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Meerderheid stemt motie
tegen splitsing BHV
Uit de gemeenteraad van 14 mei
> De Franstalige meerderheid van LBUnion dient een motie in tegen de
splitsing van het arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde (BHV). Volgens LBUnion mag BHV niet gesplitst worden,
tenzij de 35 Vlaamse gemeenten waar in
2003 Franstalige lijsten opkwamen, bij
Brussel worden gevoegd. De Franstaligen
in deze gemeenten moeten dezelfde
rechten krijgen als de Vlamingen in
Brussel. De gemeenten die niet bij Brussel
worden gevoegd, moeten de faciliteiten
en de waarborgen krijgen die bepaald zijn
door de kaderconventie van de Raad van
Europa ter bescherming van de nationale
minderheden. En de burgemeesters van
Vlaams-Brabant die de komende federale
verkiezingen willen boycotten, moeten
gesanctioneerd worden, omdat ze de wet
overtreden.
Christian Jaubert (LB-Union) dient een
amendement in. Hij beschuldigt minister
Keulen ervan de benoeming tot burgemeester van François van Hoobrouck
d’ Aspre (LB-Union) “zonder enige
verantwoording uit te stellen. Ook in
Kraainem, Linkebeek en Sint-GenesiusRode worden de democratisch verkozen
Franstalige burgemeesters niet benoemd”.
(N.v.d.r. Deze burgemeesters werden nog
niet benoemd, omdat het onderzoek naar
de onregelmatigheden bij het versturen
van de oproepingsbrieven bij de vorige
verkiezingen nog niet is afgerond.)
Volgens Jaubert is de niet-benoeming
“een sanctie die niet bepaald is in de wet”.
En dus eist hij dat minister Keulen deze
burgemeesters “onverwijld” benoemt.
Dat is, in de gegeven context, een goede
grap, al lijkt hij de laatste te zijn om ze te
vatten.
Jan Walraet (OPEN) vindt dat de
meerderheid de geschiedenis geweld
aandoet. “De Vlamingen in Brussel aan de
Franstaligen in 35 randgemeenten
koppelen, is een foutieve voorstelling van
de feiten. De Vlamingen in Brussel zijn
historisch gekoppeld aan de Franstalige
minderheid in de federale staat. De nietsplitsing is voor de Franstaligen duidelijk
een natte droom. Wat het amendement
van Jaubert betreft: minister Keulen kan
de vier burgemeesters niet benoemen,

omdat het parket nog altijd geen advies
heeft gegeven over de klachten in verband
met de verzending van de oproepingsbrieven. Beweren dat dit een sanctie is, is
niet correct. Insinueren dat Keulen de
Franstalige burgemeesters viseert, is
onterecht: de burgemeester van Drogenbos werd wel benoemd en die is ook
Franstalig. Wat moeten we trouwens
denken van mensen die zelf opzettelijk de
taalwetten overtreden en voor anderen (n.
v.d.r. Vlaamse burgemeesters) sancties
eisen?”
Wilfried Servranckx (OPEN) rondt het
punt af: “Burgemeester, u bent een groot
voorstander van de belangen van
Wezembeek-Oppem. Ik ben hier geboren
en getogen en zit al dertig jaar in de
gemeenteraad. Ik kan me niet herinneren
dat we ooit een burgemeester hebben
gehad die in het federaal parlement heeft
gezeteld. Daarom moet het arrondissement BHV gesplitst worden. Dan zou u
op een puur Franstalige lijst kunnen staan
en, zonder de concurrentie van uw
Brusselse vrienden, genoeg voorkeurstemmen halen om verkozen te worden.
Dat is de reden waarom ik, in het
voordeel van de gemeente, uw motie niet
kan goedkeuren.”
Het amendement en de motie worden
meerderheid tegen oppositie (15 ja, 5
neen) goedgekeurd. Het aanwezige
publiek applaudisseert en verlaat de zaal.
“C’est très gentil d’être venu”, zegt een
van de gemeenteraadsleden.
> Daarna is de rekening 2006 aan de
beurt. Er wordt uitzonderlijk 1,4 miljoen
euro overgeboekt van de gewone naar de
buitengewone rekening. Het geld is o.m.
afkomstig van de dividenden van
Electrabel en zal aangewend worden voor
de toekomstige investeringen. De
rekening eindigt met een boni van 2,7
miljoen euro. In oktober hoopt de
meerderheid haar programma voor de
komende vijf jaar te kunnen voorstellen.
14 ja en 5 onthoudingen.
> Waarnemend burgemeester François
van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union)
verlaat de gemeenteraad, opgeëist als hij is

voor zijn verkiezingscampagne voor de
senaat. Christian Jaubert vervangt hem.
> Nicole Geerseau-Desmet (LB-Union)
wordt aangesteld als afgevaardigde van de
gemeenteraad in het overlegcomité van
het OCMW.
In de raad van bestuur van de sportinfrastructuur zullen vijf afgevaardigden van
LB-Union en één van OPEN zetelen, plus
zes gebruikers.
De samenstelling van de raad van bestuur
van de bibliotheek wordt gewijzigd.
Vroeger zaten er zes politici en zes lezers
in, waarvan er twee werden aangeduid
door de Cultuurraad. Dat worden nu vijf
politici en zeven lezers, waarvan twee
aangeduid door de Cultuurraad.
Het aantal leden van de GECORO
(gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening) mag variëren tussen negen en
dertien. Het schepencollege opteert voor
negen, de oppositie vindt dertien beter.
Even lijken de aanwezige LB-Unionleden te twijfelen. Maar dan worden ze
tot de orde geroepen door de oude ratten
in hun rangen. Het schepencollege zei
negen, dus blijven het er negen. “Moeten
de leden in de gemeente wonen?”, vraagt
Jan Walraet (OPEN). “Het gaat tenslotte
om problemen die verder reiken dan de
grenzen van de gemeente.” Daarover is
nog niet nagedacht, want niemand kan
een antwoord geven.
> Volgens de nieuwe gemeentewet moet
iedere gemeente een managementteam
aanstellen. In Wezembeek-Oppem zal het
team bestaan uit de secretaris en de
ontvanger. Bij afwezigheid van de
secretaris zal de bestuurssecretaris hem
vervangen. Het is de minimale versie van
een managementteam.
> Vivaqua vraagt een principiële verlenging van dertig jaar van de overeenkomst
met de gemeente. “In Vlaanderen is de
normale termijn voor zo’n verlenging
achttien jaar”, zegt Jan Walraet (OPEN).
“Het contract moet pas over drie jaar
verlengd worden. Waarom stemmen we
dat nu al?” Philippe Sala (LB-Union)
vraagt om van de gelegenheid gebruik te
maken om over de vervanging van de
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loden waterbuizen te onderhandelen (zie
ook de rubriek ‘Wettenawa’). Bij LBUnion heerst verwarring, vooral over de
verlengingstermijn. Maar net als bij het
vorige punt wordt de nieuwelingen op
het hart gedrukt dat de wil van het
schepencollege wet is: de overeenkomst
zal dus met dertig jaar verlengd worden.
> Het Algemeen Politiereglement wordt
aangepast. “Als er punten onduidelijk
zijn, moeten die verduidelijkt worden.
Hoe wordt het publiek op de hoogte
gebracht? Iedereen heeft het reglement in
de bus gekregen. Wordt er een nieuwe
uitgave gepland?”, vraagt Jan Walraet
(OPEN). De meerderheid geeft toe dat hij
een punt heeft, maar weet niet wat er
gepland is.
> De laatste drie punten van de agenda
zijn punten van de oppositie. “Van
Hoobrouck stelt voor om ze uit te stellen
tot de volgende zitting, waarop hij zelf
aanwezig zal zijn”, zegt Christian Jaubert
(LB-Union). “Dat getuigt van weinig
respect voor de indieners”, vindt Jan
Walraet (OPEN). De volgende gemeenteraad vindt pas plaats op 25 juni. “We
hebben niet de gelegenheid gehad om ze
op de agenda van het schepencollege te
plaatsen”, verklaart Nicole GeerseauDesmet (LB-Union) het uitstel. Haar
meerderheid lijkt niet goed te begrijpen
waarom dat een bezwaar zou zijn.
Uiteindelijk geeft ze toe om enkel het
eerste van de drie punten, dat onder haar
bevoegdheid valt, te behandelen.
Het is het eerste agendapunt van Karen
Kelchtermans (OPEN). “Onze gemeente
is een van de weinige die nog altijd geen
officiële website heeft. Veertig procent
van de internetgebruikers surft geregeld
naar de website van de eigen gemeente.
Het zou het werk van de ambtenaren
kunnen verlichten. Bovendien hebben we
al twee keer in de verkiezingspropaganda
van de meerderheid kunnen lezen dat er
werk van gemaakt zou worden.” Nicole
Geerseau-Desmet (LB-Union) is het
helemaal met haar eens. “Maar we hebben
een speciale ambtenaar nodig die de
website kan onderhouden. De plaats is
opengesteld. Momenteel hebben er zich al
drie kandidaten gemeld.”
> De twee andere punten, over voetweg
44 en de huurprijs van de veiligheidshekken, zullen op de zitting van 25 juni
besproken worden.
Ghisaine Duerinckx

Dokters van wacht
- 1 en 2/06
Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19 bus 13, 1950
Kraainem
02-725 56 45
- 3/06
Dr. Delcourt
Hebronlaan 100, 1950 Kraainem
02-725 83 93
- 8/06
Dr. Walraet
Pachthofdreef 36, 1970 WezembeekOppem
02-784 20 40
- 9/06
Dr. Gelderblom
Vosberg 22, 1970 WezembeekOppem
02-688 23 00
- 10/06
Dr. Verbist
J.B. De Keyzertsraat 80, 1970
Wezembeek-Oppem
0475-81 57 24
- 15 en 16/06
Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19 bus 13, 1950
Kraainem
02-725 56 45
- 17/06
Dr. Delcourt
Hebronlaan 100, 1950 Kraainem
02-725 83 93

- 30/06
Dr. De Ruyck
Pleinlaan 57, 1970 WezembeekOppem
02-731 55 99

Apothekers van wacht
- van 1 juni tot 8 juni
Apotheker Boone
Jezus-Eiklaan 2, 3080 Tervuren
02-767 44 86
- van 8 juni tot 11 juni
Apotheker Delarue
Koningin Astridlaan 272, 1950
Kraainem
02-731 06 06
- van 11 juni tot 15 juni
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130, 1970 Wezembeek-Oppem
02-731 33 67
- van 15 juni tot 22 juni
Apotheker Phlips
Waalsebaan 62, 3080 Tervuren
02-767 44 32
- van 22 juni tot 29 juni
Apotheker Niclaes
Moorselstraat 320, 3080 Tervuren
02-767 58 16
- van 29 juni tot 2 juli
Apotheker Piens
A. Dezangrélaan 35, 1950 Kraainem
02-720 47 90

- 22 en 23/06
Dr. Vande Wal
Kon. Astridlaan 273, 1950 Kraainem
02-731 06 99
- 24/06
Dr. Galand
Leopold III laan 11, 1970 Wezembeek-Oppem
02-731 05 33
- 29/06
Dr. Walraet
Pachthofdreef 36, 1970 WezembeekOppem
02-784 20 40
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De foto op de voorkaft van deze
Uitgekamd komt uit het fotoboek
‘Rand in Zicht’, een uitgave ter ere
van 10 jaar vzw ‘de Rand’.
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Van buurtwinkel tot Super
Delhaize (deel 1)
In de jaren vijftig waren er in onze
gemeente nog tientallen buurtwinkels.
Iedere wijk beschikte over een of
meerdere winkels, waarvan het assortiment uitsluitend afgestemd was op de
klanten van de directe omgeving. Klanten
die het waagden om bij een concurrent
van hun eigen detailhandelaar aan te
kloppen, werden eerst met enig wantrouwen ontvangen, maar raakten er meestal
uiteindelijk toch bediend. Er was toen immers nog veel vriendschap onder de
plaatselijke winkeliers. Als zij hun eigen
klanten niet konden voorthelpen, durfden
ze hen al eens naar de lokale concurrentie
door te verwijzen. Dergelijke winkel was
doorgaans de draaischijf van het sociale
buurtleven. Tijdens hun geanimeerde
gesprekken peilden de huisvrouwen er,
onder leiding van een doorgaans uiterst
behoedzame winkelierster, naar de laatste
stand van allerlei en vooral delicate zaken.
De kinderen werden er voor de eerste
maal in hun leven, al dan niet voorzien
van een gedetailleerd boodschappenlijstje,
naartoe gestuurd, terwijl oudere en
eenzame personen er met het nodige
respect en passend geduld aanhoord en
verder geholpen werden.
In de eerder afgelegen wijk van Stokkel
Statie had Jef Peeters in de F. Kinnenstraat de winkel van zijn schoonvader
Miel den Bienhaver overgenomen. Miel
den Bienhaver of Emile Vanderelst zelf
was intussen reeds geruime tijd naar zijn

opzichtige rentenierswoning in de
Hendrik Smetsstraat (thans gedeelte SintRochusoord) verhuisd. Miel, die zijn
leven lang nooit om een grap verlegen
zat, had daar zijn opzichtige woonst van
groene dakpannen en een voorgevel in
knalgele faiencesteen. Naast de beenhouwerij van Miel in de F. Kinnenstraat lag
de woning van Georges Mossel en zijn
broer Jean. Terwijl Jean er een kruidenierszaak uitbaatte, stond Georges met
zijn vrouw in hun viskraam op de markt.
In de nabijgelegen Maurice Cesarstraat
prees Felix Depauw in zijn groentewinkel
zijn dagverse waar aan. Dat gebeurde in
navolging van zijn broer Jules op de
Verkensmet, maar dan weliswaar met veel
minder brio.
De beenhouwer bij uitstek in het dorp
was echter Frans De Keyzer of Franske
den Bienhaver, die samen met zijn vrouw
Denise Paduwa in de Oscar de Burburelaan aan de Sint-Pieterskerk in Wezembeek zijn winkel had. Franske beheerste er
de kapblok en de balans, terwijl Denise
instond voor de verpakking van het vlees
en de kassa superviseerde. Franske was in
de wijde omtrek vooral bekend voor zijn
lekkere witte en zwarte pensen en zijn
heerlijk gehakt. Hij was in de letterlijke
zin van het woord ‘een beenhouwerslager’, die bij de kwekers de door hem
opgekochte dieren zelf slachtte om ze
vervolgens in zijn atelier te versnijden en
in zijn winkel te verkopen. Aan het
kerkplein bevond zich de kruidenierswin-

Franske en Denise De Keyzer-Paduwa voor hun beenhouwerswinkel.

kel van Maaike van de Keuster (koster) en
haar goedlachse dochter Marja. Maaike of
Maria Schurmans was de jongste dochter
van Alexis Schurmans en A. Moyson en
was steeds in haar ouderlijk huis blijven
wonen. Haar vader Alexis Schurmans is
achtereenvolgens hulponderwijzer,
organist van de nabijgelegen SintPieterskerk en gemeentesecretaris van
Wezembeek geweest en had er in 1900
voor zijn kroostrijk gezin een passende
woning opgetrokken op de hoek van het
Sint-Pietersplein met de L. Marcelisstraat.
Maaike was gehuwd met Norbert De
Joncker, oorspronkelijk bakker, verscheen
nooit in de winkel van zijn vrouw, maar
moest steevast in zijn grote tuin en
bloeiende boomgaard in de inmiddels omgedoopte Boomgaardstraat in Kraainem
gezocht worden. Aan de overkant van het
kerkplein prees Victorine Vanderwegen,
samen met haar nichtje Simone, in de
voor die tijd mooi ingerichte bakkerswinkel de waar van haar echtgenoot Theophile Coenaerts aan. Fille den Bekker was
de eerste bakker in Wezembeek, die na de
oorlog met veel bijval echte patisserie
vervaardigde en onder meer tot eigen
productie van chocoladen paaseieren
overging. De bestellingen aan huis
gebeurden er door hun gast Pie den
Bekker (P. Vandervorst). Fille zou later
worden opgevolgd door zijn zoon Tony,
die bij een werkongeval een hand verloor.
In de J.B. De Keyzerstraat baatte Julia
Willegems, echtgenote van Richard

De buurtwinkel van Maaike van de Keuster op het kerkplein.
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Fouquaet, in de voorplaats van haar
woning een bescheiden kruidenierszaak
met drankgelegenheid uit. Wat hogerop
in de straat nam Marieke De Vogelaere of
Marie van ’t Winkelke op haar beurt
uitgebreid de tijd om in haar winkel haar
meer dan uitgebreide koopwaar, gaande
van klompen, emmers en plantaardappelen tot kaas, hesp en jenever aan te
prijzen. Ondertussen had haar echtgenoot
Hector buitenshuis andere en moeilijkere
karweien te klaren. Als laatste steenbakker
in de gemeente liet hij de volledige
kleilaag tussen de Gergelstraat en de
achterkant van het klooster in de J.B. De
Keyzerstraat afgraven, de klei in bakjes tot
bouwstenen omvormen en in een
aangestoken veldoven bakken. De
steenbakkerij De Vogelaere leverde onder
meer bouwmateriaal aan het Heilig
Hartcollege.
De Wezembekenaars die te ver van het
dorpscentrum woonden, konden nog
steeds in de beenhouwerij van Frans
Depauw op de hoek van de J.B. De
Keyzerstraat en de Pachthofdreef terecht.
In de L. Marcelisstraat hield Marieke
Stoefs de allereerste Delhaizewinkel van
de gemeente open. De winkel behoorde
tot de Adophe Delhaize & Cie-groep en
stond in voor de bevoorrading van de
buurt van het Velleken en de leerlingen
van de wat hogerop gelegen ‘maseurkensschool’. De volwassenen vonden hun
gading op de talrijke schappen, die
Marieke in haar winkel had laten
aanbrengen, terwijl de kinderen keus te
over hadden tussen de spekken, bollen en
lekstokken. Later zou mevrouw Bartels in
haar dagbladwinkel met uiteraard
bijhorend school- en snoepgerief in de
Gergelstraat die keuze nog wat moeilijker,
maar alleszins ook aangenamer, maken.
Op het Velleken kwam er eind van de
jaren vijftig, nabij het kruispunt van de
L. Marcelisstraat met de Pachthofdreef,
een Centrawinkel. Hij werd na enkele
jaren reeds door de echtgenoten Bovi
overgenomen en door hen aan de
overzijde van de straat in een nieuwbouw
ondergebracht. Deze winkel kreeg
intussen op zijn beurt een nieuwe
bestemming en biedt momenteel
onderdak aan het plaatselijk INGkantoor. In de oorspronkelijke Centrawinkel aan de overkant van de straat is er
thans een beenhouwerij- slagerij gevestigd. Nabij de gemeentelijke jongensschool aan het gemeentehuis bevoorraadde de mannelijke jeugd zich in het
druk bezocht winkeltje van ‘Madam-

meke’ met chocolade van het merk
Jacques. Het waren vooral de daarbij
horende kleurenprentjes die haar
interesseerden. Deze prentjes maakten
immers meestal een persoonlijke, maar
vooral tactisch belangrijke bijdrage van
menige pientere schoolknaap uit voor de
verzameling, die meester Heroes hiervan
aanlegde.
In dezelfde Jozef De Keyzerstraat prees
beenhouwer Marcel Bouché zijn kostbare
en delicate waar aan. Behalve op zondagnamiddag wanneer - althans volgens zijn
bescheiden mening - zijn aanwezigheid
op het nabijgelegen voetbalveld van FC
Wezembeek vereist was en waar iedereen
blijkbaar op zijn uitgebreide uiteenzettingen over het ingewikkelde voetbalspel
buiten de krijtlijnen stond te wachten.
Aan de ‘Caamberg’, de helling van de R.
Hernalsteenstraat in de richting van
Oppem, baatten Mon De Joncker en zijn
vrouw Marie, beter bekend als Marie van
Belles, tegenover het kasteel de Grunne
hun bakkerij uit. Bij Belles werd het
brood aan de poort van de bakkerij
verkocht. Alleen op zon- en feestdagen
werden er koffiekoeken, kramiek en
pistolets gemaakt. Mauriske Philips met
zijn driewieler, maar vooral Jef Van
Ingelgom, alias Jef den Bekker, stonden in
voor uitgestrekte broodronden met
talrijke huisbestellingen. Jef beschikte
hiervoor over een wel heel speciale
broodkar. Het voertuig, ontworpen en
gefabriceerd door de garagist Jommeke
Van Es van de nabije Beekstraat, was
uitgerust met vier rubberen wielen,
ingedeeld in twee compartimenten en
voorzien van een zijdeur. Het paard, dat
dit technisch hoogstandje mocht trekken,
droeg de veelzeggende naam ‘Duc’ of
graaf. Blijkbaar om de ‘comte’, zijnde
burgemeester graaf de Grunne die aan de
overzijde woonde, te tarten.
Michel Spreutels

Wettenawa
Kort nieuws
> Jean Pierre Desimpelaere heeft de e-bay
award voor de beste verkoopstechnieken
gekregen. Deze stripfanaat uit onze
gemeente begon in 2003 met de verkoop
van strips via e-bay. Nu, vier jaar later,
heeft hij reeds 1914 exemplaren verkocht
en is hij een professionele verkoper
geworden.
> Het gemeentebestuur organiseert op
zondag 9 september, in de sporthal, voor
de zevende maal ‘De dag van het verenigingsleven’. Aan alle verenigingen wordt
gevraagd deel te nemen aan dit initiatief.
Wel krijgt het initiatief een nieuwe naam:
‘Jeugd en sport in Wezembeek-Oppem’.
> Op 23 juni organiseert de Kam Klub
een optreden van ‘Bluegrass with the sons
of Navarone’. De Kam Klub is een
folkclub die allerlei soorten muziek ten
gehore brengen, zoals jazz, klassiek, pop,
bluegrass en zo veel meer. Voor meer info
kan je terecht bij Dave Skinner, david.
skinner@ec.europa.eu of op het nummer
02-767 74 49.
> Uit het jaarlijks verslag over de toestand
van de gemeentezaken, een lijvig
document waarin zowat alles terug te
vinden is wat met de gemeente te maken
heeft, blijkt dat de gemeenteraad in 2006
maar zes zittingen hield, terwijl het er
volgens het decreet ten minste tien
moeten zijn. Van de 21 tussenkomsten
van de brandweer, bleken er 12 loos
alarm.
> De psychomotorische klas van Het
Hoeveke kost 115 euro per leerling,
waarvan 65 euro ten laste van de ouders
en 50 euro ten laste van de gemeente. De
sport- en ponyklas van De Letterbijter
kost 210 euro per leerling, waarvan 110
euro voor de ouders en 100 euro voor de
gemeente.
> Bij een lek in de waterleiding moeten de
inwoners van Wezembeek-Oppem ook de
vervanging betalen vanaf de hoofdleiding
aan de straat tot de eigen meter. In andere
gemeenten komt deze reparatie of
vervanging ten laste van de gemeente; de
inwoners moeten enkel betalen vanaf de
eigen watermeter.
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Onderwijs vanuit het kind
Wat maakt De Letterbijter en de Internationale
Montessorischool anders?

Begin juni vieren de meeste scholen het einde van het schooljaar met een groot schoolfeest. Dat geldt ook voor De Letterbijter, de gemeentelijke basisschool van WezembeekOppem met Freinettechnieken en voor de vier internationale Montessorischooltjes in en
rond Wezembeek-Oppem. Maar een gewone schooldag ziet er in deze scholen toch iets
anders uit dan in het traditionele onderwijssysteem.
Zelfstandigheid en groepsgevoel
De Letterbijter hanteert sinds 2000 de
Freinettechnieken bij het lesgeven. “In de
Freinetmethode staat de zelfstandigheid
van het kind centraal”, vertelt Kim Van de
Velde, de juf van het eerste leerjaar. “De
leerstof vertrekt grotendeels vanuit de
kinderen zelf. Hun inspraak en creativiteit
zijn de draaischijf. We beginnen elke
morgen met een praatronde, waarin de
kinderen honderduit mogen vertellen
over wat ze maar willen. Wij pikken daar
als leerkracht op in om bepaalde leerstof
aan te brengen. Vanmorgen had bijvoorbeeld een van mijn leerlingen een

kalender mee. Dat is meteen de gedroomde aanzet om de maanden van het jaar aan
te leren. Naarmate de leerlingen ouder
worden, blijft het niet meer bij vertellen
en tonen alleen. Dan introduceren we
onder andere de nieuwsronde en de
filosofieronde. En we voeren ‘het kind
van de week’ in. Elke week moet er dan
iemand anders vertellen over zichzelf of
over iets dat hem of haar interesseert. Dat
is dus een soort van spreekbeurt, maar alle
input komt van het kind zelf.”
In De Letterbijter worden de creativiteit
en de zelfstandigheid van de leerlingen
dus sterk aangewakkerd. Maar er wordt

ook hard gewerkt aan een stevig groepsgevoel. “Het groepsgevoel in de school
wordt aangemoedigd via de maandelijkse
ateliers, waaraan de hele school deelneemt. We hebben hier een doorgedreven
ouderparticipatie en de ouders brengen de
onderwerpen voor de verschillende
ateliers aan. Vorige maand was het thema
bijvoorbeeld ‘wereldkeuken’. Tijdens het
atelier was de hele school in verschillende
gemengde groepen aan het koken. Na elk
atelier komen we allemaal samen om de
verschillende resultaten voor te stellen,
samen te zingen en te dansen.”

Rinze Hoekstra: “Wij gaan ervan uit dat als kinderen zelf beslissingen kunnen nemen binnen bepaalde grenzen, ze vanzelf de juiste besluiten maken.”
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Verantwoordelijkheid bij het kind
Rinze Hoekstra staat aan het hoofd van
de Montessorischool van Tervuren, een
van de vier internationale Montessorischooltjes die verspreid zijn over Tervuren, Sterrebeek en Wezembeek-Oppem.
De methode van Montessori legt een
grote verantwoordelijkheid bij de
kinderen zelf. “Het Montessori-onderwijs
is eigenlijk ontstaan als een soort vredesonderwijs. Het uitgangspunt van
Montessori was dat als we op een andere
manier met onze kinderen zouden
omgaan, de wereld misschien vreedzamer
zou worden. Wij gaan ervan uit dat als
kinderen zelf beslissingen kunnen nemen
binnen bepaalde grenzen, ze vanzelf de
juiste besluiten maken. In dit systeem
geven we de kinderen dan ook veel meer
verantwoordelijkheid.”
De jongste kinderen van de Internationale
Montessorischool zijn amper 15 maanden, de oudste zijn 16 jaar. “Vanaf de
eerste schooldag proberen we hen zo veel
mogelijk activiteiten aan te bieden
waaruit ze kunnen kiezen. Als er genoeg
activiteiten zijn, zullen ze vanzelf
harmonieus samenwerken om zichzelf te
ontwikkelen. De kracht ligt in de
oefeningen. Het kind komt binnen en
kiest zelf een activiteit. Wij zijn er om
hen bij te sturen waar dat nodig is. Vooral
bij onze jongste kinderen werken we heel

gedifferentieerd. Een kind van drie jaar
gaat zich nog niet spontaan organiseren,
dat komt pas op gang rond het vijfde
levensjaar. Dan pas worden ze sociaal
bewuster en gaan ze zich bijvoorbeeld
beginnen te organiseren in tikspelletjes en
dergelijke.”
Eindtermen als toetssteen
De Letterbijter is een gesubsidieerde
gemeentelijke basisschool. De leerlingen
moeten dus de eindtermen halen die voor
het Vlaamse onderwijs werden opgesteld.
“We gebruiken daarom ook leerboeken
voor taal en rekenen, want we moeten het
leerplan volgen,” zegt Kim Van de Velde.
“Maar we proberen zo veel mogelijk
gedifferentieerd, dus op maat van elk
kind, te werken. De leerkracht heeft in
ons systeem ook een minder onderwijzende rol. Als de kinderen iets niet weten,
gaan ze eerst bij klasgenootjes te rade,
voor ze het aan de juf vragen. We zijn
meer begeleider dan onderwijzer, mijn
bureau staat trouwens niet toevallig
achteraan in plaats van vooraan in de klas.
Wie hier buiten komt, heeft een getuigschrift van het algemeen basisonderwijs
en kan dus alle kanten uit. Onze leerlingen zullen hier dan wel al geleerd hebben
hoe ze zelf hun werk in handen moeten
nemen en dat geeft hen een streepje
voor.”

In de Montessorischolen worden de
eindtermen van de International Baccalaureate Organisatie (IBO, www.ibo.org)
gebruikt als toetssteen. “De kinderen,
zeker de oudere, weten dat er zoiets
bestaat als die eindtermen, en de verantwoordelijkheid om ze te halen ligt ook
deels bij hen. Bij de jongste kinderen
waken de leerkrachten er natuurlijk over
dat de kinderen kunnen wat ze zouden
moeten kunnen voor hun leeftijd. Maar
met de oudere kinderen bespreken we die
eindtermen samen. Het is wel onze
verantwoordelijkheid om de goede
oefeningen aan te reiken en de moeilijkheidsgraad voortdurend aan te passen,
zodat elk kind vooruit kan. Wij gaan
ervan uit dat een kind sowieso vooruit
wil, dat het zo goed mogelijk wil worden
als zijn voorbeelden. We moeten die
voorbeeldrol zo positief mogelijk
vervullen, ons gedrag is ook heel
belangrijk. We leren kinderen hier
zelfstandig te werken, maar we proberen
de stress zo lang mogelijk uit te stellen.
We kiezen ook bewust voor kleine
schooltjes die een hele huiselijke sfeer
uitademen. Iedereen draagt hier pantoffels
en de speelplaats is eigenlijk gewoon de
tuin.”
Klaartje Van Rompaey

Kim Van de Velde: “De leerstof vertrekt grotendeels vanuit de kinderen zelf. Hun inspraak en creativiteit zijn de draaischijf.”
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“De warmte is onze troef”
Stephen Prescott over The British International
School of Brussels

The British International School of Brussels. Het klinkt gewichtig, maar achter de indrukwekkende naam gaat een kleine en gezellige school schuil. Hier vinden kinderen van de
internationale gemeenschap van Kraainem, Wezembeek-Oppem en elders in de rand
rond Brussel een warme schoolomgeving. Directeur Stephen Prescott neemt ons op
sleeptouw door de school.
Het statige rijhuis in de Emile Maxlaan in
Schaarbeek oogt plechtig, het lijkt
helemaal geen doorsnee school. Het pand
dateert uit de jaren dertig en lijkt op het
eerste gezicht een advocatenpraktijk of
een ambassadeurswoning. Maar achter de
ijzeren deur stoten we op een ander
beeld: grote luchtige lokalen, houten
vloeren, muren vol met kleurrijke
tekeningen, slingers, boekentasjes. Een
enorm warme en gezellige schoolomgeving, zo blijkt. Directeur Stephen
Prescott ontvangt ons hartelijk. “Deze
warmte is onze troef ”, vertelt hij. “Onze
school telt negentig leerlingen en ik ken
de ouders allemaal met hun voornaam.”
De school bestaat sinds 2000. De
leerkrachten volgen het Britse schoolprogramma en geven les aan kinderen van
drie tot elf jaar. Veel ouders wonen in
Schaarbeek, maar ook in Kraainem,

Wezembeek-Oppem, Zaventem en
omgeving. “Meestal zoeken de ouders
eerst een goede school en ze gaan dan op
zoek naar een woning in de buurt.”
De voertaal is Engels, maar er zijn wel
dertig verschillende nationaliteiten,
allemaal in een keurig groen uniform. Er
zijn Zweedse en Canadese kinderen,
Turkse, Tibetaanse, enzovoort. Ook
enkele Belgische kinderen, trouwens. De
slagzin van de school is ‘Mighty Oaks
from little acorns grow’ of ‘Machtige
eiken groeien uit kleine eikels’.
Tekeningen
De directeur leidt ons rond in het
gebouw. De klasjes op de gelijkvloerse
verdieping zijn één grote kleurenexplosie.
Kinderen zitten niet aan lessenaars, maar
rond lage tafeltjes of op de grond in een
cirkel. “De tekeningen en werkjes hangen

we aan de muur. Zo onderstrepen we dat
we het werk van de kinderen belangrijk
vinden”, stelt Stephen. In elk klaslokaal
hangt een opvallend groot scherm aan de
muur. Een interactief computerscherm,
zo blijkt. “Dit systeem maakt opgang in
de Britse scholen.” Buiten horen we
kinderen lachen en spelen. De ommuurde
tuin is omgetoverd tot een gezellige en
groene speeltuin. De houten trap leidt
naar een grote hal, omzoomd met klasjes.
“Het pand zou vroeger gebouwd zijn als
woning van een ambassadeur. In deze hal
zou de biljarttafel gestaan hebben. Wij
gebruiken het als verzamelpunt voor de
leerlingen”, weet de directeur.
Wachtlijst
Het gebouw is niet groot voor een school.
“We houden ons leerlingenaantal laag. Er
is een gezonde wachtlijst. We kijken
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Lachen, spelen, ravotten
Kom naar ‘Speelplein De Pagadder!’

stilaan uit naar een ander pand om uit te
breiden met een tweede vestiging. Als er
een geschikt gebouw in Kraainem of
omgeving zou vrijkomen, dan is dat best
het overwegen waard. Met de uitbreiding
van de Europese Unie zal er steeds vraag
zijn naar Engelstalige scholen. De ouders
van onze leerlingen werken dan ook vaak
voor Europese instellingen of grote
bedrijven in de omgeving van Brussel.
Ook kinderen van ambassades lopen hier
school.”
De vraag is dus enorm, ook al openen er
steeds meer grotere Europese scholen in
het Brusselse. “Wij maken het verschil
met onze huiselijke sfeer, onze warmte. Ik
ken iedereen en iedereen kent mij. Ik kan
me niet voorstellen dat dit in een grote
school ook zo is. Ouders weten dat en
kiezen daarom bewust voor onze
kleinschalige school.”
Drie talen
Lang niet alle kinderen blijven hier tot
hun elf jaar. Het verloop is veel hoger dan
in een ‘normale’ school. “De meeste
kinderen blijven drie tot vier jaar. Dan
verhuizen ze mee met hun ouders.
Kinderen passen zich verbazend snel aan.
Deze kinderen groeien op in een internationale omgeving. Daar komen ze sterk
uit, hoor. De meesten spreken al twee,
drie verschillende talen als ze hier binnen
komen.”
Bart Claes
The British International School of
Brussels houdt zijn jaarlijks schoolfeest in
GC de Lijsterbes in Kraainem op 30 juni.

Voor wie?
Speelplein De Pagadder! ontvangt alle
kinderen van 2,5 tot 12 jaar, van binnen
en buiten Wezembeek-Oppem, met open
armen.
Wanneer?
Zij kunnen zich komen uitleven van:
> 9-13 juli
> 16-20 juli
> 13-17 augustus (behalve op 15 augustus
2007)
> 20-24 augustus
Van 9.00 tot 16.30 uur. Van 7.30 tot 9.00
uur en van 16.30 tot 18.00 uur is er opvang.
Waar?
> In juli zijn alle kinderen welkom in de
gemeenteschool van Wezembeek-Oppem,
De Letterbijter, Marcelisstraat 134, 1970
Wezembeek-Oppem.
> In augustus kan je ons vinden in
Jeugdhuis Merlijn, Kerkhofstraat 54,
1970 Wezembeek-Oppem. Beide locaties
bevinden zich in de nabijheid van veel
groen, een speeltuin, … ideaal voor een
speelse en plezante vakantie!
De begeleiding
Een ploeg vol enthousiaste monitoren
staat garant voor een gemotiveerde en
bekwame begeleiding van uw kind. Ze
popelen om het speelbeest in zich los te
laten. Samen zorgen zij week na week,
voor een hele reeks leuke, spannende,
dolle, griezelige, … activiteiten.
Wat kost het?
Inschrijvingen:
> Schrijf je je op voorhand in, dan krijg je
korting. Dit kan op twee manieren:
Ofwel surf je naar www.depagadder.be
en vul je daar het inschrijvingsformulier
in dat je ons ingevuld terugmailt.

Ofwel bel je naar het nummer
0487-29 84 49 (weekdagen tussen 18.00
en 21.30 uur).
In beide gevallen stort je het vereiste
bedrag op het rekeningnummer 9795242067-95 met vermelding van de naam
van het kind en de periode van inschrijving:
> voor 2 juli als je je kind wil inschrijven
voor de speelpleinen van juli;
> voor 6 augustus als je je kind wil
inschrijven voor de speelpleinen van
augustus.
Indien we de inschrijving én betaling niet
voor deze data ontvangen, ben je niet
vooraf ingeschreven en betaal je het
gewone tarief.
> Natuurlijk zijn ook kinderen die niet
vooraf inschreven van harte welkom. Dan
kom je op de dag zelf voor 9.00 uur naar
het speelplein. Kinderen die na 9.00 uur
aankomen, worden geweigerd. Je kan je
ter plaatse inschrijven of het inschrijvingsformulier (zie www.depagadder.be)
ingevuld meebrengen.
Prijs:
Een dag kost 6 euro per kind. 5 euro als je
vooraf hebt ingeschreven.
Hierin zitten massa’s speelplezier, een
vieruurtje, drankje, opvang, materiaal,
begeleiding, verzekering, … Nietinbegrepen: een lunchpakket, dat je zelf
moet meebrengen.
Kijk voor het inschrijvingsformulier op
onze website: www.depagadder.be. Mail
het ons ingevuld door op info@depagadder.be of bel naar 0487-29 84 49 (weekdagen tussen 18.00 en 21.30 uur of breng
het binnen op het secretariaat van GC de
Kam).

Carmina Burana
Joy in Art
zaterdag 2 juni - 20.30 uur - Pachthof Stroykens
Carl Orff ontleende zijn 24 teksten aan
een 18de eeuws handschrift van ongeveer
200 wereldse gedichten en liederen,
geschreven door rondtrekkende middeleeuwse studenten, jonge minestrelen en
geestelijken. Deze drinkliederen zijn
meestal anoniem. Sommige liederen zijn
geestig, andere droevig en nog andere
gewoonweg boertig, christelijk of heidens
geïnspireerd, maar allemaal van een diepe
menselijkheid.
Dit concert heeft plaats in Pachthof
Stroykens in de Merenstraat 19, 3080
Duisburg-Tervuren (niet ver van de kerk).

Diane Verdoodt zingt de sopraan-solo,
Ludwig Van Gijsegem is tenor, Pieter
Hendriks is bas. Het European Interernational Voices Choir, het
Vocaal Ensemble Joy in Art en het
Kinderkoor van het Sint-Pieterscollege
Ukkel staan onder leiding van Jaak
Gregoor. De uitvoering gebeurt met twee
piamisten en vijf slagwerkers.
Tickets: 15 euro (vvk), 17 euro (kassa)
Voorverkoop: Joy in Art, Maaiken Steens,
Stijn Streuvelsoord 4, 1970 WezembeekOppem, 02-731 36 24, maaikensteens@
hotmail.com
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Kijk, ik fiets
Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen
zaterdag 9 juni - 9.30 tot 12.00 uur
Heilig Hartcollege

Vlaamse Week 2007
> Zaterdag 30 juni - 20.00 uur - Alex Agnew
Met zijn show ‘Morimos Solamente’. Agnew staat gelijk aan
anderhalf uur verbaal geweld. Geen huisje, heilig of niet, blijft
overeind.
Tickets: 7 euro (vvk), 9 euro (kassa).
> Zondag 1 juli - vanaf 14.30 uur - hapje-tapje
Jaarmarkt of niet, Ziekenzorg gaat door met zijn jaarlijkse
wafelenbak, nu in de prachtige omgeving van GC de Kam.
Hopelijk schijnt de zon, maar regen kan geen spelbreker zijn. De
KWB zorgt voor het iets straffere, maar o zo lekkere tapje.
> Dinsdag 3 juli - 20.00 uur - gespreksavond
Georganiseerd door het Davidsfonds. Gastspreker is Gunter
Desmet van de Studiedienst van de Vlaamse regering. Onderwerp is: ‘een blik op het Vlaamse karakter van de rand’.
Inkom: gratis

Deze fietsvoormiddag wordt georganiseerd voor kinderen van 5
tot 7 jaar die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. De bedoeling is om hen met behulp van enkele nuttige tips van een ervaren
monitor en actieve begeleiding van de ouders te leren om op twee
wielen te fietsen. De ouders ontvangen na deze sessie de brochure
‘fietsertjes in de dop’ met nuttige fietsinfo en tips om verder mee
aan de slag te gaan. De kinderen ontvangen een ‘Kijk, ik fiets!’diploma. Het aantal deelnemers is beperkt, dus snel inschrijven is
de boodschap. De prijs is 5 euro per kind (koek, drankje en
aandenken inbegrepen). Inschrijven vóór 1 juni.
Vraag de folder aan bij karolien.verborgh@derand.be,
02-731 43 31

Informatieavond Vlaamse renovatiepremie in de Vlaamse rand
Provincie Vlaams-Brabant
Donderdag 7 juni - 20.00 uur
GC de Kam
Sinds enige tijd horen we in de media spreken over ‘de nieuwe
renovatiepremie’ van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 26 maart
kunnen verbouwers rekenen op een interessante premie bij de
renovatiewerken aan hun woning, waarbij facturen vanaf 1
januari 2006 in aanmerking komen.
De Vlaamse overheid wil op die manier eigenaars-bewoners
ondersteunen die een woning van minstens 25 jaar oud in het
Vlaamse Gewest willen (laten) renoveren. Er zijn uiteraard een
aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de
premie. Om de particulieren en de beroepslieden hiervan op de
hoogte te brengen, worden vier informatieavonden georganiseerd in de Vlaamse rand.
Voor de regio Hoeilaart - Kraainem - Overijse - Tervuren Wezembeek-Oppem vindt de informatieavond plaats op
donderdag 7 juni in GC de Kam in Wezembeek-Oppem,
Beekstraat 172 om 20.00 uur.
Meer informatie bij Kristoff Aesseloos, gebiedswerker huisvesting Vlaamse rand bij de provincie Vlaams-Brabant, dienst
huisvesting en grondbeleid, 016-26 73 27,
kristoff.aesseloos@vlaamsbrabant.be

> Donderdag 5 juli - 20.00 uur - Academische zitting
Met gastspreker staatssecretaris Brigitte Grouwels
Uitreiking Gulden Sporen + receptie
Inkom: gratis
> Zaterdag 7 juli - volksfeest
° 17.00 tot 20.00 uur: leeshoekje met stripboeken voor jong en
oud (stripbib Maddox) en springkasteel
° 18.00 uur: barbecue en muziek door volksmuziekgroep Tantris
° 23.00 uur: vuurwerk
Tickets barbecue: 10 euro (volwassenen), 5 euro (kinderen)
Info en reservering:
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem,
02 731 43 31, info@dekam.be
Organisatie:
Cultuurraad Wezembeek-Oppem en GC de Kam
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Wim ‘t Hart en Els Cuyvers
Kam Kiest voor Kunst
juni

Alex Agnew
Morimos Solamente
za 30-06

In 1984 begint Wim ’t Hart met een zelfstudie van tekenen en
aquarellen. Vanaf 1987 werkt hij met olieverf, voornamelijk
landschappen, de directe omgeving van huis en tuin, een enkel
portret en enkele stillevens. Alle werken worden ter plaatse
gemaakt bij daglicht. Vanaf 2002 is hij leerling op de BKO
Hogere Graad schilderkunst in Overijse en start hij met acryl. De
schilderstijl wordt veel vrijer.
Els Cuyvers studeerde voor maatschappelijk assistente. Nadien
schreef ze zich in aan de kunstacademie in Brugge voor deeltijds
kunstonderwijs, optie teken- en schilderkunst. Zowel door figura-

Alex Agnew won in 2003 als eerste Belg in de geschiedenis het
prestigieuze ‘Leids Cabaret Festival’. Alex is het product van een
Engelse vader, een Limburgse moeder en een overdosis
(actie)films, superhelden, strips en veel muziek. Geen rustige,
diepintellectuele humor, maar proud to be loud! Stand-up waarbij
vooral vele stemmetjes, geluidjes en waanzinnige mimiek
onmisbare ingrediënten zijn geworden.
In ‘Morimos Solamente’ komt hij nóg harder, nóg scherper en
nóg pikanter uit de hoek. Gevoelige toeschouwers zijn bij deze
gewaarschuwd: geen huisje - heilig of niet – blijft overeind, geen
thema onbenut. ‘The world according to Alex Agnew’ dus…

tieve motieven als door het louter spel van kleuren en vormen, streeft
ze in haar werken een desolaat individualisme na. De werken hebben
een universeel uitgangspunt; de kunstenaar componeert vanuit een
veel omvattend objectief gezichtspunt. Iedere compositie heeft al
naargelang het uit te beelden thema een andere kleuruitdrukking. De
gebruikte techniek is olieverf op doek.

20.00 uur - GC de Kam
tickets: 9 euro (kassa), 7 euro (vvk)

Beide schilders zijn lid van het schilderscollectief Fouzak.
Toegang: gratis

Nieuwe programmeringscommissie
Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe legislatuur aangebroken in alle gemeenten in Vlaanderen. Dat betekent eveneens
dat de besturen van de cultuurraden en de programmeringscommissies aan vernieuwing toe zijn. Zo ook voor GC de
Kam. De programmeringscommissie is - in nauwe samenwerking met de centrumverantwoordelijke - onder andere
bevoegd voor het uitwerken van het culturele aanbod van
het centrum en het ter beschikking stellen van de infrastructuur aan plaatselijke Nederlandstalige verenigingen. Ze is
bovendien een klankbord voor vzw ‘de Rand’ en reikt
ideeën aan voor acties. Onder het voorzitterschap van Jan
Walraet is de programmeringscommissie ondertussen al
gestart voor een nieuwe periode van zes jaar.
V.l.n.r..: Eddy Taelemans, Guido Martens, Marc Snoeck
(centrumverantwoordelijke), Wim Peeters, Leen De
Wandeleer, Jan Pollaris, Greet Geusens, Louis Declerck,
Hedwig Verheirstraeten, Ivo Claesen en Jan Walraet.

I.s.m. Cultuurraad
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Programma 2007-2008
Hieronder vind je het gloednieuwe programma voor het seizoen
2007-2008. Zoals je merkt, komt er heel wat ‘schoon volk’ over
de vloer in GC de Kam. Af en toe misschien ook wat minder
‘schoon’, maar dat zijn smaken en kleuren en die verschillen, dat
weten we. Wat we ook weten, is dat het alleszins boeiend wordt.
Kijk mee en maak jouw eigenzinnige keuze in de onderstaande
lijst. Vanaf half juni kan je reserveren in GC de Kam, 02-731 43
31, info@dekam.be, www.dekam.be
Wie alle voorstellingen van de zes gemeenschapscentra van vzw
‘de Rand’ wil kennen, kan onze programmabrochure aanvragen
vanaf 15 juni. Vanaf dan kan je ook online tickets bestellen. Wie
minstens vier voorstellingen met hetzelfde aantal tickets per
voorstelling bestelt, kan een beroep doen op onze voordelige
‘Afslag 4’-abonnementsformule.

do. 25/10/’07
Festival van Vlaanderen - Yuzuko Horigome
vr. 16/11/’07
Axl Peleman - ‘Liekes’
vr. 21/12/’07
Zjef Vanuytsel - ‘Ouwe makkers’
vr. 25/01/’08
Stenzel en Kivits - ‘The perfect concert part II’
do. 21/02/’08
Academische Zitting ‘15 jaar GC de Kam’
en vernissage tentoonstelling
22, 23, 24/02/’08
Tentoonstelling ‘Kunst Kiest voor Kam’
vr. 29/02/’08
The Deep River Quartet - Jazz, blues & swing
za. 08/03/’08
Bal n.a.v. 15 jaar GC de Kam
do. 20/03/’08
’t Arsenaal - ‘Nachtzusters’
vr. 18/04/’08
Adriaan Van den Hoof - ‘Achterklap’
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Een analyse van de
Vlaamse rand

Studiedienst Vlaamse Regering verzamelt
gegevens over de rand
De Vlaamse rand is een welvarende, dichtbevolkte, drukke, internationale, maar ook groene
regio met veel tewerkstelling. Dat kan je afleiden uit de omgevingsanalyse die de Studiedienst van de Vlaamse Regering in maart presenteerde. In het ‘Sociaaleconomisch profiel
van de Vlaamse rand en een blik op het Vlaamse karakter’ worden massa’s cijfers en statistieken over onze regio bij elkaar gebracht. Daardoor krijg je een haarfijn overzicht van de
sociaaleconomische toestand van de Vlaamse rand, die vergeleken wordt met de provincie
Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Boeiende lectuur voor al wie begaan is met deze regio.
De cijfers bevestigen enkele bekende gegevens. Zo is de rand dichtbevolkt: 816 inwoners per km2 ten opzichte van 450 in Vlaanderen. De bevolking in de rand neemt ook sneller toe. De faciliteitengemeenten, met uitzondering van Sint-Genesius-Rode, zijn
zelfs zeer dicht bevolkt met 1.359 inwoners per km2. De inwoners
van de faciliteitengemeenten zijn gemiddeld ook welstellender en
hebben meer comfort dan elders in de rand. Het gevolg van de
grote bevolkingsdichtheid is natuurlijk dat de rand een uitgesproken residentieel karakter heeft. Toch verschilt dat erg van streek
tot streek. Zo is de noordkant relatief landelijk, de zuidoostkant
bosrijk en residentieel. De zuidwestkant heeft een suburbaan
karakter en Vilvoorde, Zaventem, Machelen en Drogenbos zijn
uitgesproken tewerkstellingsgebieden. Toch blijft de rand een
echte ‘groene gordel’ met verhoudingsgewijs meer bossen, parken
en tuinen dan elders in Vlaanderen. Het gemiddelde inkomen van
de bewoners in de rand ligt merkelijk hoger dan in Vlaanderen.
Dat de hoge inkomens beter vertegenwoordigd zijn in de rand, is
geen verrassing. Maar dat er ook meer lage inkomens zijn, is
opmerkelijk. Het is een indicatie van een recente evolutie, waarbij
sociaal minder gegoeden uit Brussel uitwijken naar een aantal
gemeenten in de rand. Nochtans zijn de huur- en koopprijzen van
woningen en appartementen peperduur in de Vlaamse rand. De
studie weegt de vastgoedprijzen af aan het (hogere) gemiddelde
inkomen van de inwoners van de rand en concludeert dat “het
probleem van het betaalbaar wonen in de Vlaamse rand reëel is”.
De Vlaamse rand is een enorme tewerkstellingspool. Haast vier
vijfde van de ondernemingen uit de Vlaamse rand situeert zich in
de dienstensector. De tewerkstelling is vooral geconcentreerd rond
Zaventem en de kanaalzone. De tewerkstelling in de gemeenten
van de Vlaamse rand verschilt wel heel erg van gemeente tot
gemeente. In Machelen en Zaventem bedroeg de werkgelegenDe Vlaamse rand is nog opvallend groen.

heidsgraad in 2003 maar liefst 211,5 en 249,8 %, wat betekent dat
er in die gemeenten meer dan twee keer zoveel jobs zijn als
beroepsactieve bevolking. Ook in Drogenbos en Vilvoorde
bedraagt de werkgelegenheidsgraad meer dan 100 %. Aan de
andere kant zijn er de ‘slaapgemeenten’ zoals Tervuren, Hoeilaart
en Wezembeek-Oppem met een werkgelegenheidsgraad van minder
dan 30 %. Een ander opvallend gegeven is de verdere en snelle
internationalisering van de Vlaamse rand. Een op de tien inwoners
in de Vlaamse rand heeft een buitenlandse nationaliteit. Dat is
dubbel zoveel als gemiddeld in Vlaanderen. Neem daarbij de grote
netto-instroom uit Brussel en de uitstroom naar Vlaanderen en
Wallonië en je begrijpt dat deze evolutie gevolgen heeft voor het
taalgebruik in de regio. De onderzoekers spreken onomwonden
van een “ontvlaamsing” van de rand.
Voor de rest bevestigt de studie dat de rand stilaan dichtslibt en dat
er een duidelijk tekort is aan welzijnsvoorzieningen. Uit de studie
blijkt ook dat de onderlinge verschillen tussen de gemeenten soms
erg groot zijn, maar vooral dat de faciliteitengemeenten een heel
ander profiel hebben dan de rest van de Vlaamse rand. Deze
gemeenten zijn de laatste decennia niet alleen op staatkundig vlak,
maar blijkbaar ook op demografisch en sociaaleconomisch vlak
echte eilandjes in Vlaanderen geworden.
Geert Selleslach
Info

Gunter Desmet en Josée Lemaitre, Sociaaleconomisch profiel van de
Vlaamse Rand en een blik op het Vlaamse karakter, Studiedienst van de
Vlaamse regering, 2007/1, 96 blz. Je kan de studie raadplegen op http://
aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/svr-studies/2007-03-rapportvlaamse-rand.pdf of bestellen op rand@vlaanderen, 02-553 56 25.
De tewerkstelling concentreert zich rond de luchthaven en de kanaalzone.
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Ring-tv trakteert

‘Dag van de kijker’ op 3 juni in GC de Boesdaalhoeve
Sint-Genesius-Rode is dit keer uitverkoren als de gemeente waar onze regionale televisiezender Ring-tv zijn jaarlijkse ‘Dag van de kijker’ organiseert. Op zondag 3 juni worden
alle televisiekijkende randbewoners uitgenodigd in GC de Boesdaalhoeve.
“Uiteraard is zo’n ‘Dag van de kijker’
belangrijk,” bevestigt Ring-tv-hoofdredacteur Dirk De Weert. “Ten eerste om
eens een keertje rechtstreeks contact te
hebben met onze kijkers, en ten tweede
omdat regionale zenders wettelijk
verplicht zijn om een keer per jaar een
dag te organiseren voor hun kijkers. Wij
trakteren onze kijkers traditioneel op
muziek en versnaperingen.” Kijkers
kunnen op deze dag ook echt hun tips en
commentaar kwijt aan de redactie. De
Weert: “We organiseren een tombola en
op het deelnemingsformulier kunnen de
mensen hun suggesties kwijt. Daar zitten
altijd nuttige reacties tussen.”
Sinds de vorige ‘Dag van de kijker’ is er
bij Ring-tv trouwens een en ander
veranderd. Het programmaschema werd
gewijzigd en de zender komt een half uur
vroeger in de ether. De Weert: “Afgaande
op wat we al bij andere gelegenheden te

horen kregen, ga ik ervan uit dat de
reacties daarop in het algemeen positief
zullen zijn. We wilden een half uur
vroeger beginnen om de concurrentie met
de nationale zenders wat te ontlopen. Veel
kijkers willen liefst eerst het regionale
nieuws meepikken. Maar toen we om half
zeven begonnen en onze programmalus
nog langer was, duurde onze eerste
uitzending van de dag vaak tot na zeven
uur. Daardoor werden onze kijkers
gedwongen een keuze te maken, die vaak
in ons nadeel uitviel. Ondertussen hebben
een aantal andere regionale zenders ons
voorbeeld al gevolgd.”
Het weer alweer
Of de ‘Dag van de kijker’ dit jaar
opnieuw een succes wordt, hangt in grote
mate af van het weer. De Weert: “Normaal gezien mogen we toch zo’n zesduizend bezoekers verwachten, maar als het

GC de Boesdaalhoeve ontvangt Ring-tv op ‘Dag van de kijker’ van 3 juni.

regent, zullen dat er uiteraard een pak
minder zijn. De eerste jaren organiseerden
we de dag in de lokalen van Videohouse
in Vilvoorde, maar nu kiezen we steeds
voor de buitenlucht. We hebben een paar
jaar samengewerkt met het Bruegelproject, waardoor we in het kasteel van
Gaasbeek en van Beersel hebben gezeten.
Daarna waren we te gast in het gemeentepark van Hoeilaart, het domein Drie
Fonteinen in Vilvoorde en vorig jaar in de
Plantentuin in Meise. Omdat we het toch
geografisch wat proberen te spreiden,
gaan we dit keer naar de Boesdaalhoeve.”
Verjaardagsgebak
“Er zijn nog andere redenen waardoor de
keuze dit jaar op de Boesdaalhoeve
gevallen is”, legt Godfried van de Perre,
die namens vzw ‘de Rand’ mee in de
organisatie zit, uit. “Het toeval wil dat
GC de Boesdaalhoeve dit jaar tien jaar
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bestaat, net zoals ‘de Rand’ trouwens. Bovendien is SintGenesius-Rode politiek toch een heel kwetsbaar gebied, dat
bovendien door veel mensen niet zo goed gekend is. De samenwerking met Ring-tv is dus een vorm van wederzijdse promotie,
waar ons doelpubliek ons en elkaar beter leert kennen. Net zoals
de provincie Vlaams-Brabant, de mensen van de streekgerechten
en de Groene Gordel zullen we er een informatiestandje hebben.
Daar bieden we tegen 10 euro ook Rand in Zicht aan, het luchtfotoboek waar ondertussen al meer dan zevenduizend exemplaren
van verkocht zijn.”
Tot slot vertelt Richard Van Wittenberg, de voorzitter van de
raad van bestuur van Ring-tv, ons wat de kijkers van zijn zender
op 3 juni allemaal kunnen verwachten. “Er zal speciale aandacht
uitgaan naar de kinderen. Zo is er bijvoorbeeld een bakoven
aanwezig op het domein van de Boesdaalhoeve, waar met de
hulp van de lokale bakker brood zal worden gebakken, en ook
een speciaal gebakje ter gelegenheid van 10 jaar Boesdaalhoeve.
Daarnaast is er ook nog de algemene kinderanimatie. Verder
werken we al een paar jaar tot groot genoegen samen met de
concertband van Steenhuffel, omdat die een prettige sfeer brengt.
We trakteren op Palm en ijs en voor de tombola hebben we
8.500 euro aan prijzen weg te geven. Daarna begint Johan
Verminnen aan het laatste optreden van de dag.” Dat de ‘Dag
van de kijker’ een week voor de verkiezingen valt, is overigens
toeval. “Wij waren er voor de verkiezingen,” lacht Van Wittenberg. “We organiseren onze dag elk jaar tussen de periodes van
de communiefeesten en de examens. 3 juni lag dus al vast toen de
datum van de verkiezingen bekend raakte. Politici zijn er
trouwens altijd. Dat zal nu niet anders zijn…”
Michaël Bellon
De affiche
Johan Verminnen
Wim Soutaer
Monday Justice
Le Grand Julot
Concertband Steenhuffel
Voor de kinderen
Henkie en Clown Piko
Praktisch
> ‘Dag van de kijker’ op zondag 3 juni van 14.00 tot 18.30 uur
in GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, Sint-Genesius-Rode,
02-381 14 51.
> Aangezien de parkeergelegenheid rond de Boesdaalhoeve
beperkt is, worden de automobilisten aangeraden te parkeren
op de parking van het station van Sint-Genesius-Rode.
Vandaar brengt een gratis shuttledienst iedereen tot aan GC de
Boesdaalhoeve.
Info
Ring-tv, Luchthavenlaan 22, Vilvoorde, 02-255 95 95,
www.ringtv.be
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Activiteitenkalender
WANNEER

WIE/WAT

JUNI

WAAR

INFO

2 12.30

De Letterbijter Schoolfeest

Gemeentelijke feestzaal

02-783 12 23

2 13.00

KWB Voetbaltoernooi + BBQ

Berkenheem Vosberg

0475-36 18 02

2 20.30

Joy in Art Carmina Burana

Pachthof Stroykens

02-731 36 24

2 21.00

KWB Fuif

JH Merlijn

02-784 05 73

6 14.30

OKRA Petanque

Duisburg

02-784 32 96

7 20.00

Provincie Vlaams-Brabant Infoavond: renovatiepremies

GC de Kam

016-26-73-27

14 14.00

OKRA Culturele wandeling

Brussel

02-784 32 96

17 11.30

CM Ziekenzorg Ledenfeest

GC de Kam

02-731 48 79

18 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

19 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

20 14.30

OKRA Petanque

Duisburg

02-784 32 96

21 13.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

23 20.00

Kam Klub Free podium

GC de Kam

0484-62 86 95

24 16.00

Oppem Feest

Hernalsteenstraat
(Verkensmet)

26 14.30

OKRA Gezellig samenzijn

OCMW

02-784 32 96

JULI

1 14.30

Ziekenzorg & KWB Hapje tapje t.v.v. Ziekenzorg

GC de Kam

02-731 48 79

3 20.00

Davidsfonds Gespreksavond

GC de Kam

02-731 57 37

5 20.00

Cultuurraad Academische Zitting

GC de Kam

02-731 43 31

7 18.00

Cultuurraad Vlaams Volksfeest + BBQ

GC de Kam

02-731 43 31

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

Jeugdhuis Merlijn – 0475-73 28 44

zondag 14.30

Chiro Berkenbloesem - 0499-07 91 55

zondag 19.00

WOBAD – Badminton – Sporthal – 02-731 54 84

GC de Kam sluit van 10 juli tot 5 augustus. We wensen jou een prettige vakantie!

