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Ochtendlijke gemeenteraad
Uit de gemeenteraad van 27 mei
> De gemeenteraad verliep op een
vreemd uur: 8 uur ’s ochtends. Volgens
waarnemend burgemeester François van
Hoobrouck d’Aspre (UNION) gebeurde dat op vraag van de politie. Aangezien de gemeenteraadsleden op tijd op
hun werk wilden zijn, werden de
punten er in ijltempo doorgejaagd.
‘Alles is in de commissies besproken. Er
wordt geen uitleg gegeven. Iedereen
akkoord?’, was het weerkerende credo.
> De rekening 2007 van de kerkfabriek
Sint-Pieter eindigt met een batig saldo
van 525,36 euro. Toch onthoudt een
groot deel van de meerderheid zich
tijdens de stemming. De kerkfabriek is te
Vlaams in hun ogen. ‘Ik dacht nochtans
dat iedereen akkoord was in de commissie?’, merkt Jan Pollaris (OPEN) op.
> De kerkfabriek Sint-Pieter wil het
doksaal restaureren. 60 % van de kosten
wordt gedragen door de Vlaamse
Gemeenschap (61.399,36 euro), 20 %
door het provinciebestuur (20.466,45
euro), 10 % door de gemeente
(10.233,23 euro) en
10 % door de kerkfabriek (10.233,23
euro). Het restbedrag (6.512,06 euro)
neemt de gemeente voor zich. Schepen
Frédéric Petit (UNION) zegt dat de
commissie een gunstig advies gegeven
heeft, maar dat belet niet dat de
meerderheid zich onthoudt. OPEN
stemt voor. Volgende punt idem dito.
Dat gaat over de vernieuwing van de
elektriciteit, de verlichting en de
geluidsinstallatie. De commissie heeft
een gunstig advies gegeven, maar
UNION stemt tegen.
> De rekening van de kerkfabriek
Sint-Jozef eindigt met een negatief saldo
van 6.864,82 euro. UNION stemt voor.
‘Zelfs met een negatief saldo?’ vraagt Jan
Walraet (OPEN). OPEN onthoudt zich.
‘Omdat de meerderheid zich à la tête du
client onthoudt.’
> De gemeente treedt toe tot het lokaal
pact dat de Vlaamse Regering met de
gemeenten afsluit. De Vlaamse Regering neemt de leningen van de gemeente over naar rato van 100 euro per
inwoner. In ruil daarvoor verbindt de
gemeente zich ertoe om de gemeentelijke belastingen niet te verhogen tot
aan de volgende gemeenteraadsverkie-

zingen. ‘Een van de voorwaarden is ook
dat de tekst van deze overeenkomst
gepubliceerd wordt op de website van
de gemeente’, zegt raadslid Jan Walraet
(OPEN). Probleem: Wezembeek-Oppem is een van de laatste gemeenten die
nog geen website heeft, hoewel de
meerderheid dat al jaren belooft.
> De scouts hebben tijdens een feest
veel schade aangericht aan de feestzaal.
‘Werd die schade effectief vastgesteld?
En hoe zal het schepencollege in de
toekomst optreden?’, vraagt raadslid
Frank Vandendael (OPEN). ‘Er werden
foto’s genomen’, antwoordt schepen
Chantal Woitrin (UNION). ‘We
hebben de zaal opnieuw moeten laten
schilderen.’ Over de maatregelen die het
schepencollege zal nemen, wil niemand
iets kwijt. ‘Dat zullen we in het
schepencollege wel beslissen’, zegt van
Hoobrouck d’Aspre.
> Het Wit-Gele Kruis kreeg de toestemming om een bus met een tentoonstelling in de gemeente te plaatsen. Twee
maanden later werden er ineens bijkomende voorwaarden gesteld: de tentoonstelling moest tweetalig zijn. ‘Het
Wit-Gele Kruis valt toch niet onder de
taalregels?’, vraagt raadslid Jan Pollaris
(OPEN). Van Hoobrouck d’Aspre
antwoordt dat het een ‘normale vraag is
van het schepencollege’. ‘Maar is die ook
wettig?’, vraagt Pollaris. Die vraag blijft
onbeantwoord.
> Op het kruispunt van de Pachthofdreef en de Jean-Batiste de Keyzerstraat
staat een hoge haag die het zicht
belemmert. Schepen Eleonore de
Bergeyck de Moerloose (UNION) is ter
plaatse gaan kijken. ‘De haag is 1,75
meter hoog. De wettelijk toegestane
hoogte is 1,80 m.’ Volgens haar is er dus
geen probleem, hoewel de paaltjes op
het kruispunt regelmatig worden
afgereden.
‘Veel hagen hangen over de stoep. Ze
belemmeren de doorgang voor de
voetgangers’, zegt Jan Walraet (OPEN).
‘Het is een mentaliteitsprobleem van de
burger’, zegt waarnemend burgemeester
van Hoobrouck d’Aspre (UNION).
> ‘Waarom mocht de Nederlandstalige
basisschool De Letterbijter niet deelnemen aan de Gordel voor Scholen? ‘Waar

en door wie werd die beslissing genomen?’, vraagt Jan Pollaris (OPEN).
Schepen de Bergeyck de Moerloose
(UNION) antwoordt: ‘Door niemand.
Er werd geen aanvraag ingediend door
de school. Misschien was dit de beslissing van de vorige directeur?’ Jan
Pollaris laat zich echter niet afschepen.
‘De directeur mag daar dus zelf over
beslissen?’ Van Hoobrouck d’Aspre
schiet de Bergeyck de Moerloose, die
nieuw is in het vak, te hulp. ‘De
beslissing wordt in volle samenwerking
met het college genomen.’ Schepen
Nicole Geerseau (UNION) legt uit
waarom het zo beslist is: ‘De verzekering moet geregeld worden.’ Raadslid
Wilfried Servranckx (OPEN) vat de
zaak samen: ‘Mag ik daaruit afleiden
dat, bij aanvraag van de directeur, het
college ingestemd zou hebben?’ ‘Het
probleem is nog niet op tafel gekomen.
Dat weten we dus niet’, antwoordt van
Hoobrouck d’Aspre (UNION).
Enig speurwerk levert de ware toedracht op. De vorige directrice besliste
om aan de Gordel voor Scholen deel te
nemen, waarna ze door het schepencollege bedolven werd onder een stortvloed van verwijten. Aan de nieuwe
directeur ad interim deelde het bestuur
van meet af aan mee dat de school niet
mag deelnemen aan de Gordel voor
Scholen. Daarna in het openbaar
verklaren dat de school niet heeft
deelgenomen omdat de directeur geen
aanvraag heeft ingediend, is niet netjes.
De oudervereniging begrijpt niet
waarom UNION De Letterbijter met
politieke spelletjes blijft gijzelen.
> Meer en meer wordt er voor het
uitstrooien van de as van een overledene
gekozen in plaats van voor een begrafenis. ‘Wij pleiten ervoor de strooiweide
duidelijk af te bakenen en voor een plek
te zorgen waar de plaatjes van de
overledenen bevestigd kunnen worden,’
zegt raadslid Jan Pollaris (OPEN). ‘Tot
nu toe heeft de gemeente nog geen
aanvraag gekregen om naamplaatjes te
bevestigen’, antwoordt schepen Geerseau (UNION). ‘Sommige mensen
willen anoniem blijven. Mensen die
uitgestrooid worden, vallen onder de
regel van tien jaar. Tot dan zouden de
plaatjes gratis zijn. We zijn er nog niet
uit hoe we dat daarna regelen.’
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Wettenawa
kort nieuws

> Van 4 tot 22 augustus werden op de
luchthaven werken uitgevoerd aan
startbaan 25 rechts. Daardoor kwamen
meer vliegtuigen over WezembeekOppem. In de loop van de maand
september wordt de andere baan
aangepakt, zodat er minder vluchten
dan normaal boven onze gemeente
komen.
> Op zaterdag 27 september organiseert
het Verkesmetcomité voor de vierde
maal zijn gelijknamig festival langs de
Hernalsteenstraat. Om 19.45 uur treedt
de groep Boost Up op en om 22.25
uur staat Jammin In The Kitchen op
het podium. Tussendoor is er een
streetdance van Move Bizz. Meer
informatie: 02 784 35 64.
> Vanaf 1 september wordt in de Jozef
Bausstraat, tussen de Diepstraat en de
Drie Patrijzenstraat, eenrichtingsverkeer ingevoerd, in de richting van de
Diepstraat. Dan geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
> Op zaterdag 15 november komt de
Vlaamse rockgroep De Mens naar
jeugdhuis Merlijn. Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar vanaf 15 september via demens@merlijn.be of café In
de Ton (02 784 35 64).

> Op het kruispunt van de Kerkhofstraat
en de Warandeberg komt een oversteekplaats voor voetgangers. Daardoor
verhoogt de veiligheid voor deze
zwakke weggebruiker.
> Om te vermijden dat autobestuurders
vanuit de Marcelisstraat onmiddellijk
linksaf slaan om zo de de Burburelaan
in te slaan, komt er een permanente
constructie die ervoor zorgt dat het
verkeer het St.-Pietersplein moet
oprijden. Er komt ook een camera om
verkeersovertredingen vast te stellen.
> Volleybalclub WO Thor organiseert
vanaf september initiatielessen voor de
jeugd. Die vinden plaats op dinsdagavond van 18 tot 20 uur. Meer
informatie en inschrijvingen: Laura
Thielemans, 0474 44 05 53 of Jeugd@
wothortervuren.be
> En nog meer verenigingennieuws. Op
zaterdag 28 september organiseert de
Wezembeekse vereniging KSC Sprint
een wedstrijd voor juniores in Kraainem.

Gezellige ambiance op Verkesmetrock.

Wezembeek-Oppem
krijgt ongelijk: verzoek
om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk herhaald worden
De rondzendbrief Peeters is de enige
juiste interpretatie van de taalwet voor
de faciliteitengemeenten, zegt de Raad
van State. Daarmee velde de Raad van
State een belangrijk arrest over het
taalgebruik in de faciliteitengemeenten.
De raad behandelde een klacht van het
gemeentebestuur van WezembeekOppem.
De gemeente verstuurde Franstalige
oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 2003 naar inwoners van wie ze
aannam dat die Franstalig waren. De
Vlaamse overheid vernietigde die
beslissing. Een Vlaamse gemeente moet
Nederlandstalige brieven versturen;
een Vlaamse gemeente met faciliteiten
mag daar alleen van afwijken als een
inwoner, nádat hij een Nederlandstalige brief heeft ontvangen, uitdrukkelijk om een Franse vertaling vraagt. Dat
staat in de rondzendbrieven PeetersMartens.
Wezembeek-Oppem trok naar de
Raad van State, maar krijgt ongelijk.
Het is niet de eerste keer dat de Raad
zo’n klacht verwerpt, wel de eerste keer
dat de argumenten zo netjes op een rij
staan. Het arrest 184.353 zegt dat de
Vlaamse Regering en zij alleen
bevoegd is de taalwet te interpreteren
op dit punt; de interpretatie die ze
geeft, strookt met de wet en er kan
geen andere interpretatie gelden dan
deze.
Trouwens, zegt de Raad, de interpretatie die Wezembeek-Oppem verdedigt,
zou neerkomen op het geven van de
status van tweetaligheid aan die
gemeente en dat wilde de wetgever
uitdrukkelijk niet doen.
Na jarenlang procederen krijgt de
Franstalige meerderheid in de gemeente dus ongelijk. Er is heel wat geld
kwijtgespeeld aan een nutteloze
rechtszaak, geld dat van de belastingbetaler komt.
(bron: De Standaard)
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De Burburelaan bijt nog even
in het zand
Uit de gemeenteraad van 24 juni
> De jaarrekening 2007 eindigt met
een batig saldo dankzij een aantal
uitzonderlijke inkomsten. ‘De schuld is
stabiel, maar we moeten rekening
houden met stijgende kosten om ons
programma uit te voeren’, zegt schepen
Frédéric Petit (UNION). ‘De belastingen werden verhoogd, maar het
positieve resultaat daarvan zien we pas
over 1 à 2 jaar.’ Jan Walraet (OPEN)
zegt dat een rekening een momentopname is. ‘Nu hebben we een batig
saldo, maar wordt er rekening gehouden met het feit dat de diensten
onderbemand zijn en er in de toekomst
personeel aangeworven moet worden?’
> De bibliotheek wordt geautomatiseerd. Dat werd 15 jaar geleden al
beslist, maar nooit uitgevoerd. Deze
keer lijkt het de meerderheid eindelijk
menens. Ze maakt 9.000 euro vrij voor
de aankoop van software.
> Een aantal straten wordt vernieuwd.
Over welke straten het gaat, is niet
terug te vinden in het lastenboek. ‘In
de commissie bleek dat het budget op
zal zijn na één straat,’ zegt raadslid Jan
Walraet (OPEN). In sommige straten is
de fundering niet sterk genoeg voor
het zware verkeer. In de Mechelsesteenweg en de Landrainstaat wordt de
waterleiding vernieuwd. Onderzoek
heeft uitgewezen dat de grond vervuild
is en vervangen moet worden. Om de
veiligheid aan de brug te organiseren,

worden er in de Beekstraat witte
strepen geschilderd en verkeersborden
(30 km/u) geplaatst.
> Waarnemend burgemeester François
van Hoobrouck d’Aspre (UNION)
vraagt om de subsidies aan de verenigingen nog één keer te stemmen. Het
zou de laatste keer moeten zijn.
Volgend jaar komt er een subsidiereglement. ‘We kunnen niet steeds dezelfde
bedragen toekennen. Het leven wordt
duurder. Het sociaal-culturele en het
sportieve leven moet gestimuleerd
worden. Iedereen moet gebruik
kunnen maken van de infrastructuur.’
Raadslid Philippe Sala (UNION) zegt
blij te zijn dat te horen. ‘Ik geloof u.
Maar u bent niet alleen. Daarom zal ik
mij onthouden.’ Hij herinnert er
iedereen nog eens aan dat hij in het
verleden al een reglement opstelde, dat
zelfs goedgekeurd werd, maar nadien
opnieuw werd afgevoerd. Het punt
wordt goedgekeurd, met twee onthoudingen (Philippe Sala en Dominique
Matthys van UNION).
> De meerderheid dient een motie in
tegen het gebruik van mosquito’s (een
technologisch snufje dat irritante hoge
tonen produceert om ‘hangjongeren’ te
verjagen). De gemeente heeft geen last
van hangjongeren, maar moet een
signaal geven, vindt de meerderheid.
Een achterhaald signaal, want in het
federale parlement heeft de bevoegde

De werken in de Burburelaan zorgen nog steeds voor problemen.

commissie zopas beslist om mosquito’s
te verbieden.’
> Een 70-tal deelnemers haalde het
einde van Start Running. ‘We hebben
vaak geoefend aan de vijver’, vertelt
raadslid Karen Kelchtermans (OPEN).
‘Bij nat weer is de ondergrond niet
ideaal. Het containerpark ligt vlakbij.
Het zou goed zijn als er voor het pad
gehakseld groenafval gebruikt kon
worden. Dat is een goede ondergrond
om op te lopen.’ Schepen Petit
(UNION) steunt het initiatief. Hij
hoopt dat de piste vaak gebruikt wordt.
Schepen Geerseau (UNION) wijst er
echter op dat de gemeente niets uit het
containerpark kan halen. Daarover
moeten afspraken met Interza gemaakt
worden. Ook met de verlichting van
het park is er een probleem. ‘In andere
gemeenten worden de lampen automatisch één keer per jaar vervangen’, zegt
Kelchtermans. Zonder of met slechte
verlichting zal niemand er ’s avonds
willen gaan lopen.
> ‘De werken in de Burburelaan
veroorzaken problemen die al verschillende keren bij de gemeente werden
aangeklaagd: de voetgangers kunnen
niet meer door en er is nog steeds
doorgaand verkeer. Er zou een vergadering met de bewoners belegd
worden, maar die werd afgelast. Het
dossier moet samen met Kraainem
bekeken worden. Is er al overleg
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geweest met Kraainem?’, wil raadslid Frank Vandendael
(OPEN) weten. Waarnemend burgemeester van Hoobrouck
d’Aspre geeft toe dat er een probleem is. ‘Midden augustus
wordt de riooldoorpersing uitgevoerd. De straat zal een
maand lang niet gebruikt kunnen worden. Er wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om eenrichtingsverkeer uit te
proberen. Er mag geen zwaar verkeer meer door de straat,
behalve om de Colruyt te bevoorraden.’ Ook van Hoobrouck gaat niet akkoord met de manier waarop de bouwfirma
de bewoners behandelde. ‘Ze moeten op tijd verwittigd
worden. In de toekomst zullen de bewoners ook steeds in en
uit hun huizen kunnen.’
> De buitenmuren van het cultureel centrum Het Hoeveke
staan vol graffiti. ‘Hoe sneller die verwijderd worden, hoe
beter. Want als ze blijven staan, komen er alleen maar
nieuwe bij’, zegt Jan Pollaris (OPEN). Waarnemend burgemeester van Hoobrouck d’Aspre (UNION) is opgetogen
met de opmerking. ‘In verschillende gemeenten heeft men
speciale ploegen om graffiti te bestrijden. Onze ploeg zal
elders een kijkje gaan nemen hoe ze dat probleem aanpakken.’

Hoe fit ben jij?
De Beweegmobiel
Donderdag 11 september
12 tot 20 uur - Beekstraat 156,
Wezembeek-Oppem

Op 11 september komt de Beweegmobiel naar WezembeekOppem. De Beweegmobiel is een Airstream trailer met een
lengte van 11 meter, die is omgebouwd tot een mobiele
teststudio. Iedereen die graag (meer) wil bewegen, maar niet
goed weet wat en hoe, is welkom.
Je kan in de Beweegmobiel terecht voor een vetmeting en
een conditietest op de fiets. Iedereen kan die test afwerken
op zijn of haar niveau. Op basis van de resultaten krijgen de
testpersonen professioneel beweegadvies (beweeg-,
trainings- en voedingstips).
De Beweegmobiel doorkruist Vlaanderen de hele zomer
lang en is een project van Atena vzw, in opdracht van het
Partena-ziekenfonds. Een test duurt één uur en zit in het
voordelenpakket van leden van het Partena-ziekenfonds.
Niet-leden zijn eveneens welkom, maar betalen 10 euro.

Het CAW komt
naar je toe
Wie wat psychosociale hulp kan gebruiken,
maar niet wijs geraakt uit de huiselijke
administratie of wie een juridisch vraagje
heeft, kan voortaan elke donderdag
terecht bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Dat opende een antenne
in de OCMW-gebouwen in WezembeekOppem. Zopas kwam daar een tweede
permanentie bij in de wijk Ban-Eik.
Het CAW, afdeling Vilvoorde, wil in alle gemeenten van
zijn werkgebied antennes openen. Kwestie van de hulpverlening dichter bij de mensen te brengen. Wezembeek-Oppem
is samen met Kraainem, Steenokkerzeel en Meise de eerste
gemeente die zo’n antenne heeft. Elke donderdag heeft hulpverleenster Kristien Schollen een zitdag in de gebouwen van
het OCMW aan de Jozef De Keyzerstraat. Van 10 tot 13 uur
kan je er zonder afspraak terecht. Van 13.30 tot 18 uur is de
hulpverlening op afspraak.
‘Voortaan zetelen we ook elke twee weken in de wijk
Ban-Eik van 14 tot 16 uur’, vertelt Kristien. ‘We stelden
immers vast dat er niet al te veel mensen de weg vinden naar
de OCMW-gebouwen. Ban-Eik is een sociale wijk. Vermoedelijk kunnen we daar meer mensen bereiken. Het is
een experiment. Als we merken dat er veel meer interesse is
voor onze werking, dan verhuizen we misschien wel van het
OCMW-gebouw naar de antenne in de wijk. Daarvoor is
het wachten op een eerste evaluatie.’
Wie kan terecht bij het CAW? Iedereen die een beetje hulp
kan gebruiken. ‘We zijn een eerstelijnshulpverlening. Dat
betekent dat mensen bij ons kunnen aankloppen met allerlei
psychosociale vragen, maar ook juridische problemen,
administratieve rompslomp, problemen waar ze geen
oplossing voor zien, noem maar op. Wij helpen waar we
kunnen en als we dat zelf niet kunnen, dan verwijzen we de
mensen door naar de geschikte hulpverlening.’
Taal is geen barrière. Kristien is Nederlandstalig en spreekt
vlot Frans. Omdat de Vlaamse overheid het CAW subsidieert, zijn de doorverwijzingen wel naar Nederlandstalige
hulpverleningscentra.
Het CAW Vilvoorde heeft een eigen advies- en begeleidingscentrum, het inloopcentrum Den 33 is een hartverwarmende ontmoetingsplaats, de sociale winkel Idem Dito helpt
al wie het moeilijk heeft om voedsel te betalen, en er zijn
nog deelwerkingen. Je vindt alle informatie op
www.cawvilvoorde.be of via 02 252 09 39.
Je kan de antenne van het CAW op donderdag bereiken op
02 766 13 07.

Meer info en inschrijven: www.beweegmobiel.be
Bart Claes
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Eén jaar babycafé in GC de Bosuil

Moeders praten,
kinderen spelen
Elke dinsdagvoormiddag wordt een lokaal van GC de Bosuil in Jezus-Eik omgetoverd tot
een ‘babycafé’. Moeders, vooral anderstalige, gaan er met hun kinderen naartoe. De kids
kunnen er met elkaar spelen, de mama’s kunnen er een babbeltje slaan, waardoor ze het
Nederlands wat beter onder de knie krijgen.
‘Vandaag zijn er ook grotere kinderen,
maar normaal zijn hier alleen kinderen
die nog niet naar school gaan. Dan is
het wat rustiger. Maar nu het vakantie
is, mogen ook de ‘grote baby’s’
meekomen’, vertelt begeleidster Carine
Goossens. Een jaar geleden startte GC
de Bosuil met het babycafé. ‘In
Overijse is een grote internationale
gemeenschap’, vertelt Carine, een
Nederlandse die al vier jaar in België
woont. ‘Daar zitten veel moeders met
jonge kinderen bij die weinig of geen
Nederlands spreken. Sommigen raken
daardoor zelfs in een isolement. Hier
kunnen ze lotgenoten ontmoeten, het
gezellig maken en de taal beter onder
de knie krijgen, terwijl de kinderen
spelen.’
Nood aan sociaal contact
Nadat ze het artikel over het babycafé
in RandKrant las, kwam Naidu
Pooveshree (30) met haar zoontje Arin
(1,5) een kijkje nemen. Deze ZuidAfrikaanse verhuisde in januari van dit
jaar naar Overijse. ‘Hier kan ik mijn
Nederlands oefenen, terwijl Arin rustig
met de andere kinderen speelt. Het is
enorm leuk om andere moeders te
ontmoeten en samen dingen te
bespreken’, vertelt ze. ‘Vlamingen
hebben familie’, gaat Carine verder,
‘maar wie hier komt wonen, heeft
meestal niemand. Ze hebben nood aan
sociaal contact, een vangnet. Uiteraard
kunnen we hun familie niet vervangen, maar we kunnen wel dingen met
elkaar delen en elkaar helpen met praktische info. We komen ook veel te
weten over elkaars culturen. Over hoe
ze Kerstmis vieren in Duitsland
bijvoorbeeld. Heel interessant.’
Toen GC de Bosuil op zoek was naar
iemand om het babycafé te begeleiden,
kwamen ze bij Carine terecht. ‘In de
beginperiode waren we met twee.
Toen maakten we boswandelingen met
de mama’s en de kindjes. Iemand ging

Anchen en haar zoontje Eben (links) komen al sinds het begin naar het babycafé. Begeleidster Carine
(rechts) maakt het voor iedereen gezellig.

mee het bos in, de andere bleef in de
Bosuil. Dat kan nu niet meer, maar we
organiseren voldoende andere activiteiten.’ Zo organiseerde Carine al een
muziekochtend, een voorleesmoment
met babyboekjes enz. Binnenkort wil
ze graag een cursus babymassage en
een EHBO-cursus laten geven. ‘Dat
laat ik dan uitleggen in rustig Nederlands, zodat iedereen het begrijpt.’
Stamgasten en anderen
Op het feestje van één jaar babycafé
waren meer dan vijfendertig mensen
van de partij. ‘Bij Kind en Gezin
krijgen veel mensen een foldertje mee,
waar veel reactie op komt. Ook het
artikel in RandKrant heeft mensen tot
hier gebracht.’ Sommige moeders
komen elke week naar het babycafé;
‘de stamgasten’, zoals Carine ze noemt.
Anderen komen wanneer ze er zin in
hebben. ‘Het leuke voor de moeders is
dat ze zich niet op voorhand hoeven in
te schrijven. Ze mogen bovendien
komen en gaan wanneer ze willen. Het
café is open van 9 tot 12 uur, maar je
bent vrij om later toe te komen en
vroeger te vertrekken.’

Anchen Rabald (32) komt al sinds het
begin naar het babycafé met de nu
anderhalf jaar oude Eben. Ze leerde het
initiatief kennen via Kind en Gezin.
‘Ons zoontje heeft geen broers of
zussen en ook niet veel vriendjes. Hier
kan hij met andere kindjes spelen en
met anderen leren omgaan’, vertelt
Anchen. ‘Voor mij is het vooral leuk
omdat we problemen kunnen vertellen
en ervaringen uitwisselen.’ Ook
Anchen is Zuid-Afrikaanse. Ze
woonde drie jaar in Barcelona voor ze
naar Overijse kwam. ‘Nederlands lijkt
op Afrikaans’, zegt ze. ‘Enkele woorden zijn anders. Banaan is pisang in het
Afrikaans. In die taal zeg je bijvoorbeeld ook nooit ‘meid’, want dat is een
racistisch woord.’ Anchen denkt dat
haar zoontje een combinatie van de
twee talen zal spreken.
Marijke Pots
Alle mama’s (en papa’s) zijn welkom in
het babycafé, elke dinsdag tussen 9 en
12 uur in GC de Bosuil, Witherendreef 1,
Jezus-Eik. Meer info: 02 657 31 79,
www.debosuil.be of info@debosuil.be
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Dokters van wacht
> van 05/09 tot 06/09
Dr. P. Van Mulders
Vredeplaats 2A
1950 Kraainem
02 720 10 51
> 07/09
Dr. R. De Ryck
Potaardestraat 68
1950 Kraainem
02 731 61 80

> 28/09
Dr. Delcourt
Hebronlaan 100
1950 Kraainem
02 725 83 93

Apothekers van wacht

> 12/09
Dr. Peckel
Hippodroomlaan 114
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 91 57

> van 05/09 tot 12/09
Apotheker Wils
Oudstrijderslaan 2
1950 Kraainem
02 720 16 38

> 13/09
Dr. Gelderblom
Vosberg 22
1970 Wezembeek-Oppem
02 688 23 00

> van 12/09 tot 15/09
Apotheker Tobback
Kerkstraat 19
3080 Tervuren
02 767 33 14

> 14/09
Dr. Verbist
J.B. De Keyzerstraat 80
1970 Wezembeek-Oppem
0475 81 57 24

> van 15/09 tot 19/09
Apotheker Jansen-Ceuppens
Lange Eikstraat 8
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 89 40

> 19/09
Dr. Moyersoen
Sint-Pancratiuslaan 19 Bus 13
1950 Kraainem
02 725 56 45

> van 19/09 tot 26/09
Apotheker Prete
Brusselsesteenweg 41
3080 Tervuren
02 767 34 56

> 20/09
Dr. Ch. De Ruyck
Pleinlaan 57
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 55 99

> van 26/09 tot 03/10
Apotheker De Moor
Dorpsstraat 514
3061 Leefdaal
02 767 44 38

> 21/09
Dr. Peckel
Hippodroomlaan 114
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 91 57

Apotheker Rouvroy
Leuvense steenweg 210
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 720 02 31

> 26/09
Dr. Gelderblom
Vosberg 22
1970 Wezembeek-Oppem
02 688 23 00
> 27/09
Dr. Vande Wal
Wijngaardlaan 19
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 40 73

Jeugdsportival
BLOSO en sportdienst
provincie Vlaams-Brabant
Zondag 5 oktober
9.30 uur
BLOSO-domein Hofstade
Op zondag 5 oktober organiseert de
sportdienst van de provincie VlaamsBrabant, samen met de BLOSO
Inspectiedienst Vlaams-Brabant en
Brussel en het BLOSO-domein
Hofstade het Jeugdsportival. Dat is een
grote sportinstuif voor jongeren vanaf
10 jaar.
Tijdens het Jeugdsportival kunnen
jongeren in het BLOSO-domein
Hofstade kennismaken met een 40-tal
verschillende sporttakken. Opwarmen
kan met de meer alledaagse sporten
zoals korf bal, basketbal, beachvolleybal
etc. Daarna kan je kiezen voor minder
bekende sporten zoals trikke, acrobenji, benji-run, wushu ... Voor de
durvers en avonturiers is er een
hindernissenparcours en speleologie.
Voor de waterratten is er een vlottentocht, waterski en zeilen. Het Jeugdsportival wordt, zoals het elk zichzelf
respecterend festival betaamt, afgesloten met een swingend optreden!
Heb je zin om je een hele dag uit te
leven en deel te nemen aan deze
sportieve ontdekkingsreis? Check dan
zeker www.bloso.be of www.vlaamsbrabant.be
Voor meer informatie kan je ook
terecht bij de stafmedewerker jeugd en
sport van GC de Kam, Maryse Wijns,
02 731 43 31, maryse.wijns@derand.be.
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‘Kijk, ik fiets!’ is een succes
Op zondag 8 juni jl. organiseerde de sportraad WezembeekOppem i.s.m. de Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen en
de provincie Vlaams-Brabant ‘Kijk! Ik Fiets!’ op de speelplaats van het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem.
Tijdens deze initiatiesessie leerden 25 kinderen, onder
begeleiding van een ervaren monitor en hun ouders, fietsen
op twee wielen. De actie richtte zich tot kinderen die al vlot
kunnen fietsen met steunwieltjes. De kinderen en de ouders
kunnen nu zelf aan de slag met de brochure Kinderen op de
fiets. Deze brochure staat vol met nuttige fietsinformatie en
-tips. De deelnemende kinderen mogen zich de trotse
eigenaars van het Kijk! ik fiets!-diploma noemen. Gewapend
met een veiligheidsvestje kunnen ze nu de straat op zonder
steunwieltjes. Blijven oefenen is de boodschap!

Start Running verdient applaus!
Na tien weken oefenen namen op zondag 22 juni ongeveer
70 deelnemers deel aan de finale: 5 km lopen. Onder een
stralende zon werd de start gefloten door Steven Vanackere,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Het parcours bracht de deelnemers van het Warandepark
langs de kerk van Wezembeek en door een stukje van het
prachtige domein van het kasteel de Burbure om uiteindelijk
aan te komen aan het Jeugdhuis Merlijn. Alle starters
haalden probleemloos de eindmeet. Een dikke proficiat voor
deze uitstekende prestaties!
Na het overhandigen van de diploma’s werd samen met de
supporters bij een hapje en een tapje nagepraat.
Nog acht lopers behaalden hun diploma op zondag 6 juli.
Uit sympathie hebben bijna alle finalisten nogmaals de 5 km

meegelopen.
De fotograaf van dienst maakte een reeks fantastische foto’s
als blijvende herinnering.
Op vraag van verschillende deelnemers werd beslist om een
vervolg te breien aan de Start Running.
Voortaan zal Paul Vanderbiest, die de voorzittersfakkel van
Karen Kelchtermans overnam, de activiteiten van Running
Club WO in goede banen leiden. We trainen op donderdag
om 19.30 uur en op zondag om 10.30 uur. Vanaf september
oefenen we voor de 10 km! Alle geïnteresseerde lopers
kunnen bij de club aansluiten.
Meer informatie: Paul, 02 782 02 96 of
vanderbiest.paul@skynet.be
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Cursus eerstehulpverlening
Rode Kruis, afdeling Tervuren
Woensdag 3 september – 19 uur
Nieuwstraat 15, 3080 Tervuren
De Rode Kruisafdeling Tervuren stak de cursus eerstehulpverlening in een nieuw kleedje en paste hem aan aan de
Europese normen inzake eerstehulpverlening. Talrijke
onderwerpen komen aan bod: cpr, hartaandoeningen,
bloedingen, beroerten, maar ook gewone wondverzorging …
De cursus bestaat uit twee delen: Eerste hulp en Helper. Beide
sessies duren 12 lesuren en volgen elkaar op. Na elk deel
volgt een examen en men kan het brevet Eerste hulp en
Helper behalen.
Voor de cursus Eerste Hulp is er een oefenboek. Bijkomende
informatie kan je terugvinden in het tweede handboek Help!
Eerste hulp voor iedereen. Daarin zit ook een handige dvd met
de technieken om thuis verder te oefenen of te herhalen.
Meer informatie en inschrijven:
Anne Verbraecken, 0496 95 34 44. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 15 cursisten. Snel inschrijven is aangeraden.

Jeugd- en sportbeleidsplan
goedgekeurd
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Sport Bert Anciaux
heeft het jeugdbeleidsplan 2008-2010 en het verenigingssportbeleidsplan 2008-2013 van Wezembeek-Oppem
goedgekeurd.
De plannen werden ingediend door respectievelijk de
Nederlandstalige jeugdverenigingen, verenigd in de jeugdraad en de Nederlandstalige sportverenigingen, verenigd in
de sportraad.
Een exemplaar van de beleidsplannen kan je opvragen bij de
stafmedewerker jeugd en sport van GC de Kam, Maryse
Wijns, 02 731 43 31, maryse.wijns@derand.be.

Proef de KAV
KAV Wezembeek-Oppem
Zaterdag 27 september – 14.30 tot
17.30 uur - GC de Kam
Kom met ons genieten van onze heerlijke pannenkoeken en
maak kennis met onze KAV-afdeling. Er is ook een bloementombola ten voordele van Ziekenzorg.
Daar moet je zeker bij zijn!

Marcelline in de bloemetjes

Tijdens het jaarlijkse Lutgartetentje van de Davidsfondsafdeling op 14 juni jl. werd Marcelline Degeling in de bloemetjes gezet. Dit omwille van haar meer dan 25 jaren inzet
voor de vereniging. Martine Dejonckheere dankte haar
vanwege het nationaal DF-bestuur en overhandigde een
eresculptuur Met hart en ziel van kunstenaar Willy Peeters.
De Vlaamse minister van Cultuur bezorgde een eremedaille
en de bloemen kwamen van het huidige bestuur. Proficiat!

Stijladvies
KAV Wezembeek-Oppem
Woensdag 17 september – 20 uur
GC de Kam
Je krijgt nooit een tweede kans om een goede indruk te
maken. Meer dan ooit is kleding een symbool voor je imago.
Goed gekleed gaan betekent rekening houden met een hele
reeks factoren zoals je haartype, lichaamsbouw, persoonlijkheid, levenswijze, beroepsleven, hobby’s …
Het lijkt een onmogelijke opgave. Ook is het aanbod nooit
zo groot geweest. Alles kan en alles mag is de nieuwe trend.
Dat maakt een goede keuze wel eens moeilijk.
Om je persoonlijke stijl te ontwikkelen is het belangrijk je
karakteristieken te kennen: iedere persoon is namelijk uniek.
Het geeft je een gevoel van zelfvertrouwen als je iets draagt
dat je goed staat en waar je je bovendien goed in voelt.
Met een ervaren lesgever zoek je naar de perfecte harmonie
tussen wie je bent en wat je aantrekt.
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Kom en beweeg
Taekwon-do ITF
Donderdag 4 september
(gratis proefles)

Herfstfeesten
van 26 september tot 19 oktober

De taekwondoclub Jung Hwa van Wezembeek-Oppem staat
al jaren voor kwaliteit en kampioenen. Onze club heeft al
een groot aantal leerlingen en kampioenen begroet. Natuurlijk zijn wij niet alleen uit op kampioenen. Iedereen die wil
bewegen, trainen en contacten leggen is welkom. Taekwondo is geschikt voor iedereen. Zelfs al ben je niet echt soepel
of sportief aangelegd, taekwondo zal je helpen beter te
bewegen en jezelf te verdedigen. Deelnemen aan internationale competities is mogelijk, maar zonder enige verplichting.
Kom een kijkje nemen en volg een eerste gratis les. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom op donderdag 4 september
om 18 uur. Jeugd en volwassenen mogen diezelfde dag
langskomen vanaf 18.45 uur.
Meer informatie: www.taekwondo-itf.be
of siraut@skynet.be
Vijf trofeeën

Tijdens het weekend van 22 mei ging onze club naar Boxtel
voor de 5e Open Boxtelse. Niettegenstaande een groot en
zwaar deelnemersveld kwam ons team terug met 5 trofeeën!
In Tul won Elsa Vanwijngaarden het goud en in Gevecht
behaalde zij ook nog eens het zilver.
Martin Dandois kwam terug met zilver in Tul en zilver in
Gevecht. Lionel Demaeseneire won zilver in Tul en moest
het in zijn categorie weer opnemen tegen zwarte gordels met
Europese ervaring. Een mooie afsluiter van een fantastisch
seizoen.

De drie weken durende herfstfeesten kondigen zich weer
aan. Op vrijdag 26 september vindt in GC de Kam de
openingszitting plaats. We gooien het dit jaar over een
andere boeg. Het grootste deel van de avond wordt gevuld
met een (gratis) optreden van de Cabaretgroep Komma uit
Sint-Genesius-Rode (zie elders in uitgekamd). De jaarprogramma’s van GC de Kam en de Cultuurraad worden kort
overlopen. Het bestuur van de Cultuurraad nodigt je van
harte uit.
Hieronder geven we een overzicht van het begin van het
programma. In het volgende nummer van uitgekamd kan je
het vervolg lezen. De meeste activiteiten vinden plaats in
GC de Kam.
> Vrijdag 26 september, 20 uur: openingszitting met
optreden van Komma
> Zaterdag 27 september, namiddag: traditionele pannenkoekenslag van de KAV met een tombola ten voordele van
Ziekenzorg.
> Zaterdag 27 september, vanaf 17.30 uur: Verkesmetrock op
de Varkensmarkt (Hernalsteenstraat) met optredens van de
Verkesmetrockband, Boost Up en Jammin in the Kitchen.
De toegang is gratis.
> Zondag 28 september: het Feest voor alle Leeftijden. Om
15 uur starten de optredens van onder meer Johnny White
en een komisch duo. Kaarten kosten 7 euro (voorverkoop)
en 10 euro (kassa) en zijn te koop bij een bestuurslid van
de Cultuurraad of in GC de Kam.
> Dinsdag 30 september, 19.30 uur: vormingsavond over
sportvoeding georganiseerd door onze Sportregio.
> Zaterdag 4 oktober, van 13 tot 16 uur: tweedehandsbeurs
voor kleding georganiseerd door de Gezinsbond.
Details over deze en de daaropvolgende activiteiten lees je in
de folder die in de loop van september in je brievenbus valt.
Ronald Cools, voorzitter Cultuurraad
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Kennismaken met muziekgenres
Lezingenreeks i.s.m. GC de Kam,
Arch’educ, Davidsfonds en August
Vermeylen Fonds

Veel volk voor beachvolley

Tijdens deze vormingsreeks maken we kennis met verschillende muziekstijlen. In de verschillende lezingen komen
flamenco, gospel, jazz, folk en country & bluegrass aan bod.
We sluiten de reeks af met het hilarische ‘Rariteitenkabinet’
van Jan De Smet.
> Lezing over flamenco door Ivo Hermans
Dinsdag 18 november 2008 – 20.30 tot 22 uur
We maken een reis naar het hart, de cultuur en de levenswijze van Zuid-Spanje.
> Lezing over gospel door Marc Borms
Dinsdag 2 december 2008 – 20 tot 22 uur
Het muziekgenre dat zoveel meer is dan muziek: een
beleving die je raakt tot op het bot.
> Lezing over jazz door Stef Heirman
Dinsdag 27 januari 2009 – 20 tot 22 uur
Jazz is niet in vakjes te plaatsen. Het bestaat uit verschillende
subgenres. De ene jazzstijl is de andere niet.
> Lezing over folk door Cor Van Istendael
Dinsdag 17 februari 2009 – 20 tot 22 uur
Dat folk opnieuw in is, bewijzen de verschillende Boombals
die Vlaanderen rijk is en succesverhalen als Ishtar, Urban
Trad, Eva De Roovere en Laïs.
> Lezing over country en bluegrass door Robert Van Yper
Dinsdag 17 maart 2009 – 20 tot 22 uur
Dikwijls wordt bluegrass in één adem vernoemd met
country. Terecht of niet? We ontdekken het tijdens deze
lezing.
> Rariteitenkabinet van Jan De Smet
April 2009 – datum volgt
Jan De Smet stelt het meest hilarische en merkwaardige
klankmateriaal van de afgelopen 80 jaar voor en laat
iedereen meeluisteren naar de soundtrack van zijn bestaan,
in de stille hoop dat deze populaire muziek de (her)waardering krijgt die ze verdient. De datum van het ‘Rariteitenkabinet’ volgt nog in een volgende uitgekamd.
Locatie: GC de Kam, Beekstraat 172,
1970 Wezembeek-Oppem
Inschrijven kan bij Arch’educ (www.archeduc.be)
of GC de Kam.
Prijs: 4 euro (20 euro )
Inschrijven kan per lezing of voor de hele reeks.

Op zaterdag 16 augustus was het weer enkel sport en spel dat
wat telde in het Warandepark. JH Merlijn organiseerde de
zesde editie van het beachvolleytoernooi en kinderevenement.
Heel wat volk daagde op om naast het volleybal ook nog aan
petanque of aerobics te doen. Voor de kinderen waren er
springkastelen, fietsjes of een ritje op de pony. De durvers
konden zich wagen aan de 15 meter hoge klimwand en de
deathride. De gezellige dag werd afgesloten met een
barbecue.

12 nieuws uit de kam

Jij vraagt, wij draaien
Voor GC de Kam staat 2008 in het teken van zijn 15-jarig
bestaan. Het hoogtepunt van de viering in februari met onze
grote kunsttentoonstelling, het schitterende optreden van The
Deep River Quartet en het gezellige bal in de gemeentelijke
feestzaal liggen inmiddels al enkele maanden achter ons, maar
laten wel mooie herinneringen na.
Eén onderdeel van de viering is echter nog niet ingevuld. Via de
wedstrijd ‘jij vraagt, wij draaien’ konden de bezoekers van GC
de Kam en de lezers van uitgekamd immers zelf de muziekstijl
bepalen die ze in de loop van 2008 nog eens zouden willen
horen. Op basis van de concerten van de afgelopen jaren in GC
de Kam kon men kiezen uit onder meer gospel, fado, chicagoblues, doo wop, soukous, rebetiko, dixielandjazz, zydeco …

Hedy Rutsch en Andreas Deligiannidis
Do 18-09 t.e.m. zo 21-09
tentoonstelling

Hedy Rutsch is keramiste en heeft sinds jaren de kunst van
verzoening tussen aarde, vuur en water als passie. Voor haar is
bezig zijn met keramiek vooral een uiting van levensvreugde en
humor. Ze heeft een zeer persoonlijke stijl gevonden, een stijl die
zijn vertaling vindt in zowel sculpturale beelden als in gebruiksvoorwerpen.
In deze tentoonstelling, samen met de keramist Andreas
Deligiannidis uit Griekenland, worden sculpturen, schalen en
vazen in Raku-keramiek voorgesteld.
GC de Kam (witte zaal)
toegang: gratis

We lichten nu al een eerste tipje van de sluier van de resultaten.
Alles bij mekaar vulden 113 mensen op een geldige wijze een
keuzeformulier in. In de top drie van favoriete muziekstijlen zit
gospel, dixielandjazz en boogiewoogie. 111 mensen kozen voor
gospel, op de tweede plaats eindigt dixielandjazz (met 90
vermeldingen) en op de derde plaats boogiewoogie (met 72
vermeldingen).
And the winner is: gospel. Wij vermoeden dat het legendarische
optreden van de Five Blind Boys of Mississippi in 1989 in GC de
Kam een blijvende herinnering naliet en ervoor zorgde dat
gospel nu als favoriete muziekkeuze uit de bus kwam.
Wie of wat het wordt, houden we nog even geheim. Eerstdaags
wordt er ook nog iemand uit de invulformulieren geloot die de
avond van het concert een vipbehandeling voor twee personen
krijgt.
Meer daarover in een volgende uitgekamd.

Hedy Rutsch

The Deep River Quartet.

Andreas Deligiannidis
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Li Jian Yan
Kam Kiest voor Kunst
september

The Kite Runner
Do 18-09

Li Jian Yan werd geboren in Fujian
(China) en volgde van 1999 tot 2003 een
opleiding aan het Peking Central Art
Institute, waar hij de eerste prijs
grafische kunsten behaalde. Sinds enige
tijd woont hij in Schaarbeek. Momenteel
tekent en fotografeert hij en hij volgt
lessen schilderen aan de Koninklijke
Academie van Schone Kunsten van
Brussel.
Daarnaast wil hij ook zijn picturale werk
verder uitdiepen. In zijn schilderijen
vertrekt hij vooral van wat hij zelf
omschrijft als zijn visioenen.

Amir en Hassan groeien samen op in de
hoofdstad van Afghanistan. Als blijk van
hun verbondenheid kerft Amir hun
namen in een granaatappelboom: ‘Amir
en Hassan, de sultans van Kabul’. Maar
sultans zijn ze alleen in hun fantasie,
want Amir behoort tot de bevoorrechte
bevolkingsgroep en Hassan en zijn vader
zijn arme Hazaren, in dienst van Amirs
vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in
Kabul is Amir de vliegeraar, degene die
het touw van de vlieger in handen heeft.
Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger.
‘Voor jou doe ik alles!’ roept Hassan. Die

film

Cabaretgroep KOMMA
Opening Herfstfeesten
Vr 26-09
humor

De officiële start van de herfstfeesten
krijgt een heel ander tintje dan de vorige
jaren. De voorstelling van het programma voor het seizoen 2008-2009 van de
cultuurraad en GC de Kam wordt
drastisch ingeperkt zodat er meer tijd vrij
komt voor een volwaardig optreden. De
keuze voor Cabaretgroep Komma uit
Sint-Genesius-Rode is onmiddellijk een
schot in de roos. Komma staat immers al
38 jaar garant voor het beste vermaak dat
er op de markt te vinden is. De cabaretgroep schrijft niet alleen zijn teksten en

muziek zelf, maar zorgt steeds voor veel
lol, zowel op als naast het podium. Hun
optreden is een eigenzinnige mix van
sketches, conferences, muziek van
cabarock tot fluisterlied, typetjes,
‘moderne’ en ‘klassieke’ dans(jes)
stand-upcomedy …
Kortom, een avondje om lang van na te
genieten.

In de cafetaria van GC de Kam
Toegang: gratis
grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds.
Als er iets vreselijks gebeurt met Hassan,
verraadt Amir zijn trouwe metgezel …
Een film gebaseerd op het bekende boek
van Khaled Hosseini.
Regie : Marc Foster. Met: Khalid
Abdalla, Homayoun Ershadi, Atossa
Leoni, Shaun Toub.
Originele versie – tweetalige ondertitels
– 122 min.
20 uur - GC de Kam
tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro
voor 5 films

20 uur – GC de Kam
Gratis
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Gewezen voorzitter van JH Merlijn Frank Vandendael over
jeugdwerkinfrastructuur in de gemeente:

‘De gemeente laat ons met
rust, maar doet ook weinig’
Naar aanleiding van het dossier jeugdwerkinfrastructuur dat de jeugdverenigingen uit de
faciliteitengemeenten overhandigden aan minister Anciaux, namen we een kijkje in jeugdhuis Merlijn, waar gewezen voorzitter Frank Vandendael ons een en ander uitlegt. ‘Van de
subsidies die de gemeente geeft, gaat een heel deel naar de terugbetaling van energiekosten. Nadien blijft er weinig over voor jeugdwerking en nog minder voor infrastructuur.’
In het jeugdhuis moeten bijvoorbeeld de lampen vernieuwd
worden en er zijn ook tal van andere kleine herstellingen
nodig. Bij chiro Berkenbloesem zijn het dak en de mazoutketel dringend aan vervanging toe. ‘Met de 5.000 euro die
de jeugdverenigingen krijgen, kan dus zelfs het dak niet
betaald worden.’ De verenigingen organiseren activiteiten
om geld in het laatje te brengen. ‘Het grootste deel van die
winst gaat naar de infrastructuur, terwijl die eigenlijk naar
de algemene werking zou moeten gaan’, vindt Frank
Vandendael. ‘Je mag niet vergeten dat er ook nog andere
kosten verbonden zijn aan het openhouden van een jeugdhuis. Zo zijn er onder meer Sabam, de vergunning voor
eetwaren en tal van andere taksen. En dan heb ik het nog
niet eens over de beveiliging van de infrastructuur en over
het jaarlijkse onderhoud. We proberen dus te besparen waar
we maar kunnen.’
Ijskoude sauna
Het gebouw aan de Kerkhofstraat is intussen al zo’n twintig
jaar oud. ‘Het is slecht geïsoleerd. In de winter is het ijskoud,
in de zomer is het een sauna’, vertelt Vandendael. ‘Bovendien
zijn de deuren en het sanitair stuk. We moeten altijd heel
lang wachten eer de gemeente actie onderneemt. Als een
urinoir verstopt is, kunnen we beter zelf een product kopen
en het euvel oplossen.’
Voor het gebouw is er geen huurcontract met de gemeente.
‘Twintig jaar geleden stapte het bestuur van jeugdhuis
Merlijn naar de burgemeester. Die stelde hen het gebouw ter
beschikking en vroeg het te beheren als een goede huisvader. Dat was alles. Natuurlijk mogen we niet echt klagen,
want het gebouw is hier speciaal gezet voor het jeugdhuis’,
zegt Vandendael. ‘Maar naast het ter beschikking stellen van
het gebouw doet de gemeente eigenlijk niets.’
Minister Anciaux geeft extra subsidies voor het beheer van
verenigingsgebouwen, maar om aanspraak te kunnen maken
op die subsidies mag het gebouw geen eigendom zijn van de
overheid en er moet een huurcontract bestaan. ‘Wij hebben
eigenlijk nood aan die subsidies, maar vallen uit de boot’,
zegt Vandendael.
Een oplossing
‘Geld is er dus niet, maar zelfs al zou het er zijn, dan nog is
er geen gemeentelijke jeugddienst om het budget te beheren’, zegt Vandendael. Volgens hem is er maar één oplossing.
‘Werken naar een infrastructuur beheerd vanuit de Vlaamse

Jeugdhuisvoorzitter Gerrit Vandendael (achteraan links) en gewezen
voorzitter Frank Vandendael (achteraan rechts) voor het gebouw van
jeugdhuis Merlijn.

Gemeenschap, naar het voorbeeld van de gemeenschapscentra. Dat lijkt mij de enige werkbare oplossing voor de
faciliteitengemeenten. Het is alsmaar moeilijker om vrijwilligers te vinden voor het jeugdhuis en de leeftijd van de
bestuursleden neemt toe. Ideaal zou zelfs zijn dat er permanent een administratieve verantwoordelijke bijkomt’, stelt
Frank Vandendael. ‘Bij het administratieve werk zoals het
opstellen van een jeugdwerkbeleidsplan, het uitlenen van
materiaal en andere problemen krijgen we nu gelukkig veel
hulp en ondersteuning van vzw ‘de Rand’. Maar uiteraard
mogen we niet te veel verwachten van de gemeenschapswerkers, gezien Jeugd slechts een onderdeel is van een ruimer
takenpakket.’
Marijke Pots
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Infrastructuur
ondermaats

Eerder dit jaar overhandigde het jeugdwerk
uit de faciliteitengemeenten Wemmel,
Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek,
Drogenbos en Sint-Genesius-Rode een
dossier over de jeugdwerkinfrastructuur
aan minister van Jeugd Anciaux (Vl.Pro).
Daaruit blijkt dat de toestand van de
infrastructuur voor jongeren in de
faciliteitengemeenten ronduit penibel is.
Vanuit de gemeenten hoeven de jongeren niet veel te
verwachten. De betrokken gemeentebesturen weigeren al
jaren om een jeugdbeleidsplan op te stellen. Ook op het vlak
van infrastructuur krijgt het jeugdwerk amper steun. In de
brochure Alles in huis hebben voor een ingebed jeugdlokalenbeleid
schreef de minister dat ‘het succes en de toekomstperspectieven van jeugdverenigingen sterk af hangen van de kwaliteit
van hun infrastructuur’. Juist op dat vlak wringt voor de
jeugdverenigingen in de zes faciliteitengemeenten het
schoentje. De kwaliteit van de jeugdwerkinfrastructuur is er
ondermaats en vervalt in het niets bij die van de buurgemeenten. De faciliteitengemeenten hebben daar veel te
weinig aandacht voor. Naast de middelen die het jeugdwerk
zelf via het jeugdbeleidsplan investeert, worden er weinig of
geen inspanningen gedaan om aan die situatie iets te
veranderen. De jeugdverenigingen uit de zes dreigen
daardoor steeds verder achterop te hinken ten opzichte van
de rest van Vlaanderen.
Redenen genoeg voor het jeugdwerk van de faciliteitengemeenten om in een stevig dossier een overzicht te geven van
de bestaande jeugdwerkinfrastructuur. Er werd niet enkel
ingegaan op de infrastructuur die de jeugdverenigingen ter
beschikking hebben, maar ook op de aanwezige jeugdruimte
en op de algemene situatie in de gemeenten. Uit het onderzoek kwamen precaire situaties aan het licht zoals de
lamentabele toestand van de jeugdhuizen in Wemmel,
Sint-Genesius-Rode en Kraainem. Het jeugdwerk hoopt dat
de minister van Jeugd de nodige steun kan bieden om dit
nijpende probleem op te lossen. Op korte termijn is een
financiële injectie nodig om de bestaande jeugdwerkinfrastructuur in de faciliteitengemeenten te verbeteren. Zo
zouden een aantal dringende infrastructuurwerken uitgevoerd moeten worden. De minister gaf een oplossing op
korte termijn echter weinig kans. De jeugd hoopt alsnog op
een financiering op langere termijn.

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.
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Voor info, tickets
en reserveringen
kan je terecht bij Anne Decuypere en Daisy Cleymans van
het onthaal van maandag tot 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

K.H. Sinte Cecilia
Kipfestijn

GC de Kam

02 731 21 28

Kam Kiest voor Kunst
Vernissage: Li Jian Yan

GC de Kam

02 731 43 31

13

KWB
Kaas-en wijnavond

GC de Kam

0496 86 64 34

14

B.C.U.A.W.B.
Pluimveewedstrijd

GC de Kam

02 731 82 00

17 20.00 uur

KAV
Gespreksavond : stijladvies

GC de Kam

02 731 48 79

18 13.00 uur

OKRA
Bezoek atomium

22 20.00 uur

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

23 14.30 uur

OKRA
Gezellig samenzijn

OCMW

02 784 32 96

24 20.00 uur

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

27 14.30 uur

KAV
Pannenkoekenslag

GC de Kam

02 731 48 79

27 17.30 uur

Verkesmetcomité
Verkesmetrock

Hernalsteenstraat

02 731 68 60

30

OKRA
Sportdag met BLOSO

Blankenberge

02 784 32 96

Gezinsbond
Kledingbeurs

GC de Kam

02 731 97 80

AUGUSTUS
31 12.00 uur

SEPTEMBER
6 10.30

02 784 32 96

oktober
4 13.00 uur

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 W-O - 02 731 75 71

maandag 20.00 tot 22.00

Harmonieorkest Orion - Repetitie - J.B. De Keyzerstraat 58 - 02 731 21 28

woensdag 14.00

OKRA Petanque - Rusthuis/sporthal W-O - 02 784 32 96

woensdag 20.00

WOBAD - Badminton volwassenen - Sporthal - 02 731 54 84

woensdag 20.00

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

woensdag 20.30

Aerobics - Step - Sporthal - 02 731 87 81

donderdag 19.30

Running Club W O- Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

donderdag 20.00

Fit & Gezond Heren - turnen - Duitse school - 02 767 01

donderdag 20.30
vrijdag 20.00

Zanggroep Non Troppo - repetitie - GC de Kam - 02 305 06 07
Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

zaterdag 10.00 tot 12.00

Stripbib Maddox - Jeugdhuis Merlijn

zaterdag 20.00

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

zondag 10.30

Start Running - Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

zondag 14.30

Chiro Berkenbloesem - 0499 07 91 55

zondag 19.00

WOBAD - Badminton - Sporthal - 02 731 54 84

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober 2008 willen bekend maken, kunnen voor 9 september 2008 een
beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Kam.

