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‘De school opnieuw
op poten zetten’

Een gesprek met de nieuwe schepen Eleonore de Bergeyck
Wie moeite had om de naam van François van Hoobrouck d’Aspre te onthouden, mag zich
aan een nieuwe uitdaging wagen. Voortaan heeft Eleonore de Brouchoven de Bergeyck- de
Moerloose (UF) de langste naam van het schepencollege. De nieuwe schepen is nu zes
maanden aan de slag, na het ontslag van Pascaline Riera Storms. Tijd voor een gesprek

Schepen de Bergeyck - met een kleine
‘d’ - heeft net de directeur van de
Nederlandstalige basisschool aan de lijn
als we haar kleine bureau in het
gemeentehuis binnenstappen. De
Letterbijter valt onder haar bevoegdheden en samen met de nieuwe directeur
wil ze de werking van de school
opnieuw op de rails zetten. ‘De school
is mijn prioriteit’, vertelt ze in behoorlijk Nederlands. ‘De school had twee
jaar lang geen directeur nadat de
vorige inspecteur is geworden. Sinds
Pasen is er iemand nieuw aan de slag
en we kunnen de schoolwerking weer
op poten zetten. Daar zijn we nu volop
mee bezig.’
De prefablokalen blijven wel staan.
Geld voor een uitbreiding is er
voorlopig niet. ‘Afwachten’, vertelt de
schepen. ‘Er zijn nu geen centen. In
april heeft de gemeenteraad beslist om
een studie uit te voeren over de
vernieuwing van het gemeentehuis.
Misschien kunnen we meteen ook de
school aanpakken. We hopen op
Vlaamse subsidies.’ Haar andere
bevoegdheden zijn gezondheid, jeugd,
mobiliteit en gehandicapten. Veel kan

ze daarover nog niet kwijt. ‘De school
krijgt nu alle aandacht.’
Gouverneur van Antwerpen
Eleonore de Bergeyck kreeg het
politieke engagement van thuis uit
mee. Haar overgrootvader (Louis de
Brouchoven de Bergeyck, 1871-1938)
was gouverneur van Antwerpen van
1907 tot 1908 en later ook volksvertegenwoordiger en senator voor de
Katholieke Partij. Haar vader was
schepen in Etterbeek. Haar broer is
daar gemeenteraadslid voor het CdH.
Ook haar zus is gemeenteraadslid, in
Sint-Pieters-Woluwe. De nieuwe
schepen waaide naar Wezembeek-Oppem
over na haar huwelijk en werd er
intussen mama van drie kinderen. Ook
bij haar kriebelde de politieke microbe.
Zeven jaar geleden prijkte ze tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen voor het
eerst op de Union-lijst. Ze werd
verkozen tot gemeenteraadslid en bleef
dat ook na de jongste verkiezingen. In
februari volgde ze dan Pascaline Riera
Storms, op die ontslag nam als schepen.
‘Politiek engagement zit er gewoon in,
in onze familie’, vertelt ze. ‘Mijn vader

is ons grote voorbeeld. Ik was vroeger
jeugdleidster en heb me altijd actief
ingezet voor andere mensen. Dat wil ik
ook in Wezembeek-Oppem doen. Als
schepen krijg ik nu die kans. Burgemeester? Dat is mijn ambitie niet.
Zeker nu niet, het zou me te druk
worden. Ik ben nog deeltijds Europees
ambtenaar, heb drie kinderen en ben
ook nog provincieraadslid.’
Provincieraadslid
In Wezembeek-Oppem bepaalt
Eleonore de Bergeyck mee het beleid,
in de provincieraad zetelt ze in de
oppositie. Union heeft er 6 van de 84
zetels. ‘We vertegenwoordigen er de
Franstalige inwoners in de Rand en als
dat nodig is laten we van ons horen.
Wij hebben faciliteiten in een aantal
randgemeenten en die willen we
behouden.’
Als het op gemeentepolitiek aankomt,
is taal volgens Eleonore de Bergeyck
geen barrière. ‘Er is geen probleem met
de mensen, hier in Wezembeek-Oppem.
Zolang het niet over het communautaire gaat, kunnen we het allemaal
prima met elkaar vinden. Ook in de
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provincieraad bespeur ik geen vijandigheid. Ik kom prima
overeen met mensen van Open VLD, sp.a en de andere
partijen. Mijn buurman in de raad is iemand van Vlaams
Belang, een vader van drie kinderen. Daarover kan ik met
hem een praatje maken.’ Alhoewel de politica ook minder
leuke ervaringen heeft met die partij. ‘Toen ik mijn eed als
raadslid aflegde, hoorde ik een vrouw van op de banken van
het Vlaams Belang ‘de Bergeyt’ mekkeren. Ik was geschokt.
Ik heb mijn eedaflegging onderbroken en ben opnieuw
begonnen.’
Brussel uitbreiden?
De communautaire strubbelingen in ons land laten zich
voelen in de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem.
François van Hoobrouck d’Aspre mag zich nog altijd geen
burgemeester noemen. ‘Heel spijtig’, vindt de schepen. ‘De
helft van de inwoners heeft voor de man gestemd, maar hij
mag zijn eed niet afleggen.’
(De belangrijkste oorzaak voor de niet-benoeming zijn de
inbreuken die van Hoobrouck op de taalwetgeving pleegde.
De burgemeester verstuurde Franstalige oproepingsbrieven
voor de verkiezingen zonder dat de inwoners daar expliciet
om vroegen, zoals vereist is in een faciliteitengemeente. Na
een klacht van Wezembeek-Oppem oordeelde de Raad van
State onlangs dat de burgemeester daarmee effectief de
taalwet niet correct heeft toegepast. Wezembeek-Oppem is
geen tweetalige gemeente, maar een Vlaamse gemeente met
taalfaciliteiten voor Franstaligen, die geen automatisme zijn.
Nvdr. Zie ook blz. 14-15 voor meer uitleg over het arrest
van de Raad van State).
Eleonore de Bergeyck volgt de actualiteit over de communautaire onderhandelingen uiteraard op de voet. ‘Ja, we
hebben politieke en communautaire problemen in België’,
beseft ze. ‘Maar als we morgen het tweetalige gewest Brussel
uitbreiden met de faciliteitengemeenten en verder als dat
moet, dan zijn er veel problemen opgelost. Een echt,
tweetalig gebied waar de rechten van de Franstalige inwoners en van de Vlamingen worden gerespecteerd. Het helpt
ook voor de geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië.
Brussel wordt rijker met de aansluiting van de ‘rijkere’
randgemeenten en kan dus meer bijdragen. Ik ga er van uit
dat iedere Belg tweetalig zou moeten zijn, ook in het
centrum van het land. Dat zou iedereen ten goede komen.’
De gemeenteraad van Wezembeek-Oppem stemde eerder al
een motie om tot het Brussels Gewest toe te treden. Daarmee stelt de gemeente zich haaks op ten aanzien van haar
bevoegde overheid Vlaanderen. Ook de Vlaamse onderhandelaars van de federale overheid voor een communautair
akkoord willen niet van een uitbreiding weten. Hoe moet
het dan verder met de communautaire onderhandelingen?
‘Ik heb geen idee hoe dit zal eindigen. Wie wel?’, zucht ze.
Bart Claes

Man de Bergeyck bekladt straten
De krant Het Laatste Nieuws van 13 september meldt dat
Michel de Moerloose, de echtgenoot van schepen de
Bergeyck, op heterdaad betrapt zou zijn bij het besmeuren
van de straten van Wezembeek-Oppem. De nacht voor de
Gordel zou hij de openbare weg beklad hebben met antiVlaamse slogans. De politie pakte de man op en stelde een
proces-verbaal op. Het parket zal nu uitspraak moeten doen
over deze zaak.

The sequel
Speelplein De Pagadder!
Deze zomer begon speelpleinwerking De Pagadder! aan haar
2e jaargang. Door de lovende commentaren van 2007 waren
de verwachtingen bij ouders, kinderen en het bestuur
hooggespannen.
Ook nu was het even zoeken naar een geschikte locatie en
enthousiaste monitoren. We kregen van de gemeente en de
gemeenteschool groen licht om gedurende vier weken in de
lokalen van de gemeenteschool de Letterbijter te verblijven.
We kregen de eetzaal en twee lokalen ter beschikking, maar
door de onverwacht hoge toeloop van kinderen in juli zullen
we in de toekomst extra ruimte moeten vinden. In de
maand juli moesten we tot onze spijt een aantal kinderen op
een ‘wachtlijst’ plaatsen. De verzekering liet immers niet
meer dan 50 kinderen per dag toe op het speelplein.
In onze zoektocht naar creatieve monitoren met een speelse
inborst, die ook verantwoordelijkheid aan de dag konden
leggen, kwamen we terecht bij Laura, Paulien, Maxim,
Gillian, Sebastien, Ellen, Julie, Bram, Sophie, Céline, Jieg,
Melissa en Eefje. Vier weken lang werd er geknutseld,
gespeeld en gefeest rond vier thema’s: piraten, circus,
Olympische Spelen en creativiteit. Onze Pagadders verrasten
hun ouders met zwaarden, hondjes en vlinders van ballonnen, jongleertechnieken en prachtige knutselwerkjes.
Uitstappen naar het Pirateneiland in Antwerpen, het
Provinciaal Domein Halve Maan in Diest, het Begijntjesbad
en de grote speeltuin in Overijse stonden ook op het
programma, net als een workshop circustechnieken en
ballonplooien.
Wij willen aan alle kinderen en monitoren die met ons
meespeelden, een Olympische medaille geven. Dankzij hen
werd het een fantastische zomervakantie!
Graag willen we ook alle ouders bedanken voor het vertrouwen in onze speelpleinwerking. Natuurlijk vergeten we de
jeugdraad en de gemeente Wezembeek-Oppem niet te
bedanken voor alle steun en de geschikte locatie.
Wij kijken nu al vooruit naar de zomervakantie van 2009 en
hopen jullie in nog groteren getale terug te zien!
Speelse groeten,
Eefje, Ellen, Melissa en Helena
Tip: binnenkort kan je foto’s van de Olympische speelzomer
vinden op onze website: www.depagadder.be

CAW komt naar je toe
In het artikel over het CAW dat vorige maand verscheen in
uitgekamd, stond een foutje. Het CAW, dat gesubsidieerd
wordt door de Vlaamse overheid, doet wel het onthaal van
Franstalige hulpvragers en ook korte begeleidingen, maar
voor langere begeleidingen verwijzen zij door naar de
Franstalige hulpverlening (en niet naar Nederlandstalige
instanties, zoals in het artikel stond).

04 M/V VAN DE MAAND

‘Mijn eerste zin: ik spreek
geen IJslands’
Het verhaal van Katlijn Pollaris in IJsland

‘Jeg tala ekki Islensku’ of ‘Ik spreek geen IJslands’. Dat is het eerste IJslandse zinnetje dat
ik heb geleerd. Heel waarschijnlijk zal het daarbij blijven, want IJslands is een bijzonder
moeilijke taal.’ Dat schrijft de Wezembeekse Katlijn Pollaris, die via een Erasmus programma vier maanden lang les volgt aan de University of Iceland. In deze en de volgende edities van uitgekamd vertelt ze ons over haar belevenissen en impressies.
Zaterdag 30 augustus 2008, 15 uur.
Zowat een uur geleden is vlucht FI 503
van Amsterdam naar Reykjavik
vertrokken van op Schiphol. Vanmorgen vroeg ben ik in Leuven op de trein
gestapt en via een tussenstop in Brussel
uiteindelijk op de luchthaven van
Schiphol aanbeland. Vandaag begint
mijn IJslands avontuur! Normaal gezien
land ik na een vlucht van drie uur op
Keflavik, de nationale luchthaven van
IJsland. Vandaar is het nog een uurtje
rijden tot het centrum van de IJslandse
hoofdstad. Daar zal ik een semester les
volgen aan de University of Iceland.
Internationaal recht
Hoe kom ik terecht in Reykjavik om
er te studeren? De Europese Unie

promoot de uitwisselingen van
studenten tussen de verschillende
landen. Een van die programma’s heet
Erasmus. Met dat programma kan je
een semester aan een buitenlandse
universiteit gaan studeren en examens
afleggen; de behaalde cijfers tellen dan
mee voor je resultaten in je eigen
universiteit. Waarom heb ik nu
gekozen voor IJsland? Eerst en vooral
wou ik de vakken van mijn vierde jaar
rechten in het Engels volgen, maar niet
alle instellingen bieden een Engelstalig
programma aan. Voeg daarbij dat ik
graag internationaal recht wou volgen.
Zo kom je al vlug bij een Scandinavische instelling terecht. Daarenboven
moeten de vakken grosso modo
overeenkomen met die in je eigen

universiteit. Na lang zoeken vond ik
een min of meer geschikt programma
hier in Reykjavik. Het Leuvense
universiteitsbestuur ging akkoord met
mijn voorstel van programma. Daarmee kon de voorbereiding beginnen.
Hoog in de wolken denk ik ook nog
even aan de laatste dagen voor mijn
vertrek. Het inpakken: sowieso al een
zware klus voor mij. Maar nu inpakken
voor een semester van vier maanden
waarin ik de overgang naar een strenge
winter zal meemaken! Kan al die
winterkledij in die ene valies die ik maar
mag meenemen? Uiteindelijk niet, want
anders weegt die te veel! We beslissen
om de winteroutfit achterna te sturen en
eventueel ginder wat bij te kopen.
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Op hotel
Eens toegekomen, wandel ik richting guesthouse waar ik de
eerste twee nachten verblijf. De kamer is heel klein en
eenvoudig, maar de IJslandse gastvrouw is zeer hartelijk.
Zondag verken ik de buurt en breng ik een bezoekje aan de
universiteit van IJsland (Haskoli Islands). De winkelstraten
lopen vol met toeristen, maar in de rest van de stad is het vrij
rustig.
Op maandag 1 september is het dan mijn ‘eerste schooldag’.
In de namiddag is er een ‘orientation meeting’ voor alle
uitwisselingsstudenten. Aan de universiteit van IJsland
studeren ongeveer 14.000 studenten, waarvan 800 buitenlanders. Op de meeting worden we overstelpt met informatie. Gelukkig is er daarna nog een receptie voor alle studenten, waar je iedereen wat beter kan leren kennen. Die avond
verhuis ik ook naar het Fosshotel Baron, mijn verblijfplaats.
Het is zeer vreemd om in een hotel te wonen, maar ik klaag
zeker niet. Mijn Duitse roommate en ik hebben elk onze
eigen kamer en we delen een living, keuken en badkamer.
Nu zitten er nog veel toeristen in het hotel, maar na de
zomer zal dat wel verminderen.
Warmwaterbronnen
De volgende dag staat er een excursie door Reykjavik op het
programma. Voor de eerste keer sinds ik hier aangekomen
ben, krijg ik meer dan alleen het stadscentrum te zien. In
heel IJsland wonen er ongeveer 300.000 mensen, waarvan
2/3 in groot Reykjavik. De stad telt zeven publieke zwembaden, verwarmd door de warmwaterbronnen, die vaak
gebruikt worden door de IJslanders. Het zijn vooral buitenzwembaden die het hele jaar open zijn. De bubbelbaden, die
soms zelfs tot 44 graden verwarmd zijn, zijn de perfecte
plaats om IJslanders te leren kennen.
De dag erna, op woensdag, organiseert de plaatselijke
studentenorganisatie een Rat Race met daarna nog een
grote receptie. Het feest gaat verder in een bar op Laugavegur (lees: Luigavegur met nadruk op de eerste lettergreep en
de eind r bijna inslikkend). Dit was trouwens het tweede
Ijslandse woord dat ik kon uitspreken na enkele dagen
oefening. De taal is erg moeilijk om te spreken en zelfs het
lezen van wegwijzers, affiches of bushaltes is een lastige
opdracht, omdat er in het IJslandse alfabet andere tekens
worden gebruikt. Gelukkig spreken de meeste IJslanders
Engels!
Donderdagmorgen: tijd voor mijn eerste les! De lessen gaan
er hier informeler aan toe dan aan de Belgische universiteiten. We zitten met ongeveer 30 studenten in de klas en
moesten onszelf voorstellen. De lessen die ik volg zijn in het
Engels en gaan hoofdzakelijk over internationaal recht.
Na de inspanning komt de ontspanning en op vrijdagavond
proef ik van het échte nachtleven in Reykjavik. De jongeren
zijn massaal op gang op vrijdag- en zaterdagavond. De
feestjes starten rond middernacht en gaan door tot in de
vroege uurtjes. Je kan echter niet veel consumeren, want
pintjes kosten hier 700 ISK of ongeveer 5,50 euro. Het leven
in Reykjavik is duur.
Katlijn Pollaris

Herfstfeesten
Nog tot 16 oktober
Als je dit leest, zijn de Herfstfeesten al begonnen. De vorige
aankondiging werd begin augustus geschreven en sindsdien
zijn er nog activiteiten bij gekomen en hier en daar werd iets
gewijzigd. Intussen is ook onze overzichtsbrochure verspreid in alle brievenbussen van de gemeente. We geven
hieronder een beknopt overzicht van de activiteiten die
plaatsvinden in oktober.
Tenzij expliciet anders vermeld, hebben de onderstaande
activiteiten plaats in GC de Kam. De meeste activiteiten zijn
gratis. Een van de doelstellingen van onze Herfstfeesten is
immers om iedereen, ook diegenen die geen lid zijn van een
vereniging, te laten kennismaken met ons verenigingsleven.

> De Gezinsbond organiseert op zaterdag 4 oktober van 13
tot 16 uur een tweedehandskledingbeurs.
> Opgelet, Chiro Berkenbloesem organiseert op zondag 5
oktober van 14.30 tot 17.30 uur een spelnamiddag met
springkasteel, shminkstand en gekke fietsen. Gratis
toegang. Plaats: Chirolokaal Berkenbloesem.
> Op donderdag 9 oktober, om 12 uur, organiseert OKRA
een etentje.
> Op donderdag 9 oktober heeft er om 20 uur een gespreksavond plaats, georganiseerd door het Davidsfonds. Opgelet: dit is een andere datum dan vermeld in onze brochure!
Gastspreker is Peter De Roover, politiek secretaris en
erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.
> Op vrijdag 10 oktober is er om 20 uur de opening van de
tentoonstelling, georganiseerd door de Kunstkring
Wezembeek-Oppem. De tentoonstelling is ook op
zaterdag en op zondag (van 10 tot 19 uur) te bewonderen.
> Het Davidsfonds stelt op zaterdag 11 oktober van 10 tot 18
uur het boekenpakket voor waaruit je kan kiezen voor je
lidmaatschap voor het nieuwe werkjaar. Je kan er ook kennismaken met Les Amis de Bourgogne, met een glaasje
Crémant de Bourgogne in de hand. Later die avond, vanaf
19.30 uur, heeft de jeugdraadquiz plaats in Jeugdhuis
Merlijn.
> Dit jaar werd Wezembeek-Oppem een vereniging rijker
en we zijn blij dat ze deelnemen aan onze Herfstfeesten.
Running Club WO organiseert op zondag 12 oktober een
recreatieve jogging met een afstand van 5 km met start en
aankomst aan GC de Kam. De route loopt gedeeltelijk op
onverharde wegen en bospaden. Niet-leden betalen 2 euro
(verzekering).
> Natuurpunt organiseert op woensdag 15 oktober om 20
uur een dia-avond over vlinders.
> Op donderdag 16 oktober, precies drie weken na de
openingszitting, sluiten we de Herfstfeesten af met een
vertoning van de film The other Boleyn girl.
Wij hopen dat je tijdens de Herfstfeesten komt kennismaken
met een of meerdere van onze verenigingen.
Ronald Cools, voorzitter Cultuurraad
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Sportbeleidsplan
goedgekeurd
De sportverenigingen in Wezembeek-Oppem hebben een sportbeleidsplan. Het werd
eind mei ingediend bij Bloso en midden juli liet minister Anciaux weten dat het plan
werd goedgekeurd. Ronald Cools, de voorzitter van de cultuur- en sportraad vertelt hoe
de vork in de steel zit. ‘Ik wens alle bestuursleden veel succes bij het realiseren van de
doelstellingen.’
Achtergrond
De overheid gebruikt belastinginkomsten om plannen voor de hele gemeenschap te realiseren. Via het Sport voor
Allen-beleid wordt belastinggeld aan
gemeenten gegeven om hun sportbeleid (verder) uit te bouwen en om het
lokale sportleven te stimuleren. Het
instrument daarvoor is het sportbeleidsplan. Het decreet Sport voor Allen
bepaalt dat een gemeente die een
sportbeleidsplan indient, een sportgekwalificeerde ambtenaar in dienst heeft
en een erkende gemeentelijke sportraad
heeft, per inwoner een beleidssubsidie
van 1,50 euro ontvangt (waarvan
minstens de helft rechtstreeks aan de
verenigingen moet toekomen). Een
gemeentebestuur moet daar zelf
minstens 0,75 euro per inwoner aan
toevoegen, vrij te besteden over de
verschillende accenten van het decreet.
Daarnaast kan een gemeentebestuur
een impulssubsidie van 0,80 euro per
inwoner aanvragen voor enkele
specifieke beleidsmaatregelen. Dat is in

een notendop het aanbod vanuit de
Vlaamse gemeenschap. 280 Vlaamse en
één Brusselse gemeente dienden tijdig
een sportbeleidsplan in en zeven
gemeenten vroegen een jaar uitstel.
Sportbeleidsplan voor
Wezembeek-Oppem
Er zijn dus 21 Vlaamse gemeenten,
waaronder Wezembeek-Oppem, die
beslisten om geen sportbeleidsplan in te
dienen. Gelukkig zorgt de Vlaamse
overheid er in zo’n geval voor dat
lokale sportverenigingen zelf het initiatief kunnen nemen en een zogenaamd
verenigingssportbeleidsplan mogen
opstellen. Een verenigingssportbeleidsplan verschilt in de opbouw niet zo
veel van een gemeentelijk sportbeleidsplan. Verenigingen worden enkel
vrijgesteld van het hoofdstuk over
infrastructuur. Door zo’n plan in te
dienen, kan de sportraad 80 % (dus
1,20 euro per inwoner) van de beleidssubsidie ontvangen om de neergeschreven doelstellingen te realiseren. Voor

de impulssubsidie komen we niet in
aanmerking. De sportraad besliste om
een sportbeleidsplan in te dienen. We
moesten dat doen voor het einde van
mei 2008. In totaal werden er 10
dergelijke verenigingssportbeleidsplannen ingediend.
Volledigheidshalve vermelden we even
dat de financiële steun die ons gemeentebestuur de voorbije jaren rechtstreeks
aan sportverenigingen gaf, minder dan
40 eurocent per inwoner bedraagt. Het
is dus duidelijk dat onze gemeente zelf
ook een financiële inspanning had
moeten doen als ze een sportbeleidsplan had willen indienen.
Het opstellen van een sportbeleidsplan
heeft de eerste maanden van dit jaar
zeer veel vrijwilligerstijd gekost. Het
werd eind mei ingediend bij Bloso en
midden juli liet minister Anciaux ons
weten dat ons plan werd goedgekeurd.
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Dokters van wacht
> van 03/10 tot 04/10
Dr. Pas
de Burburelaan 38
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 30 30
> 05/10
Dr. Vande Wal (1)
Kon. Astridlaan 273
1950 Kraainem
02 731 06 99
> 10/10
Dr. Van Belle
Bommaertlaan 6
1950 Kraainem
02 731 12 93

Doelstellingen realiseren
Eens het plan opgesteld is, is het werk
uiteraard niet gedaan. Dit is geen zak
geld die vrijblijvend wordt gegeven.
Het is de bedoeling de neergeschreven
doelstellingen te realiseren. De
financiële middelen die de Vlaamse
overheid ter beschikking stelt, dienen
immers om het beleid te sturen. En er
moet uiteraard jaarlijks geëvalueerd en
gerapporteerd worden. Ook dat zal
vele uren vrijwilligerstijd kosten.
Het decreet schrijft voor dat ten minste
50 % naar directe steun voor sportverenigingen moet gaan. Daarnaast moet
ten minste 20 % besteed worden aan
sport buiten de sportverenigingen en
10 % aan toegankelijkheid en diversiteit.
Hieronder geven we een zeer beknopt
overzicht. Je kan het volledige plan van
het internet plukken, zie www.
wezembeekoppem.be/dokumenten/
mededelingen/VSBP-WO.pdf
De steun aan sportverenigingen
gebeurt aan de hand van een subsidiereglement. Bloso zal erover waken dat
dat reglement voldoende kwantificeerbare kwaliteitscriteria bevat. Sportverenigingen die niet aangesloten zijn
bij de sportraad en die in aanmerking
willen komen voor de subsidie, kunnen
mij daarover contacteren. Verder
worden deze middelen gebruikt om
onze verenigingen te ondersteunen bij
het verwerven van andere inkomsten,
voor het volgen van sporttechnische
bijscholing en voor het organiseren van
activiteiten die hun bekendheid
vergroten.
De sportraad koos er voor om ruim 40 %
van het jaarlijks beschikbare bedrag te

besteden voor de organisatie van
sportactiviteiten voor de ganse bevolking (in samenwerking met andere
partners zoals bv. de jeugdraad), voor
sportactiviteiten voor de schoolgaande
jeugd (in samenwerking met scholen)
en om de deelname van kansengroepen
te ondersteunen.
Tot slot
De steun die we via het decreet Sport
voor Allen-beleid krijgen, is enkel van
financiële aard. Dat is belangrijk, maar
het lost niet alle problemen op. Onze
situatie in verband met sportinfrastructuur is ook niet goed. Het volstaat op
te merken dat Nederlandstalige
sportverenigingen gebruik moeten
maken van lokalen en terreinen in de
Duitse school, in het Heilig-Hartcollege en GC de Kam en dat uitbreiding
van hun activiteiten dikwijls beperkt
wordt doordat de infrastructuur niet
beschikbaar is. Tot voor kort hadden
we twee verenigingen die voetbal
speelden op terreinen buiten Wezembeek-Oppem. Zelfs met steun van de
Vlaamse overheid staan we dus nog
mijlen achter op de grote meerderheid
van de andere gemeenten.
Hoe dan ook wens ik alle bestuursleden van onze sportverenigingen veel
succes bij het realiseren van de neergeschreven doelstellingen. Ik hoop ook
dat zij de energie zullen blijven vinden
om hun verenigingen draaiende te
houden. Ik hoop alvast dat de steun die
ze via het decreet Sport voor Allenbeleid krijgen daarbij zal helpen.
Ronald Cools, voorzitter Cultuur- en
Sportraad

> 11/10
Dr. Gobbers
‘t Veldeke 2
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 16 00
> 12/10
Dr. Vande Wal (2)
Wijngaardlaan 19
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 40 73
> van 17/10 tot 18/10
Dr. P. Van Mulders
Vredeplaats 2A
1950 Kraainem
02 720 10 51
> 19/10
Dr. Peckel
Hippodroomlaan 114
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 91 57
> van 24/10 tot 25/10
Dr. Van Belle
Bommaertlaan 6
1950 Kraainem
02 731 12 93
> 26/10
Dr. Delcourt
Hebronlaan 100
1950 Kraainem
02 725 83 93
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Vierduizend strips wachten om uitgeleend te worden

Stripbib Maddox zoekt leden
Van de klassiekers van Suske en Wiske, over de politieactie van Soda tot de nieuwste
avonturen van K3. In de Stripbib van Wezembeek-Oppem vind je meer dan vierduizend
strips in alle vormen, maten en kleuren. Toch vindt lang niet iedereen de weg naar deze
unieke bib. De ligging en de beperkte openingsuren spelen de werking parten. ‘Meer
leden en vrijwilligers zijn welkom’, vertellen Annelies O en Koen Daguyt.
Op de eerste verdieping van jeugdhuis
Merlijn aan de Kerkhofstraat ligt een
boekenschat verborgen. Niet zomaar
een stapel boeken, maar wel meer dan
vierduizend strips, netjes gesorteerd in
rekken. Elk exemplaar is geplastificeerd
en extra geniet. Hier vind je zowat
alles wat er in de stripwereld te vinden
is. Wat dacht je van de nieuwe avonturen van Tom Boonen? Of een misdaadroman van Aspe in stripvorm? De
realistische tekeningen van Thorgal?
De luie fratsen van Garfield? Of ken je
Piet Pienter en Bert Bibber nog?
Robbedoes? Chick Bill? Even snuisteren door de boeken wordt al snel een
verrassingstocht. Voor volwassenen is

het ongetwijfeld een blij weerzien met
strips uit hun jeugd. Kinderen kunnen
hier al helemaal hun hart ophalen. We
spreken af met vrijwillige bibliothecarissen Annelies O en Koen Daguyt.
Koen stopt er na zeven jaar mee,
Annelies neemt het over met de hulp
van Marleen en Lies.
In de kelder
‘De Stripbib is veertien jaar geleden
gestart in gemeenschapscentrum de
Kam’, vertelt Koen. ‘Echt praktisch
ging het er niet aan toe. De boeken
lagen er in bakken in de kelder. Een
half uur voor opening moesten we die
bakken telkens uit de kelder halen en

uitstallen. Na sluitingstijd moesten we
dan de hele collectie opnieuw verhuizen.’ De bib was een initiatief van de
jeugdraad. Vandaag is het een onafhankelijke organisatie die subsidies
krijgt van de Vlaamse overheid,
verdeeld via de jeugdraad. Het werkingsbudget gaat bijna uitsluitend naar
nieuwe strips.
Ruim vijf jaar geleden besloten de
striplief hebbers dat er iets moest
gebeuren aan de huisvesting. Ze
gingen op zoek naar een eigen stek en
vonden een thuis bij jeugdhuis Merlijn.
Een lokaal boven het jeugdhuis werd
ingericht en sinds juli 2003 kan je de
Stripbib daar vinden. Meteen kreeg de
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Apothekers van wacht
> van 29/09 tot 03/10
Apotheker De Moor
Dorpsstraat 514
3061 Leefdaal
02 767 44 38
Apotheker Rouvroy
Leuvense steenweg 210
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 720 02 31
> van 03/10 tot 10/10
Apotheker De Vos
Rootstraat 2
3080 Tervuren-Duisburg
02 767 50 47

bib ook een nieuwe naam: Stripbib
Maddox Wezembeek-Oppem.
Weinig leden
De Stripbib is elke zaterdag tussen 10
en 12 uur open. Beperkte openingsuren, maar de bib werkt dan ook
uitsluitend met vrijwilligers. Slechts
weinig mensen vinden de laatste tijd de
weg naar dit kleine stripparadijs. Wat
kan de reden zijn?
‘Ik vermoed de ligging en de beperkte
openingsuren’, vertelt Annelies.
Volgens Koen speelt het ook een rol
dat er gewoon steeds minder Vlamingen zijn. De collectie is Nederlandstalig, op enkele uitzonderingen na. ‘Er
zijn wel al eens Franstalige kinderen
langsgekomen, maar dat is heel zelden.
Een strip lezen is nochtans een leuke
manier om het Nederlands te leren.’
De Stripbib kan een nieuwe ‘boost’ dus
best gebruiken. ‘We zijn aan het
nadenken over hoe we dat kunnen
doen’, vertelt Annelies. ‘We hebben al
vaak flyers rondgedeeld. Misschien
moeten we meer activiteiten aanbieden, met de bib naar de mensen zelf
gaan.’ De bib helpt vandaag al mee met
de organisatie van het jaarlijkse
beachvolleytoernooi van jeugdhuis
Merlijn. Samen met de jeugdraad
organiseert ze ook een filmnamiddag.
Kiekeboe en Yoko Tsuno
Aan welke strips zijn de twee bibliothecarissen eigenlijk zelf verslingerd?
Keuze genoeg als je tussen vierduizend
boeken kan kiezen. ‘Ik hou het op
Kiekeboe’, stelt Koen. ‘Ik ben er mee
opgegroeid. Het leest vlot en Merho,
de tekenaar, gaat mee met zijn tijd. Je
vindt vaak heel wat knipogen naar de

actualiteit. En de namen van de
personages zijn gewoon hilarisch.’
Annelies kiest voor Yoko Tsuno. Voor
de leek: Yoko is een Japanse, jonge
vrouw die van geen kleintje vervaard
is. Ze is doortastend, moedig en beleeft
avonturen met een vleugje sciencefiction. Er verschenen tot nu toe 24
albums in de reeks. ‘De mooie tekeningen spreken me aan. Als jong meisje
droomde ik vaak weg bij het lezen van
haar avonturen.’
Praktisch
Praktisch dan. Hoe kan je lid worden
van de Stripbib en hoeveel kost je dat?
‘Er zijn twee formules’, legt Koen uit.
‘Je kan een familieabonnement nemen.
Dat kost je vijftien euro per jaar, maar
je kan twintig boeken lenen die je dan
drie weken mag houden. Een gewoon,
individueel abonnement kost tien euro.
Je kan daarmee tien boeken lenen voor
dezelfde periode.’
De openingsuren beperken zich dus tot
twee uur op zaterdagvoormiddag.
‘Maar wie weet kunnen we dat
uitbreiden met voldoende vrijwilligers.
Wie zich wil inzetten voor de Stripbib,
is altijd welkom!’
Bart Claes
Alle info over de Stripbib vind je op
www.stripbibmaddox.be.
Wil je lid worden, kom dan langs
tijdens de openingsuren.
Zin om het team als vrijwilliger
te versterken, mail dan naar
ronald.cools@wezembeek-oppem.info

Apotheker Piette
Lenneke Marelaan 34
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 00 03
> van 10/10 tot 13/10
Apotheker Annaert
Smisstraat 1
3080 Tervuren-Vossem
02 767 63 40
> van 13/10 tot 17/10
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1970 Weembeek-Oppem
02 731 33 67
> van 17/10 tot 20/10
Apotheker Boone
Jezus-Eiklaan 2
3080 Tervuren
02 767 44 86
> van 20/10 tot 24/10
Apotheker Tobback
Kerkstraat 19
3080 Tervuren
02 767 33 14
> van 24/10 tot 31/10
Apotheker Lievens
Brusselsesteenweg 77
3080 Tervuren
02 767 34 15
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Het vroegere dorpsleven (12)
Het gezin

Het kerkelijk huwelijk is volgens het kerkelijk wetboek niet verbreekbaar. In principe
geldt een kerkelijk huwelijk immers ‘tot de dood ons scheidt’. Ten uitzonderlijken titel
wordt het door Rome nietig verklaard als het huwelijk ‘niet geconsumeerd is’.
Met andere woorden: ‘wanneer de
huwelijksdaad niet voltrokken is of
wanneer er geen vleselijke gemeenschap
tussen de echtgenoten heeft plaatsgegrepen’. Vandaag worden kerkelijke
huwelijken ook nietig verklaard op
grond van ‘het klaarblijkelijk onvermogen om de lasten van een huwelijk
psychisch te dragen’ of ‘het gebrek aan
beoordelingsvermogen op het moment
van de huwelijksinzegening’.
In stilte lijden en strijden
Vroeger kwamen feitelijke scheidingen
in onze gemeente uiteraard ook voor,
maar echtelijke problemen werden niet
voor de burgerlijke rechtbanken
beslecht. Dergelijke mislukte huwelijken maakten integendeel het voorwerp
uit van een jarenlange slijtageslag en
psychologische oorlogsvoering tussen
de verbitterde echtelieden. In een
misgelopen huwelijk werd ‘in stilte
geleden en gestreden’. Vanaf de jaren
60 kwam daar een definitieve kentering in. Voor het beëindigen van een
burgerlijk huwelijk zijn de rechtsgronden steeds uitgebreider, de mogelijkheden ertoe steeds genuanceerder en de
interpretaties ervan steeds subtieler
geworden. De echtelijke verbintenis
kan nu, althans voor twee op de drie
gezinnen, niet vlug genoeg ongedaan
gemaakt worden. De belangrijkste
oorzaak van een echtscheiding zijn de
spanningen in het klassieke gezin,
veroorzaakt door de dubbele dagtaak
van beide echtgenoten: het opvoeden
van hun kinderen en het buitenshuis
werken in een steeds meer veeleisende
economie. De status van ‘moeder aan de
haard’, die de vrouw in vroegere tijden
als echtgenote toebedeeld kreeg, behoort
inmiddels tot het verre verleden.
Nieuwe vormen en gedachten
Het fenomeen van de toenemende
echtscheidingen heeft het ontstaan van
heel wat eenoudergezinnen en nieuw
samengestelde gezinnen in de hand
gewerkt. Naast het klassieke kerngezin,
dat samengesteld is uit de ouders en
hun kinderen, het eenoudergezin en

het nieuw samengesteld gezin eisen de
huishoudens zonder gezinsstructuur,
bijvoorbeeld van samenwonende
ongehuwde broers of zussen of van een
kloostergemeenschap ook hun plaats in
onze maatschappij op. Sinds de wet van
23 november 1998 kan de toestand van
meerdere samenwonende ongehuwde
individuen van het mannelijke of
vrouwelijke geslacht via de ‘wettelijke
samenwoning met wederzijdse verplichting tot morele en financiële
bijstand’ bevestigd of bestendigd
worden. Deze regeling komt ook aan
de verzuchtingen van homoseksuele,
lesbische en biseksuele partners
tegemoet. Met een toenemend aantal
holebischeidingen en verbroken
samenlevingscontracten zullen deze
samenlevingsvormen echter in de
toekomst hetzelfde verloop kennen als
de heteroscheidingen. Vroeger werd
iedere nieuwe boreling met veel
blijdschap verwelkomd en er kwamen
in Wezembeek-Oppem nog veel
kroostrijke gezinnen voor. Als een
koppel geen kinderen kan krijgen,
kunnen partners een kind van andere
biologische ouders adopteren. Daarbij
spelen het geslacht, de ouderdom en
het land van herkomst van het te
adopteren kind meestal een belangrijke
rol. In 1961 werd in onze gemeente
een plaatselijke afdeling van de Bond
van Grote en Jonge Gezinnen opgericht en er ontstond in 1963 in de Ban
Eikwijk de ‘Jonge gezinnenactie’. Nu
wordt er uitgebreid aan geboorteplanning gedaan. De gemeente Wezembeek-Oppem blijft echter een uitermate
kind- en gezinsvriendelijke gemeente.
Maar liefst meer dan een kwart van haar
bevolking is jonger dan 20 jaar.
Goud, steen, papier
Bij het uitblijven van ernstige, maar
toch dikwijls onvermijdelijke tegenspoed, en door de intussen steeds hogere levensverwachting, kunnen de
echtelingen decennialang lief en leed
met elkaar delen. Als hun ‘eeuwige
trouw’ 25 jaar heeft geduurd, spreken
we van een zilveren bruiloft, 50 jaar

getrouwd is een gouden bruiloft, 60
jaar een briljanten bruiloft en 70 jaar
getrouwd is een platina bruiloft.
Gouden bruiloften waren vroeger
eerder zeldzaam; met de steeds hogere
levensduur zijn ze nu dagelijkse kost
geworden. De dag van de viering
wordt de voorgevel van de woning van
de feestelingen door hun buren overdadig met passende opschriften, papieren
bloemen en kleurrijke linten versierd,
terwijl hen door enkele onverlaten op
tijd en stond een serenade wordt
gebracht. Na hun ontvangst op het
gemeentehuis zitten de gevierden met
hun familie, kennissen en vrienden aan
de feestdis. Omwille van de regelmaat
waarmee dergelijke vieringen nu
plaatsgrijpen, worden ze door de
meestal voldane en alleszins verzadigde
feestvierders steevast afgesloten met de
uitdrukking: ‘Tot de volgende zitting!’.
Michel Spreutels

Wettelijk samenwoningscontract (2001)

Gouden bruiloft Pie Schots en Treske Spreutels
(1992)
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Groep Marlis speelt Nunsense
Vrijdag 10 (20 uur), zaterdag 11 (20
uur) en zondag 12 oktober (15 uur)
GC de Bosuil (Witherendreef 1, Jezus-Eik)
De groep Marlis
heeft een nieuwe
productie op stapel
staan. De bekende
en hilarische
musical Nunsense.
Marlis, onder de
deskundige
muzikale leiding
van Steven De
Mesmaeker, is voor
GC de Kam geen
onbekend gezelschap. Hun
repetities vinden
altijd plaats in het
centrum. Hun
voorstelling vindt
plaats op het
grotere podium
van GC de Bosuil
in Jezus-Eik.
Nunsense is een
hilarische show, op
de planken gebracht door vijf van de overlevenden van een
kloosterorde: the Little Sisters of Hoboken (USA). De
overige zusters zijn omgekomen door botulisme na het eten
van een vichyssoise, klaargemaakt door de kok, Julia, Kind
van God.
Hier maakt u kennis met zuster Mary Regina, de moederoverste van de Little Sisters of Hoboken; zuster Mary
Hubert, hoofd van de novicen; zuster Mary Robert Anne,
een non af komstig uit Brooklyn; zuster Mary Amnesia, een
non die zich haar naam niet kan herinneren nadat een
crucifix op haar hoofd viel en zuster Mary Leo, een novice
met dansvoetjes. De zusters tonen hun talenten in de hoop
genoeg geld bij elkaar te krijgen om de laatste overleden
zusters te kunnen begraven.
We zien al snel dat de show niet helemaal loopt zoals
gepland. Zuster Hubert moet zuster Leo een snelle les in
bescheidenheid en onderdanigheid leren; zuster Robert
Anne wordt duidelijk gemaakt dat ze geen solonummer mag
zingen; zuster Amnesia’s recruteringsprogramma loopt ook
niet als gewenst en zelfs zuster Regina heeft wat problemen
als ze onoplettend een stimulerend middeltje gebruikt.
Bovendien heeft de Gezondsheidsdienst van New Jersey het
klooster geïnspecteerd en de druk neemt toe om de overgebleven overleden zusters te begraven.
Ondanks al deze tegenslagen gaan de zustertjes verder om je
met zang, dans en verrassingen te vermaken. En dankzij een
kleine hemelse tussenkomst worden de Little Sisters of
Hoboken geholpen en ze leven zonder twijfel nog lang en
gelukkig.
Tickets: 15 euro, kinderen t.e.m. 12 jaar: 10 euro. Kaarten
zijn te koop via marlisproductions@gmail.com

Groepsfeest
Chiro Berkenbloesem
Zaterdag 18 oktober – GC de Kam
Hola Amigos! Chiro
Berkenbloesem
organiseert zijn
tweejaarlijkse
groepsfeest. Dit
festijn met veel sfeer
en tal van toneeltjes
van de grootste
Wezembeekse
kindersterren,
belooft nu al het hoogtepunt van de komende herfst te
worden. Hou je zeker vast aan je castagnetten, want het
thema voor deze editie is Spanje. Voor de bescheiden
bedragen van 7,5 en 5 euro schotelen we je daarbij een
volwassenen- of kinderschotel van onze ‘Spaanse spaghetti’
voor (of gewoon een spaghetti bolognese voor de minder
avontuurlijken onder ons). Eten kan van 17.30 tot 19.30 en
de show begint om 20 uur. Wacht niet te lang en reserveer
snel je kaarten op 0499 079 155 of
groepsfeest@chiroberkenbloesem.be
Adios amigos, de leidingsploeg

Kickertoernooi
Zaterdag 25 oktober
jeugdhuis Merlijn
Jeugdhuis Merlijn organiseert al voor de derde keer zijn
kickertoernooi. Het belooft nog groter te worden dan de
voorbije jaren. Ploegen van twee personen spelen in poules
om zich te plaatsen voor de eindfase. De winnaar van deze
eindfase gaat naar huis met een mooie prijs. Omdat we al in
de late namiddag aan het toernooi beginnen, zal er ’s avonds
ook iets te eten zijn. Meer informatie en inschrijvingen:
kickertornooi@merlijn.be of 0493 588 288.

Jaarlijkse quiz
Jeugdraad Wezembeek-Oppem
Zaterdag 11 oktober – 19.30 uur
jeugdhuis Merlijn (Kerkhofstraat 54)
Over hoeveel meter moest Tia Hellebaut springen om
Olympisch kampioene hoogspringen te worden bij de
vrouwen in Peking? Deze vraag kan wel eens aan bod
komen in de jaarlijkse quiz van de jeugdraad van Wezembeek-Oppem. Denk je het antwoord te weten op deze en
vele andere vragen? Aarzel dan niet, vorm snel een groepje
(maximum 4 personen) en schrijf je in! En ben jij de winnaar? Dan ga je naar huis met de ‘originele wisselbeker’!
Inschrijven kost niks en kan in jeugdhuis Merlijn, GC de
Kam (02 731 43 31) of via jeugdraadkwis@wezembeekoppem.be
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Kunstgroep RAM
Kam Kiest voor Kunst
Oktober

De Kreuners
30 jaar De Kreuners (In concert)
Di 14-10

Kunstgroep RAM werd opgericht in 1998 en viert dit jaar zijn
tienjarig bestaan. De groep bestaat uit vier personen die ieder een
verschillende stroming beoefenen. Rudi Willaerts werk bestaat
uit geometrische vormen, met een voorkeur voor vierkanten en
cirkels met felle contrasten. André Vandenput wil in zijn fotografie niet de harde realiteit tonen, maar wel het dagelijkse leven.
Het esthetische aspect van de foto staat voor hem op de eerste
plaats, maar gaat niet ten koste van de werkelijkheid. Alex Van
Bogaert tovert in zijn schilderijen het strikte mathematische
principe om tot een symmetrische compositie. De basisvorm is
het vierkant. Kleuren spelen ook een rol in het werk. Ze drukken sterke emoties uit en spreken tot de verbeelding. Voor
Marcel Socquet is portretschilderen het favoriete thema. De vrij
realistisch uitgewerkte karakterportretten geven iemands
uitstraling van het moment weer. Ook lithografie behoort tot
zijn werkdomein. Sinds enkele jaren is hij ook creatief met klei
(terracotta).

De Kreuners, pioniers van de Vlaamse rock, staan 30 jaar op de
planken. Het is 1978 wanneer zanger Walter Grootaers met zijn
nieuwe band De Kreuners voor hysterie zorgt tijdens de preselecties van de eerste Rock Rally. De in eigen beheer uitgebrachte
eerste single Nummer één is een schot in de roos. Enkele maanden
later volgt de tweede hit, de stevige rocksong Nee oh nee, die
vandaag een heuse klassieker genoemd mag worden. In 1981
verschijnt het debuutalbum ‘s Nachts kouder dan buiten. Dankzij
het succes van dit album worden De Kreuners uitgenodigd als
opener van het dubbelfestival Torhout-Werchter. Algauw zijn
van het debuutalbum meer dan 30.000 exemplaren verkocht.
Goed voor goud. Een Vlaamse supergroep is geboren! Tijdens de
XXL-concerten in 2004, 2005 en 2006 in het Antwerpse
Sportpaleis zingen generaties van toen en nu luidkeels mee met
ijzersterke liedjes als Layla, Verliefd op Chris Lomme, Ik wil je,

In de cafetaria van GC de Kam
Toegang: gratis

Maak me wakker, om er maar enkele te noemen. Deze en andere
hits van Walter Grootaers (zang), Erik Wauters (gitaar), Jan Van
Eyken (gitaar), Ben Crabbé (drums) en Axl Peleman (bas) staan
op het programma van hun concert in GC de Lijsterbes.
Meer info: www.delijsterbes.be, www.dekreuners.be,
02 721 28 06.
20.30 uur - GC de Lijsterbes
(Lijsterbessenbomenlaan 6 in Kraainem)
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk)
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Randfuif met liveoptreden van The
Mighty Moose Band
Za 04-10
Een avondje uit de bol gaan in de Rand? Dan is ons feestje van 4
oktober dé gelegenheid. Het wordt meteen in gang gezet door
The Mighty Moose Band, een coverband met roots in Ramsel.
Drie fantastische vocals en zeven muzikanten met een onwaarschijnlijke blazerssectie die voor de juiste ‘party feel’ zorgen. Ze
switchen vlot van disco naar soul tot rock en funk. Knappe
covers met telkens een Mighty Moose ‘touch’. Daarna zorgt onze
dj ervoor dat je zonder ophouden blijft swingen, tot in de late of
vroege uurtjes. Boek nu alvast je tickets voor dit feestje via www.
demoelie.be
20 uur - GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14 in Linkebeek,
02 380 77 51, info@demoelie.be
Tickets: 5 euro (kassa), 4 euro (vvk), 3 euro (abo)

Barbara Dex
Blue Eyed Country Girl – Back to the
roots, back to the movies
Vr 24-10
muziek

Barbara Dex heeft een van de beste stemmen van Vlaanderen. In
haar nieuwe programma brengt ze eigen liedjes die de countrypoprichting uitgaan. Ze gaat ook op zoek naar de wortels, naar
de echte roots van de country. Dat doet ze aan de hand van
liedjes uit westernfilms - Along the Navajo Trail, Love me tender en
Home on the range - van voor 1970. Grootheden zoals Dolly
Parton, Emmylou Harris, Roy Rogers, Frankie Lane en uiteraard ook Elvis Presley komen aan bod. Stuk voor stuk artiesten
voor wie Barbara een enorme bewondering heeft. Roel Van
Bambost selecteerde beeldmateriaal uit de beste country-andwesternfilms en toont archief beelden van voorgenoemde
artiesten.

The Other Boleyn Girl
Do 16-10
film

Een spannend verhaal van intriges, romantiek en verraad tijdens
een cruciale periode in de Europese geschiedenis. Gedreven door
de blinde ambitie van hun familie, strijden twee mooie zussen,
Anne en Mary Boleyn, om de liefde van de knappe en gepassioneerde Koning Hendrik VIII van Engeland. Beide vrouwen
delen uiteindelijk zijn bed, maar slechts een van de twee zal de
troon bestijgen voor een korte en turbulente regeringsperiode,
met een tragische afloop ...

Vijf koppige liveband o.l.v. Marty Townsend
20 uur - GC de Kam
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo)
Regie: Justin Chadwin
Met: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Kristin
Scott Thomas.
Originele versie – tweetalige ondertitels – 105 min.
20 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro (5 films)
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Een gesprek met professor recht en decaan
Paul Van Orshoven

‘Faciliteitengemeente is geen
tweetalige gemeente’
‘Als een inwoner niet telkens opnieuw om Franstalige documenten moet vragen, komt
dat neer op tweetaligheid. Wezembeek-Oppem is geen tweetalige gemeente en de
rondzendbrief-Peeters is de juiste interpretatie van de taalwet voor de faciliteitengemeenten.’ Zo vat professor Paul Van Orshoven het arrest van de Raad van State van
19 juni 2008 samen. Hij is geboren en getogen in Hoeilaart. De decaan van de faculteit
rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven volgt de juridische uitspraken over de Rand dan
ook op de voet.
Even de voorgeschiedenis schetsen.
Het is 13 oktober 2003. Het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem dient
een verzoekschrift in bij de Raad van
State. Het bestuur vraagt dat het besluit
van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden van 13
augustus 2003 nietig wordt verklaard.
Dat besluit vernietigde immers de
beslissing van het gemeentebestuur om
Franstalige oproepingsbrieven te

versturen, zonder dat de Franstalige
inwoners dat expliciet gevraagd
hadden.
Volgens de Vlaamse regering strookt
dat niet met de taalwetgeving in de
faciliteitengemeenten. De rondzendbrief-Peeters van 16 december 1997
stipt immers aan dat Franstalige
inwoners telkens opnieuw de gemeente
moeten verzoeken in het Frans
aangesproken of aangeschreven te

worden. Letterlijk: ‘Men kan veronderstellen dat de betrokkene zich
ondertussen heeft geïntegreerd en dat
hij de Nederlandse taal dermate
machtig is dat hij aanvaardt in het
Nederlands te worden aangesproken of
aangeschreven.’
Voorrangsstatus
Bijna vijf jaar later, op 19 juni 2008,
volgt het arrest van de Raad van State.
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De Vlaamse overheid krijgt gelijk. Het arrest stoelt zich net
als de Vlaamse overheid op de rondzendbrief-Peeters. In de
taal van de Raad van State klinkt dat zo: ‘Teneinde grondwetsconform te zijn, moet de interpretatie van de rechten
van wie in de randgemeenten in het Frans wil worden
bestuurd, stroken met de voorrangsstatus van het Nederlands
in die gemeenten. Een interpretatie die inhoudt (…) dat
particulieren die eens het gebruik van het Frans hebben
gevraagd later automatisch in het Frans worden aangeschreven, strookt daar niet mee vermits die interpretatie leidt (…)
tot een stelsel van tweetaligheid.’
Voor professor Paul Van Orshoven heeft de juridische taal
geen geheimen. Hij vindt de motivering van de Raad van
State behoorlijk logisch. ‘Als een gemeentebestuur een
databank aanlegt van mensen die Franstalig zijn om hen in
het Frans te bedienen, dan gaat het in de praktijk om een
tweetalige gemeente’, legt hij uit. ‘Dat is het geval in Brussel,
maar in de faciliteitengemeenten gelden andere regels.’
Uitdovend
‘De redenering van de Raad van State is vanzelfsprekend,
maar waarom is dit dan zo controversieel? Wel, Vlaanderen
heeft steeds gezegd dat de faciliteiten uitdovend zijn. De
Franstaligen zeggen dat het nergens in de bestuurswetgeving
staat dat de faciliteiten op een dag stoppen. Dat is zo, maar
‘uitdovend’ heeft hier een andere betekenis. Faciliteiten zijn
uitdovend in die zin dat iemand op termijn misschien wel
geen beroep meer zal doen op die faciliteiten. Daarom zegt
de Vlaamse Regering dat het logisch is dat een Franstalige
inwoner altijd opnieuw moet vragen om een Franstalig
formulier te krijgen of in het Frans aangesproken te worden.
De dag dat je dat als inwoner niet meer vraagt, zijn de
faciliteiten voor jou uitgedoofd. In een tweetalige gemeente
geldt dat niet.’
Geen verrassing
Een verrassing is het arrest zeker niet. ‘Het is eigenlijk een
bevestiging van vier eerdere arresten van de Raad van State
van 23 december 2004. Toen werd de nietigverklaring van
de rondzendbrief gevraagd. Ook zonder succes. In het
nieuwe arrest grijpt de Raad van State zelfs letterlijk terug
naar de redenering van toen. Er zijn nu dus al vijf arresten
die de grondwettelijkheid van de rondzendbrief-Peeters
bevestigen.’ Paul Van Orshoven verdedigde in 2004 trouwens de belangen van het Vlaamse Gewest bij de Raad van
State. Met succes, dus.
De vijf arresten van de Raad van State hebben de rondzendbrief niet aangetast. Wat kan er uit Franstalige hoek nog
ondernomen worden? ‘De rondzendbrief intrekken heeft
trouwens weinig zin. Het is maar een verwoording van de
wet. De uitleg die de wet krijgt in de rondzendbrief is zo
plausibel dat ze de logica zelf is. Deze interpretatie is het
licht van de zon. Het enige wat de Franstaligen kunnen doen
is de wet wijzigen, maar dat is een moeilijk politiek spel.’
Bart Claes

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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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

3 20.00

Kamclub Free Podium

GC de Kam

02 767 74 49

4 13.00

Gezinsbond Kledingbeurs

GC de Kam

02 731 97 80

5 12.00

Missiogroep Missiodag

Sterrebeek

02 731 48 79

5 14.30-17.30

Chiro Berkenbloesem spelnamiddag

Chirolokaal
Berkenheem

0499 07 91 55

9 20.00

Davidsfonds Voordracht, gastspreker Peter De Roover

GC de Kam

02 731 57 37

9 12.00

OKTOBER

Okra Herfstetentje

GC de Kam

02 784 32 96

10 20.00

Kunstkring Tentoonstelling – vernissage

GC de Kam

0486 72 00 76

11 10.00-18.00

Davidsfonds Superpakket

GC de Kam

02 731 57 37

11 10.00-19.00

Kunstkring Tentoonstelling

GC de Kam

0486 72 00 76

11 20.00

Les amis de Bourgogne Wijndegustatie

GC de Kam

02 767 44 93

11 19.30

Jeugdraad Jeugdraadquiz

Jeugdhuis Merlijn

0494 05 51 52

12 10.00-19.00

Kunstkring Tentoonstelling

GC de Kam

0486 72 00 76

15 20.00

Natuurpunt Voordracht Vlinders

GC de Kam

02 731 81 76

18 09.30-13.00

Duitse School Tweedehandsbeurs

Duitse School

02 785 01 30

18 17.30

Chiro Berkenbloesem Groepsfeest (Spanje)

GC de Kam

0499 07 91 55

19 12.00

The Diplomats Eetfestijn

GC de Kam

0474 35 67 48

22 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

23 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

23

KAV Uitwaaitocht

24 14.30

Okra Pelgrimage-Israël

OCMW

02 731 48 79
02 784 32 96

28 14.30

Okra Gezellig samenzijn

OCMW

02 784 32 96

29 12.00

Okra Einde petanqueseizoen

Rusthuis

02 784 32 96

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

Running Club WO - 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 november 2008 bekend willen maken, kunnen voor 13 oktober 2008 een
beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Kam.

