 tot 11/05
Apotheker Van Meerbeek-Picard
Mechelsesteenweg 158, 1933 Sterrebeek
02-731 62 91
- van 11/05 tot 14/05
Apotheker Peeters
L. Marcelisstraat 126, 1970 Wezembeek-Oppem
02-731 32 68
- van 14/05 tot 18/05
Apotheker Annaert
Smisstraat 1, 3080 Tervuren
02-767 63 40
- van 18/05 tot 25/05
Apotheker De Moor
Dorpsstraat 514, 3061 Leefdaal
02-767 44 38
Apotheker Rouvroy
Leuvensesteenweg 210, 1932 SintStevens-Woluwe
02-720 02 31
- van 25/05 tot 01/06
Apotheker Gordts
Rootstraat 2, 3080 Tervuren
02-767 50 47
Apotheker Piette
Lenneke Marelaan 34, 1932 SintStevens-Woluwe
02-721 00 03

Versta je de ouders van de klasgenoten
van je zoon of dochter niet, omdat ze
enkel Nederlands spreken? Lijkt je
Nederlandstalige buurman een interessante man, maar durf je hem niet aan te
spreken, omdat je je Nederlands nog
niet goed genoeg vindt? Sprak je lang
geleden wel Nederlands, maar ben je nu
al veel vergeten?
Schrijf je dan nu in voor een taalcursus
Nederlands in GC de Kam! Of spoor je
anderstalige buren, collega’s of vrienden
aan om dat te doen… In de Kam vinden
volgend schooljaar de volgende
cursussen plaats:
- niveau 1
maandag 19.25-22.05 uur
dinsdag 9.00-11.40 uur
- niveau 2
maandag 9.00-11.40 uur
dinsdag 19.25-22.05 uur
Prijs: 60 euro / jaar; cursusmateriaal
niet inbegrepen (prijs onder voorbehoud)
Eerste les: 3 of 4 september 2007.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Inschrijven kan vanaf 14 mei 2007 bij
het onthaal van GC de Kam. Let op:
van 9 juli tot 6 augustus is GC de Kam
gesloten.
Spreek je al een beetje Nederlands? Leg
dan zeker de toelatingsproef voor
niveau 2 af. Op de dag van je inschrijving betaal je cash of je schrijft het juiste
bedrag over. Bij een overschrijving moet
het bedrag 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 blz. 11.
Het volledige aanbod taallessen
Nederlands en conversatiegroepen van
vzw ‘de Rand’ vind je vanaf 2 mei 2007
op www.derand.be.
Meer informatie nodig? Stuur een
e-mail naar karen.stals@derand.be.
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Fiona O’Farrell
Kam Kiest voor Kunst
mei

Fiona is in Ierland geboren. Ze is gehuwd
met een Belg en verblijft hier sinds 21 jaar.
Ze woont in Wezembeek-Oppem en heeft
twee kinderen. Ze heeft kunst gestudeerd in
Dublin en recent ook in Brussel en volgt de
Atelier Créatifs in Wezembeek-Oppem. Ze
heeft ervaring met alle technieken, maar
gebruikt vooral acrylverf. Ze is lid van de
Art Perspectives International en zal op hun
volgend evenement tentoonstellen.
Toegang gratis
In de cafetaria van GC de Kam

Notes on a scandal
Do 03-05
film

Twee vrouwen, gevangen in een web van
verraad, vormen het hart van deze
psychologische thriller. Het verhaal wordt
opgetekend in het cynische dagboek van
Barbara Covett, een bazige en eenzelvige
lerares die met de ijzeren hand in de
klaslokalen van een Londense middelbare
school regeert. Op haar kat Portia na, leeft
Barbara alleen, zonder vrienden of
vertrouwelingen. Haar wereld verandert
compleet als ze de nieuwe kunstlerares,
Sheba Hart, ontmoet. Sheba lijkt wel de
soulmate en trouwe vriendin die Barbara
altijd zocht. Maar als ze ontdekt dat Sheba

Bewogen Figurenfestival
Workshop poppen
maken
(6 - 9 jaar)
Za 12-05
Samen met een ervaren poppenmaker/
poppenspeler van Theater Tieret maak je
in een mum van tijd je eigen huispop. We
starten met een eenvoudige basis, die met
heel kleine dingetjes voorzien wordt van
oren én poten. Nadien leer je alle knepen
van het vak om je eigen pop te bespelen, te
laten praten,…kortom volledig tot leven te
wekken. Ook stemmetjes en vreemde
maniertjes worden ingeoefend, zodat je als
een volleerd poppenspeler weer naar huis
gaat.

Bewogen Figurenfestival
Théâtre de la Guimbarde (B) en Teatro Paraiso
(SP)
In de tuin
Zo 27-05
vertederend figurentheater
voor peuters (1,5 jaar)

Een vrouw ligt dromend in haar tuin. Een
man neemt haar mee op een tocht door
fantasievolle beelden. Zo doet een laken
dienst als witte pagina van een reuzengroot
boek. Het wordt de speelplek en de plaats
waar de avonturen van beiden zich
afspelen. We ontdekken ontluikende

9.30 uur - GC de Kam
Gratis (beperkt aantal plaatsen, inschrijven
verplicht)

Bewogen Figurenfestival
Stuffed Puppet (NL/Aus)
Vampyr
Vr 25-05
poppentheater voor volwassenen

bloemen, een woelige zee, een appelboom
in bloei en vlinders in de tuin. Als kers op
de taart krijgt elk kind een eigen kleurrijk
papieren vlindertje!

een relatie heeft met een van haar jonge
studenten, neemt hun ontluikende
vriendschap een ongunstige wending. Nu
Barbara Sheba’s verschrikkelijke geheim
aan zowel haar echtgenoot als de rest van
de wereld wil bekendmaken, komen ook
Barbara’s eigen geheimen en obsessies
bovendrijven...
Regie: Richard Eyre. Met: Judi Dench en
Cate Blanchett. Originele versie, tweetalige ondertiteling, 92 min.

Neville Tranter, de bezieler van Stuffed
Puppet Theatre, wordt geroemd om zijn
voortreffelijk spel met mensgrote poppen.
Hij ontwikkelde beeldend theater met
poppen tot een volwassen kunstvorm.
’Vampyr’ is een modern sprookje met
levensechte poppen over een bonte avond
op een Hollandse camping. Het thema van
deze avond is horror. Als het feest uit de
hand loopt wordt het een kwestie van
overleven. ‘Vampyr’ is een verhaal over
rituelen, angsten en offers: grimmig en
komisch tegelijk.
Meer info: www.stuffedpuppet.nl

20.00 uur - GC de Kam
tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro
voor 5 films

20.00 uur - GC de Kam
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk)

11.00 uur - GC de Kam
tickets: 7 euro (volwassenen en kinderen),
5 euro (leden Gezinsbond)
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Pop, bal, vis, vlieg, …
Taalstages Nederlands voor de
allerkleinsten (4 tot 6 jaar)

Ook deze zomer organiseert vzw ‘de Rand’ taalstages voor
kinderen. De stages hebben plaats op vijf verschillende locaties in
de Vlaamse rand, telkens rond een thema dat tot de verbeelding
van de kinderen spreekt: ‘Miep en Moos’, ‘de appelkoning’,
‘Hiawatha, de kleine indiaan’,…
De hele week werken, knutselen en spelen de kinderen rond dat
thema en leren ze op een speelse manier omgaan met het
Nederlands. Aan het einde van de week laten de kinderen zien
wat ze geleerd en gemaakt hebben.
Alle kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, zijn
van harte welkom indien ze in september 2007 naar de tweede
kleuterklas, derde kleuterklas of het eerste leerjaar gaan.
Voor kinderen met een basiskennis Nederlands is de stage een
goede aanloop naar het nieuwe schooljaar. Voor kinderen zonder
basiskennis Nederlands is de stage een eerste ontmoeting en
speelse kennismaking met de Nederlandse taal. Beide groepen
krijgen aangepaste begeleiding op hun niveau.
Praktische info:
Waar en wanneer?
> maandag 20 tot vrijdag 24 augustus 2007 in Jezus-Eik,
Kraainem en Linkebeek
> maandag 27 tot vrijdag 31 augustus 2007 in Sint-GenesiusRode en Wemmel
> activiteiten tussen 9.00 en 16.00 uur; er is opvang vanaf 8.00
en tot 17.00 uur
Prijs?
> 85 euro voor kinderen die in een van de vijf gemeenten wonen
waar de activiteit plaatsheeft of die in die gemeenten naar
school gaan; voor een tweede kind uit eenzelfde gezin.
> 100 euro voor kinderen die niet in een van de vijf gemeenten
wonen.
Informatie en inschrijvingen?
Voor een folder met meer informatie en voor de inschrijvingen
kan je terecht in het gemeenschapcentrum waar de stage
plaatsheeft. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 12
kinderen per groep. Snel inschrijven is dus aangewezen.

Wat is jouw favoriete stadsplekje?
Vertel het en win een reportage op tv
Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen lanceert een
nieuwe wedstrijd, samen met de 13 Vlaamse centrumsteden en
Brussel. Tot 10 juni kan je op de website www.thuisindestad.be
duidelijk maken wat je favoriete plekje in je favoriete stad is. De
wedstrijd loopt in Brussel en de 13 Vlaamse centrumsteden
Brugge, Oostende, Gent, Kortrijk, Turnhout, Leuven, Mechelen, Hasselt, Genk, Sint-Niklaas, Antwerpen, Aalst en Roeselare.
Elke stadsgebruiker heeft wel een aantal plekjes die van ‘de’ stad,
‘zijn’ stad maken. Plekjes met een verhaal, waar je een onvergetelijk moment hebt beleefd, een plekje dat je hart heeft veroverd.
Aan de deelnemers wordt gevraagd hun favoriete plek door te
sturen met de motivatie waarom deze plek meer is dan een ander.
Op www.thuisindestad.be vind je een invulformulier. De
leukste, origineelste en meest pittige verhalen krijgen hun eigen
minireportage op de regionale televisie.
In totaal zullen er 74 winnaars zijn, dus ook 74 reportages. Voor
elke stad worden vijf winnaars geselecteerd die een 2 minuten
durende reportage winnen op de regionale televisie. In Antwerpen zullen er 9 winnaars zijn. De tv-reportage zal niet alleen het
winnende plekje tonen, maar vertelt ook het verhaal errond. De
winnaars worden gekozen door stadsjury’s en worden in het
najaar bekendgemaakt. De winnende reportages zullen in de
loop van oktober-november te zien zijn op de regionale televisie.

Café Combinne
Gezellig babbelen in het Nederlands
Café Combinne is een multicultureel praatcafé waar iedereen
Nederlands spreekt. Nederlands- en anderstaligen zitten er
samen aan tafel om te babbelen over gewone dingen: hobby’s,
solliciteren, de plaatselijke keuken, de tofste plekjes in België, …
Alles is mogelijk! De gastvrouw of gastheer heeft elke week een
gespreksonderwerp klaar, maar als de deelnemers een ander
thema willen kiezen, kan dat ook.
Wil je je Nederlands wat meer oefenen of vind je het gewoon
plezierig om Nederlands te praten, dan vind je in Café Combinne geduldige en geïnteresseerde gesprekspartners. Het is een
leuke aanvulling op de lessen Nederlands. Bovendien leer je er je
dorps- of stadsgenoten en buren kennen, je legt er nieuwe en
fijne contacten en je maakt er misschien wel vrienden?
Ben je Nederlandstalig? Heb je zin in toffe ontmoetingen en heb
je interesse in andere culturen? Kom dan zeker langs in Café
Combinne. Je leert er anderstaligen kennen en je geeft hen
bovendien een taalduwtje in de rug.
Iets voor jou? Koffie, thee en water staan gratis klaar, maar je kan
ook kiezen voor een frisse pint tegen een betaalbare prijs. Er is
een Café Combinne in Jezus-Eik en in Vilvoorde.
Praktisch
> Jezus-Eik: vanaf 3 mei 2007, elke donderdag vanaf 19.30 uur
Locatie: Cafetaria de Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse
( Jezus-Eik)
> Vilvoorde: vanaf 20 april 2007, elke vrijdag vanaf 19.30 uur
Locatie: Dienstencentrum De Pallieter, Parkstraat 32, 1800
Vilvoorde
Meer informatie
Arch’educ, tel. 02-454 54 01, fax 02-454 54 02, info@archeduc.
be, www.archeduc.be
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Taalblad.be
Nederlandstalig e-zine voor anderstaligen
Sinds kort is er voor anderstaligen weer een plezierige manier
bijgekomen om Nederlands te leren. Taalblad.be is een e-zine
voor anderstaligen. Je vindt er actualiteitsberichten waarin een
aantal woorden worden ‘uitgelicht’. Bij die woorden vind je
lexicografische informatie (woordsoort, verbuiging, synoniem)
én een vertaling in het Frans en het Engels. De bijhorende
grammaticagids moet de anderstalige lezer helpen om de artikels
beter te begrijpen en zijn kennis van het Nederlands op te
bouwen, te verbeteren of te onderhouden.
Taalblad is voor iedereen die Nederlands leert of geleerd heeft
een goede aanvulling op het gewone aanbod Nederlandstalige
kranten en tijdschriften en een aangename manier om woordenschat en grammatica te onderhouden. Taalblad.be sluit perfect
aan bij de andere taalpromotieacties van vzw ‘de Rand’, waarbij
het accent ligt op het creëren van kansen voor anderstaligen om
Nederlands te leren én te kunnen gebruiken in het dagelijkse
leven.
Hoofdredacteur en bedenker van taalblad.be Koen Van Kelecom:
“Het e-zine bevat actualiteit uit binnen- en buitenland, maar ook
analyses, reportages en interviews over allerlei onderwerpen.
Expats en anderstalige Belgen kunnen zich zo informeren over
Vlaanderen, België en de wereld. Dankzij de woordenschat en
grammatica koppelt de lezer bovendien het nuttige aan het
aangename. Taalblad.be moet uitgroeien tot een portaal met
informatie en tips voor anderstaligen die interesse hebben in het
Nederlands. Een belangrijke rubriek is bijvoorbeeld ‘taaltrips’,
met een selectie van Nederlandstalige cultuuractiviteiten, films,
radio- en tv-programma’s. Neem dus zeker een kijkje op www.
taalblad.be.” Vzw ‘de Rand’ financiert het project.
Meer informatie?
Karen Stals, vzw ‘de Rand’, karen.stals@derand.be,
02-456 97 85
Koen Van Kelecom, koen@taalblad.be, 016-29 39 96

‘Corporate governance’ als economische, politieke en maatschappelijke
noodzaak
Speakers’ Corner met Lutgart Van den
Berghe
dinsdag 8 mei - 19.30 uur
Nationale Plantentuin Meise

Vzw ‘de Rand’ organiseert op 8 mei een nieuwe conferentie in
de reeks Speakers’ Corner. Professor dr. Lutgart Van den Berghe
belicht het belang van corporate governance voor de economische en politieke ontwikkelingen. ‘Corporate governance’ staat
voor het geheel aan maatregelen dat een bedrijf neemt om tot
een deugdelijk en behoorlijk bestuur te komen. Van den Berghe
is professor aan de Universiteit Gent en de Vlerick Management
School en is afgevaardigd bestuurder van het Belgian Governance Institute.
De verwelkoming gebeurt vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start
de conferentie van Lutgart Van den Berghe. Nadien kan het
publiek vragen stellen en volgt er een afsluitende receptie. Deze
Speakers’ Corner wordt in het Nederlands gegeven en simultaan
vertaald in het Frans, Duits en Engels. De toegang is gratis. Van
harte welkom! Inschrijven kan op: info@derand.be
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Activiteitenkalender
WANNEER

WIE/WAT

MEI

WAAR

INFO

Duisburg

02-784 32 96

2 14.30

OKRA
Petanque

5 18.00

ZVK Marmot Plus
Eetfestijn

GC de Kam

02-305 55 91

6 11.00

Kon. Harmonie Sint-Cecilia
Aperitiefconcert

GC de Kam

02-731 21 28

6 14.30

KVLV
Moederfeest

GC de Kam

02-731 71 44

6 14.00

KSC Sprint
Provinciaal kampioenschap wielrennen

9 19.30

Cultuurraad
Europees Feest

GC de Kam

02-731 43 31

10 13.30

OKRA
Bio-hoeve

Aalst

02-784 32 96

11 20.00

BLOC
On Broadway

GC de Kam

0484-768 117

12 20.00

BLOC
On Broadway

GC de Kam

0484-768 117

13 15.00

BLOC
On Broadway

GC de Kam

0484-768 117

14

KAV Sint-Pieter
Reis Ardennen

16 14.30

OKRA
Petanque

Duisburg

02-784 32 96

16 20.00

vzw ‘de Rand’
RandOMania-fuif

Markthalle Overijse

02-731 43 31

21 20.00

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

22

KAV Oppem
Reis Hasselt

22 14.30

OKRA
Gezellig Samenzijn

OCMW

02-784 32 96

22 20.00

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

24 13.00

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

28

Davidsfonds
Reis Thuin en omstreken

30 14.30

OKRA
Petanque

02-305 89 42

02-731 48 79

02- 731 10 61

02-731 57 37
Duisburg

Wekelijkse activiteiten

maandag 20.00

Fit & Gezond Dames – Turnen – GC de Kam – 02-731 83 30 (niet tijdens schoolvakanties)

maandag 21.00

Aerobics – Total Body Condition – Sporthal – 02-731 75 71

woensdag 20.00

WOBAD – Badminton volwassenen – Sporthal – 02-731 54 84

woensdag 20.00

Jeugdhuis Merlijn – 0475-73 28 44

woensdag 20.30

Aerobics – 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 – 0475-73 28 44

zaterdag 10.00 tot 12.00 Stripbib Maddox - Jeugdhuis Merlijn
zaterdag 20.00
zondag 19.00

Jeugdhuis Merlijn – 0475-73 28 44
WOBAD – Badminton – Sporthal – 02-731 54 84

02-784 32 96

