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02 AAN DE POLITIEKE POLS

Wie moet opdraaien voor de
vervuiling van de ‘bunker’?
Uit de gemeenteraad van 17 november
> De laatste maanden blijft waarnemend burgemeester François van
Hoobrouck d’Aspre (UF) opvallend op
de achtergrond. Officieel is hij vaak op
reis. Ook deze gemeenteraad is hij niet
aanwezig. Christian Jaubert (UF)
neemt het voorzitterschap waar.
> De kerkfabriek Sint-Pieter zorgt
opnieuw voor discussiestof. De
provincie keurde het meerjarenplan
niet goed omdat er een administratieve
fout in stond. Het dossier komt dan
terug naar de gemeenteraad. In de
begroting van 2009 werd echter
diezelfde fout overgenomen. Reden
voor de meerderheid om de begroting
niet goed te keuren. Volgens de
meerderheid is er ook geen overleg
geweest tussen de kerkfabriek en de
gemeente, wat de oppositie pertinent
ontkend: ‘Er is drie keer overleg
geweest, maar de meerderheid kreeg
haar zin niet en dus bestaat dat overleg
blijkbaar niet.’ Raadslid Jan Walraet
(OPEN) vindt dat de meerderheid van
slechte wil is. ‘Iedereen weet dat het
gewoon om een administratieve fout
gaat die de gemeente met een beetje
goede wil kan aanpassen.’ Het mag niet
baten. De begroting 2009 wordt
afgekeurd, meerderheid tegen minderheid.

> Ook de subsidies voor humanitaire
hulp en ontwikkelingssamenwerking
zorgen opnieuw voor discussie. De
commissie sociale zaken werkt al zes
maanden aan een reglement dat nog
steeds niet klaar is. Ze verkiest dat het
geld naar kleine organisaties gaat die
een band hebben met WezembeekOppem. De commissie vraagt om
enkel die verenigingen te steunen die
volgens haar in aanmerking komen:
Gamhece, Guides d’Horizons, Damiaanactie, het Belgo-Colombiaans
Werk voor Kinderwelzijn en Amade
Congo. Vallen uit de boot: Artsen
zonder Grenzen, Advocaten zonder
Grenzen, Artsen zonder Vakantie,
Balkanactie, Unicef, Oxfam en
11.11.11.
Raadslid Philippe Sala (UF) vindt dit
willekeur. ‘Al deze verenigingen
krijgen al jaren een subsidie. Ze
rekenen erop. En nu wordt hen op het
einde van het jaar gezegd dat ze niets
krijgen.’ Raadslid Jan Walraet (OPEN)
wijst erop dat de brief van Amade in
het Frans is gesteld. Daarom is hun
aanvraag eigenlijk onontvankelijk.
Schepen Nicole Geerseau (UF) vindt
dit spijkers op laag water zoeken. ‘De
dame van deze organisatie gaat
persoonlijk naar Afrika en iedere cent
wordt aan hulp gespendeerd.’ SOS

In de bunker naast het nieuwe politiegebouw werden schadelijke stoffen
gevonden.

Enfants sans Frontières krijgt een
laatste keer 10.000 euro om waterputten mee te bouwen in Mali.
> Tien jaar geleden diende een
inwoner een klacht in wegens geluidshinder van de ring. Nu krijgt hij gelijk
en wordt er een geluidsscherm van 300
meter gebouwd tussen de Madeliefjeslaan en de de Oppemlaan. De kostprijs
is 300.000 euro ten laste van het
Vlaams Gewest. De gemeente komt
tussen met 35.000 euro.
> De nachtwinkel op de Varkensmarkt
zorgt voor heel wat overlast: rondslingerend vuil, dubbel geparkeerde auto’s,
drugdealers, enzovoort. ‘Wat doet de
gemeente hieraan?’ vraagt raadslid
Frank Vandendael (OPEN). Schepen
Geerseau geeft toe dat het even beter
ging toen de politie meer controles
deed.
> In de bunker naast het nieuwe
politiegebouw werden schadelijke
PCB’s en zwavelzuur gevonden. De
rookmelders met radioactief materiaal
werden al weggehaald. Een leiding
naar de stookolietank van 30.000 liter
lekt. ‘Wie zal voor de saneringskosten
opdraaien: de gemeente of de vorige
eigenaar het ministerie van Landsver-

Schepen Petit beweert dat de gemeente hier niets mee te maken heeft.
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dediging?’, vraagt raadslid Frank Vandendael (OPEN).
Schepen Frédéric Petit (UF) beweert dat de gemeente hier
niets mee te maken heeft. ‘De bunker is eigendom van de
politiezone Wokra. Wie aansprakelijk is, zal later uitgemaakt
worden, desnoods via de rechtbank.’ Als Wokra zou moeten
opdraaien voor de kosten, komt het hele dossier sowieso
terug op de tafel van de gemeente, want de politiezone
wordt samen met buurgemeente Kraainem beheerd.
> De kinderen van de Letterbijter zullen niet meer op het
sportveld kunnen spelen. Dat besliste de gemeente nadat
enige tijd geleden twee meisjes tijdens de middagpauze voor
een korte tijd verdwenen. Anderhalf uur later werden ze
gelukkig teruggevonden in een leegstaand huis aan de
Mechelsesteenweg. Volgens schepen Nicole Geerseau (UF) is
het sportveld moeilijk af te sluiten. ‘De gemeente kan het
risico niet nemen dat zo’n voorval zich zou herhalen. Tijdens
de turnles, wanneer de groep kinderen kleiner is, kan de
school nog altijd gebruik maken van het sportveld.’
> De actie ‘Duurzaam naar School’ van minister voor
Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) wil kinderen en
ouders aanzetten om te voet en met de fiets naar school te
komen. De gemeenten die aan de actie deelnemen, kunnen
daarvoor een bedrag van 21.756 euro subsidies ontvangen.
Jan Pollaris (OPEN) vraagt of de gemeente hieraan zal
deelnemen. Schepen Nicole Geerseau (UF) antwoordt dat
het bestuur hiervoor geen initiatief zal nemen. Volgens haar
waren de voorstellen van de minister vooral gericht op grote
scholen waarvan de kinderen meer dan vijf kilometer ver
wonen.’
> Aanvankelijk wilde het college een kinderhoogdag
organiseren samen met buurgemeente Kraainem. ‘Waarom
werd dit initiatief toch nog afgeblazen?’, vraagt raadslid Jan
Pollaris (OPEN). Volgens schepen Eléonore de Bergeyck de
Moerloose (UF) was er geen interesse van de jeugdverenigingen om dit mee te organiseren en zou het project te veel
kosten. De Vlaamse oppositie vraagt zich af over welke
verenigingen de schepen het heeft, want zij heeft geen weet
van jeugdverenigingen die hiervoor gecontacteerd zouden
zijn geweest.
Ghislaine Duerinckx

De nachtwinkel op de Varkensmarkt zorgt voor heel wat overlast.

Wettenawa
> Enkele weken geleden kocht het OCMW een appartementsgebouw aan op de hoek van de Pachthofdreef en de JB
De Keyzerstraat. De aankoop kadert in het project van het
Lokaal Opvang Initiatief (LOI). Volgens de wet heeft het
OCMW een belangrijke opdracht in verband met de opvang
van asielzoekers. Via het LOI zorgt het OCMW voor de
daadwerkelijke opvang in plaats van een financiële ondersteuning, zoals dat in het verleden het geval was.
> Door de moeilijke en gevaarlijke verkeerssituatie ter
hoogte van de kleuterschool van het Heilig Hart College in
de Marcelisstraat, worden een aantal maatregelen onderzocht. Om de snelheid af te remmen wordt overwogen om
ter hoogte van de school een verkeersdrempel te plaatsen. Er
komt ook een gerichte controle op snelheid en op het
parkeerverbod. Er zal ook worden onderzocht of het wegvak
heringericht kan worden.
> De openingsuren van de bibliotheek zijn gewijzigd. Je kan
er terecht op dinsdag en donderdag van 13 tot 19 uur, op
woensdag van 10 tot 18 uur, op vrijdag van 10 tot 14 uur en
op zaterdag van 10 tot 13 uur.
> Begin november ging een klas van het Heilig Hart
College op bezoek in het Onze-Lieve-Vrouwverzorgingstehuis in de J.B. De Keyzerstraat. Ze deden dat voor het Fade
Out/Fade Oud-project, waarbij ze proberen om aan de hand
van tekeningen en foto’s portretten te maken van de bewoners.
> Ook dit jaar levert Jeugdhuis Merlijn een extra inspanning
tijdens de eindejaarsfeesten. Op kerstavond is het jeugdhuis
open vanaf 23 uur. Op oudejaarsavond kan je deelnemen aan
het diner en daarna in groep naar Leuven vertrekken om het
nieuwe jaar te vieren. Meer info en inschrijvingen: info@
merlijn.be of 0493 58 82 88.

E-zine van GC de Kam
In september
startte GC de
Kam met het
versturen van een
e-zine. In deze
elektronische
nieuwsbrief wordt
het programma
van het gemeenschapscentrum
aangekondigd.
Daarnaast kan je via allerlei links nuttige informatie over de
Kam en vzw ‘de Rand’ opvragen. Vacatures, nieuwsberichten, activiteiten … Je kan ook steeds doorklikken naar de
website van de 7 gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’.
Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een
mailtje met je mailadres naar info@dekam.be en vanaf de
volgende editie vind je de e-zine in je mailbox.
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Ondanks de crisis lijden
IJslanders geen kou

Het verhaal van Katlijn Pollaris in IJsland (deel 3)
‘Weeral een maand voorbij in IJsland. De tijd gaat hier enorm snel. Maar er is hier weeral
veel gebeurd. Zo ging ik naar het bekendste IJslandse muziekfestival en ik kreeg bezoek
uit België.’ Katlijn Pollaris volgt via een Erasmusprogramma enkele maanden les aan de
University of Iceland. In uitgekamd vertelt ze over haar belevenissen en impressies.
De economische crisis is hier nog lang
niet voorbij en dat zal nog niet meteen
veranderen. De buitenlanders die naar
IJsland kwamen om hier te werken, zijn
al vertrokken of zijn van plan dat te
doen (vooral de Oost-Europeanen). De
Italiaanse barman in mijn hotel bijvoorbeeld, wil zo snel mogelijk naar Oslo in
Noorwegen verhuizen, omdat daar de
economische crisis niet zo erg is als hier.
De IJslanders zelf reageren zeer verschillend op de situatie. Sommigen zijn er
zich zeer bewust van en vinden het
gewoon vernederend dat het eens zo
rijke IJsland nu zo’n slechte indruk
maakt in de wereld en moet gaan
bedelen bij andere landen of bij de
Wereldbank. Andere inwoners lijken
het nog niet goed te beseffen en
consumeren lustig verder. Het dagelijkse
leven toont echter al vele sporen van de
crisis. Zo liggen de meeste bouwwerken
in Reykjavik stil (de Poolse bouwvakkers zijn weg) en de prijzen in de
winkel stijgen.
Gelukkig zullen de IJslanders nooit kou
lijden, hoewel ze door het koude
klimaat uiteraard grote energieverbruikers zijn. Maar de meeste energie wordt
op natuurlijke wijze ontgonnen via de

thermale bronnen en de hydro-elektriciteit van de watervallen. Het verwarmingssysteem van de IJslandse huizen is
ingenieus. De watermaatschappij legt
leidingen aan die het water aan 80
graden in de huizen brengen. Daar
verwarmt het water via de radiatoren
het hele huis. Als het water dan te koud
is geworden, wordt het terug naar
buiten geleid. En als je deze leiding dan
kriskras onder de garageoprit en het
paadje installeert, blijft daar geen
sneeuw of ijs liggen. Om ook onafhankelijker te worden van de oliemarkt,
doen de IJslanders verwoed research
naar alternatieven voor benzine. Het
eerste waterstofstation opende bijvoorbeeld al de deuren.
The Blue Lagoon
Begin oktober vond het jaarlijkse
festival Iceland Airwaves plaats in
Reykjavik. De organisatoren hadden
geen geld voor grote internationale
namen, maar er stonden wel veel
IJslandse groepen op de affiche. Het
festival vond plaats in verschillende bars
in Reykjavik. Behalve de gebruikelijke
instrumenten zoals gitaar en drum,
gebruiken de IJslandse muzikanten ook
graag specialere instrumenten zoals

Katlijn met Martin (Duitsland), Samy (Duitsland) en Indra (Indonesië) in
de Blue Lagoon tijdens de Blue Lagoon Airwaves Party.

fagot, fluiten en triangels. Tijdens het
festival was er ook een speciaal feestje
aan de gang: The Blue Lagoon Airwaves Party. De Blue Lagoon is een
natuurlijk warmwatermeer en een van
de bekendste toeristische trekpleisters.
Tijdens het feest speelde een dj muziek
terwijl de feestgangers in het water aan
het dansen en drinken waren. Het was
ook prachtig weer: de zon scheen, maar
het was wel heel koud. Erg surrealistisch!
Naar de alcoholwinkel
Ondanks het koudere weer (en de
crisis), gaat het nachtleven in Reykjavik
ook nog steeds zijn gang. IJslanders (en
natuurlijk ook Erasmussers) zijn echte
feestvierders. Een feestje in Reykjavik
begint met een bezoek aan de ‘Vinbud’
of alcoholwinkel. In IJslandse supermarkten kan je geen alcohol kopen,
daarvoor moet je dus naar een speciale
alcoholwinkel gaan. De minimumleeftijd voor het kopen van alcohol is 20
jaar (en daar zijn ze streng op, want ik
heb zelfs al eens mijn identiteitskaart
moeten tonen). In zo’n ‘Vinbud’ waan
je je een misdadiger of een alcoholieker.
De verkopers en de bewakers bekijken
je heel argwanend en wantrouwig.
Zodra de alcohol gekocht is komen de

Katlijn met de ijsbergen van Jokulsarlon.
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Op een feestje in Bar 22 met Jane (Oostenrijk), Katharina
(Duitsland), Martin (Duitsland), Jolien, Katlijn en op de voorgrond Indra (Indonesië).

IJslanders samen in iemands huis om te
drinken. Rond middernacht gaan ze
dan naar een van de bars op Laugavegur, de hoofdstraat van Reykjavik, waar
de alcohol natuurlijk duurder is.
Vrijdag- en zaterdagnacht is ongetwijfeld
het drukste moment op Laugavegur. Veel
feestvierders rijden ook met hun wagen
door de straten voor een echte parade.
En ze weten niet van ophouden, want
om 6 uur ’s morgens is het nog steeds
heel druk in de uitgaansbuurt.
Mooie natuur, weinig mensen
Maar naast al dat feestvieren, ben ik
natuurlijk ook opnieuw de prachtige
IJslandse natuur ingetrokken. Samen
met enkele vrienden maakte ik een
tweedaagse trip naar het zuiden en
zuidoosten van IJsland. Op weg naar
Vik, de stad van het Zuiden, bezochten
we enkele spectaculaire watervallen,
zoals Seljalansfoss, waar je helemaal
rond en onderdoor kunt wandelen. De
volgende stop waren de Black Beaches
in de buurt van Vik waar we de
zonsondergang zagen. Toen we
aankwamen in Vik, was de ontgoocheling toch wel groot. Het bleek eigenlijk
Katlijn met Obama op de ‘US election night party’.

Waterval in het zuiden van IJsland.

een klein dorpje te zijn waar slechts een
restaurant open was en dan nog wel een
dat hoort bij het benzinestation. Op
zo’n moment besef je dat er buiten
Reykjavik eigenlijk zeer weinig mensen
wonen. We sliepen die nacht in een
jeugdherberg in de absolute middle of
nowhere. De volgende dag reden we
verder naar ‘Jokulsarlon’, waar grote
ijsbergen in een meer drijven. Opnieuw
een prachtige natuur, maar toch wel
enorm weinig mensen! We waren dan
ook blij toen we die avond terug in het
‘drukke’ Reykjavik aankwamen.
Yes, we can!
Dan waren er de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met enkele vrienden
besloten we de uitslagen op de voet te
volgen. We hoorden dat de Amerikaanse ambassade in Reykjavik een ‘US
election night party’ organiseerde. We
gingen naar de ambassade en vroegen of
we mochten gaan. We hadden het niet
onmiddellijk verwacht, maar die
namiddag kregen we toch een uitnodiging voor het feestje in onze mailbox.
Die avond gingen we dan naar het
Grand Hotel, waar twee grote schermen

hingen. Er werden drank en hapjes
aangeboden en de zaal was versierd met
de Amerikaanse vlag. Na enkele
speeches en concerten, kwamen dan
rond 12 uur de eerste uitslagen binnen.
Groot was de opluchting toen bleek dat
Obama gewonnen had, want ook hier
in IJsland zijn de mensen heel democratisch en anti-Bush ingesteld.
Bezoek van het thuisfront
Ondertussen kreeg ik ook al heel wat
bezoek uit België. Eind oktober kwamen
mijn ouders naar hier. De week dat zij
hier waren, was het enorm koud maar
zonnig in Reykjavik. We zijn samen op
bezoek gegaan bij een Belgische vrouw
die jaren geleden met een IJslander
getrouwd is en hier nu een gezin heeft.
Verder maakten mijn ouders ook de
typische IJslandse uitstappen. Een goede
week later kwam mijn vriendin Jolien op
bezoek. Samen zijn we naar de Blue
Lagoon geweest, we hebben de Golden
Circle gedaan, we reden te paard en zijn
naar enkele feestjes geweest. Bedankt
voor de leuke bezoekjes!
Katlijn Pollaris

Katlijn en Jolien op IJslandse paarden.
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Ondernemen van vader op zoon (2): IJzerwaren Desmet

‘Kwaliteit voor stielmannen’
Aan grote winkelketens geen gebrek in Wezembeek-Oppem. Delhaize, Carrefour en even
verderop Makro, Aldi, Brico, Ikea. Toch bestaan ze nog, de kleine zelfstandigen die het
beroep van vader op zoon doorgeven. Hier vind je nog de warmte en de persoonlijke
aanpak van vroeger. In deze reeks gaan we op zoek naar de verhalen achter deze zelfstandige ondernemers en unieke winkeltjes. Deze maand: IJzerwaren Desmet.
‘Desmet’ prijkt in grote zwarte letters
op het gebouw in de Hernalsteenstraat.
Die letters prijken er al decennia lang.
In 1962 moest het zeventiende-eeuwse
gebouw op deze plaats wijken voor de
nieuwe magazijnen. Het pand stond
bekend als het Spaans Huis. ‘Mijn
geboortehuis’, mijmert grootvader
Emiel Desmet (77). Hij wacht ons op
in zijn voormalige kantoor. De zaak
bestaat al sinds 1941, toen Emiels broer
een zaak in meubelbeslag startte. ‘Ik
kwam er bij na de oorlog in 1946. Ik
was toen vijftien jaar’, herinnert Emiel
zich. ‘Vlak na de oorlog was er veel
vraag naar bouwbeslag, klinken van
ramen en deuren, sloten en zo meer.
Ook het werkgerei dat daarvoor nodig
was. De heropbouw van het land was
volop bezig en daar kon het bedrijf op
teren.’
Drie generaties Desmet: Emiel, Eric en Kevin.

Derde generatie
Het bedrijf bloeide en hield stand over
de jaren heen. Emiel nam de zaak in
1984 van zijn broer over.
Vandaag zwaait zijn zoon Eric (53) hier
de plak. ‘Op vraag van mijn nonkel
kwam ik er bij in de jaren 80’, vertelt
Eric. ‘Hij wilde een extra partner in de
zaak. Ik was hier niet vreemd, hè.
Tijdens de schoolvakantie werkte ik
mee en uiteindelijk gaf ik mijn job bij
de gemeente op.’ Het aantal werknemers groeide. Vandaag werken er
dertien mensen.
Erics zoon Kevin (31) stapte al 10 jaar
geleden mee in de zaak en kent het vak
intussen ook door en door. De opvolging lijkt ook al verzekerd. Kevin is
niet lang geleden vader geworden van
Sander Desmet, of misschien ziet
Lauren (2,5) het ook wel zitten om de

zaak in ijzerwaren voort te zetten.
Vakmannen
In de winkel vind je een groot aanbod
aan werkmateriaal, handgereedschap
en zo meer. Steviger materiaal dan je
in de doorsnee Brico of Gamma zal
vinden. ‘Onze klanten zijn voor 90
procent vakmannen’, weet Eric. ‘Die
moet je geen materiaal verkopen dat
niet geschikt is om elke dag te gebruiken. Dat moet kwaliteit zijn of ze
kopen hier gewoon niet meer. Wij
bezoeken onze klanten trouwens zelf.
Onze vertegenwoordigers zijn steeds
op de baan om bij de klanten te
leveren.’
Wat IJzerwaren Desmet verkoopt, vind
je trouwens vaak gewoon niet bij Brico
of Gamma. ‘Draai-kiepsystemen voor
ramen, bijvoorbeeld. Dat zijn heel
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Cursus Eerste hulp
Rode Kruisafdeling Tervuren
Woensdag 7 januari - 19 uur
Nieuwstraat 15, Tervuren
Cursus Helper
Rode Kruisafdeling Tervuren
Woensdag 4 februari - 19 uur
Nieuwstraat 15, Tervuren
Naar goede gewoonte organiseert de plaatselijke Rode
Kruisafdeling Tervuren haar jaarlijkse cursus. De cursus is
helemaal in een nieuw kleedje gestoken en aangepast aan de
Europese normen inzake eerstehulpverlening. Talrijke
onderwerpen komen aan bod: cpr, hartaandoeningen,
bloedingen, beroerten, maar ook gewone wondverzorging
enz.
De cursus bestaat uit twee delen: Eerste hulp en Helper. Beide
duren 12 lesuren en volgen elkaar op. Na elk deel volgt een
examen en kan je het brevet Eerste hulp en Helper behalen.
Voor de cursus Eerste hulp is er een oefenboek. Meer informatie vind je terug in het tweede handboek Help! Eerste hulp
voor iedereen. Daarin zit ook een dvd met de technieken om
thuis verder te oefenen of te herhalen.
Meer informatie over de andere lesdagen en lesonderwerpen: Anne Verbraecken, 0496 95 34 44. Gelieve tijdig in te
schrijven, want het deelnemersaantal is beperkt tot 15.
‘Vakmannen moet je geen materiaal verkopen dat niet geschikt is om elke
dag te gebruiken.’

complexe systemen en elk soort raam is verschillend. Of
veiligheidssloten voor deuren. Dat vind je alleen bij vakmannen en zij kopen het bij ons.’
Het is trouwens belangrijk voor de zaakvoerders dat ze
up-to-date blijven, want er verandert voortdurend wat op de
markt. ‘Bouwers moeten voortaan bijvoorbeeld verluchtingssystemen inbouwen in de ramen’, weet Kevin. ‘Dat
bestaat al lang, maar nu is het verplicht. De profielen van de
ramen zijn vandaag ook dikker dan vroeger. Nu is dat 70
millimeter, vroeger 58. Dat heeft met de isolatiewaarde te
maken. Die veranderingen betekenen voor ons heel wat.
Vakmannen zullen nieuw gereedschap nodig hebben,
schrijnwerkers nieuwe frezen, dus wij moeten mee evolueren. Dat is niet altijd gemakkelijk als groothandel, want we
zitten nu eenmaal vaak met een grote stock.’
Duitse concurrenten
Dat is niet de enige uitdaging. Af en toe vinden inbrekers de
weg naar de zaak. ‘Onlangs nog’, weet Eric, en hij wijst naar
de glazen koepel in het dak. ‘Ze kwamen langs daar naar
binnen en gingen aan de haal met een reeks gereedschap.
Sindsdien hebben we tralies voor het raam gezet.’
Maar inbrekers kan je nog buiten houden, concurrenten
wegjagen is moeilijker. ‘Sinds de Europese grenzen open
zijn, spelen er firma’s uit Duitsland mee op de markt. Hier
en daar zijn er al collega’s overgenomen. Wij zijn alvast niet
van plan de zaak op te geven, hoor’, lacht Eric.
Bart Claes

Vrouwensportdag
Provincie Vlaams-Brabant
Dinsdag 2 december - Scherpenheuvel
Voor de eerste keer organiseren de diensten Sport en
Diversiteit en Gelijke kansen van de provincie Vlaams
Brabant een vrouwensportdag. Op de sportdag kan elke
Vlaams-Brabantse vrouw in een gezellige en ontspannen
sfeer kennismaken met haar favoriete sport of een nieuwe
beweegactiviteit. Deze eerste vrouwensportdag vindt plaats
op 2 december in Scherpenheuvel.
Meer informatie: 016 26 73 21 of
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be
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Hans Brockhaus, Duitse krantenuitgever en winkelier

Een krant voor de Duitstalige
Randbewoners
Er wonen ruim 15.000 Duitsers, Oostenrijkers en Duitstalige Zwitsers in Brussel en de
Vlaamse Rand. Hans Brockhaus is zowat de lijm die deze gemeenschap bindt. Hij baat
niet alleen de Duitse winkel Paper Ranch uit in Wezembeek-Oppem, hij geeft zelfs een
eigen Duitse krant uit, de Brüssel-Rundschau. ‘Het gaat er hier minder stipt en punctueel aan toe dan in Duitsland. Prima voor mij, maar niet elke Duitser kan zich daaraan
aanpassen.’
De winkel van Hans Brockhaus ligt in
de schaduw van de Deutsche Schule
Brüssel, al klopt die ‘Brüssel’ niet. De
school ligt immers in de Lange
Eikstraat in Wezembeek-Oppem. Hans
woont al twintig jaar in WezembeekOppem. Hij is af komstig van Westfalen in Duitsland, gaf les aan de universiteit van Valenciennes en belandde
uiteindelijk twintig jaar geleden in
Wezembeek-Oppem, waar zijn
Argentijnse vrouw Norma les geeft aan
de Duitse school.
De Paper Ranch bestaat al dertig jaar.
Hans nam de winkel zes jaar geleden
over. Het is een kleine, gezellige
krantenwinkel waar je ook schoolgerief, geschenken en zo meer kan
vinden. Je vindt er wel de courante
Vlaamse kranten, maar verder is alles
in het Duits. ‘De overgrote meerderheid van de klanten is Duitstalig’,
vertelt Hans. ‘Ik verkoop dan ook
vooral Duitstalige tijdschriften. De
ruimte is beperkt en dus moet ik
keuzes maken. Verder vind je hier
vooral schoolbenodigdheden voor de
leerlingen van de Duitse school. Het
Duitse onderwijs werkt met een
speciale maat van papier, dat vind je in
andere winkels niet.’
Achtergrond en kalender
Eigenlijk is de Paper Ranch een
noodzakelijk kwaad voor Hans. ‘Ik
hou me het liefst bezig met de krant.
De winkel dient om geld in het laatje
te brengen. Ik startte 13 jaar geleden
met de Brüssel-Rundschau. Het eerste
nummer dateert van februari 1996. Ik
wilde toen alle informatie en activiteiten in de regio bundelen en vertalen in
Hans met zijn dochter Mariana in de winkel.

uit de gemeente 09

De winkel van Hans Brockhaus ligt in de schaduw van de Deutsche Schule Brüssel.

een handige krant. Dat doe ik nog
steeds. Je vindt in Brüssel-Rundschau
niet wat je in andere kranten leest,
maar vooral achtergrondverhalen en
een uitgebreide kalender.
Zo is het coververhaal van het novembernummer een informatief verhaal
over de bankcrisis. Je vindt in hetzelfde
nummer ook een artikel over de
diamanthandel in Antwerpen en over
de nieuwe vervoerskaart van de MIVB.
Eerder wijdde Hans al coververhalen
aan de saneringen bij De Post, de
Belgische taalgrens en het verschil en
de gelijkenissen tussen de Belgische en
de Duitse vlag. Ook de faciliteiten
kwamen uiteraard al aan bod. ‘Ik
begrijp wel hoe die faciliteiten historisch gegroeid zijn, maar de hele
situatie hier in de Vlaamse Rand ligt
toch zo moeilijk. Brussel stoot op een
symbolische muur en dat kan toch niet
voor een grootstad. Maar respect voor
de lokale gewoonten en gebruiken kan
al veel verhelpen. Anderzijds moet je
van mensen die weten dat ze hier maar
enkele jaren wonen, niet verwachten
dat ze de taal gaan leren. Een open
geest en respect is heel belangrijk.’
Hans schrijft niet alle artikels zelf,
maar kan op het schrijftalent van een
handvol landgenoten rekenen. ‘De

krant is mijn hobby, net als de Belgische geschiedenis. Ik verdiep me er
graag in en zo kan ik voor mijn
taalgenoten de achtergrond van de
actualiteit brengen.’
Brüssel-Rundschau heeft intussen meer
dan duizend lezers, voornamelijk
mensen die geabonneerd zijn, maar de
krant is ook te koop in enkele krantenwinkels. ‘Niet in heel Brussel en de
Vlaamse Rand, maar wel in de
Europese wijk en ten zuidoosten van
de hoofdstad. Daar wonen de meeste
Duitstaligen.’
Sint-Martinus
Terug naar de winkel, dan. Heeft een
Duitser behoefte om naast leesvoer ook
andere authentieke Duitse producten te
kopen? ‘Zeker’, beaamt Hans, en hij
neemt ons mee in de winkel. ‘Weet je,
op 11 november is het een feestdag
voor de Belgen. Voor de Duitsers niet,
om begrijpelijke redenen. Toch vieren
we die dag ook feest, namelijk de
naamdag van Sint-Martinus.’ Hans
toont ons een lampionnetje dat nog in
elkaar geknutseld moet worden.
‘Daarmee gaan ouders en kinderen op
stap tijdens het feest van Sint-Martinus.
Op 11 november verzamelen enkele
honderden Duitse mama’s, papa’s en

kinderen in het park van Tervuren
voor een avondlijke wandeling.’
Ook in de aanpak stelt Hans verschillen vast. ‘Ik neem het verkeer als
voorbeeld. Een Duitser zal altijd
stoppen voor een stopbord of zelfverzekerd doorrijden bij voorrang. Hier
gaan de mensen daar wat losser mee
om. Ze zullen al eens iemand doorlaten of toch nog snel doorrijden. Het
gaat er wat minder stipt aan toe. Voor
mij is dat prima, maar niet alle Duitsers
passen zich daaraan aan.’
En zal de uitgever-winkelier de
legendarische Duitse kerstsfeer niet
missen? Duitsland heeft de kerstmarkt
en de dampende glühwein zowat
uitgevonden. ‘Ach, we moeten jullie
niet te veel meer leren. De Brusselse
kerstmarkt is een heel grote markt en
er valt in ieder dorp wel wat te beleven
tijdens de kerstperiode. Veel verschil is
er niet meer.’
Bart Claes
Meer informatie:
www.bruesselrundschau.be
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Viering met tentoonstelling en show

15 kaarsjes voor Pels en Pluim
Het is al pluim en pels wat de klok slaat ten huize van Dirk Demey. Hij is secretaris van
de vereniging Pels en Pluim, zijn vader is voorzitter, zijn moeder schatbewaarder. De
Wezembeekse afdeling van de vereniging viert dit jaar haar 15e verjaardag met een
tentoonstelling en een jubileumshow met dj. Tijd voor een gesprek met de familie.
Vijftien jaar Pels en Pluim in Wezembeek-Oppem, maar vader Eugene (71)
en zoon Dirk Demey (40) zijn al 38
jaar met de hobby bezig. ‘Vroeger
zaten we in een club in Haacht en
daarna in Dilbeek’, vertelt Dirk.
‘Nadat er onenigheid ontstond in de
club, besloot ik op te stappen en zelf
een Wezembeekse afdeling van Pels en
Pluim op te richten. Mijn ouders en
clubleden van Haacht hielpen me een
handje en uiteindelijk waren we met
zijn achten om de club op te starten.’
De club telt intussen 35 leden, waarvan
er 13 een fokkerskaart hebben en dus
ook tentoonstellingen mogen doen.
Mijn vermoeden over de leeftijd van de
leden blijkt te kloppen: de meeste
mannen zijn de 35 jaar gepasseerd.
‘Veel jeugd begint met kweken omdat
de ouders ermee bezig zijn, maar ze
stoppen als ze iemand leren kennen’,
weet Dirk. ‘En rond hun 35e pikken ze
de draad weer op.’

Zeldzaam
In het fokkersmilieu onderscheiden we
zeven groepen: konijnen, cavia’s,
duiven, hoenen (grote kippen), krielen
(kleine kippen), park- en watervogels.
Dirk spitst zich toe op cavia’s, papa
Eugene en mama kweken konijnen. Er
zijn in totaal zo’n 50 konijnen en 50
cavia’s. ‘Wij zijn een van de weinige
fokkers die satijnen cavia’s en konijnen
fokken. Hun haar ziet eruit als een
gewone vacht, maar het glanst een
beetje. Het is een heel moeilijk ras om
te kweken’, vertelt Eugene. Daarbuiten
hebben de mannen nog ‘ruskes’, witte
konijnen met rode ogen, maar ook
kleine en Nederlandse hangoren. Ze
zijn bijzonder fier op hun konijnen van
het ras Golden Sax, die ze ooit kochten
van een fokker op een tentoonstelling
in Bastogne. Bij hun weten kweken zij
het ras als enige in Vlaanderen.
Wat doe je nu met al die pluim en pels?
Tentoonstellen! Het tentoonstellingsseizoen loopt van begin september tot
half februari, de rest van het jaar dient
om te kweken. Binnen Pels en Pluim
Wezembeek-Oppem wordt één keer
per maand een ledenvergadering
gehouden, telkens op de tweede
woensdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, omdat het
dan vakantie is en december, omdat
dan de tentoonstelling wordt gehouden.
‘Tijdens het weekend van 13 en 14
december is het weer zover’, vertelt
Dirk. ‘Dan houden we in de grote zaal
in GC de Kam onze jaarlijkse tentoonstelling.’
Ook vrouwen
Iedereen mag tentoonstellen bij Pels en
Pluim. ‘Ik verzend zo’n tweehonderd
uitnodigingen, 50 fokkers kunnen zich
inschrijven, met maximum 10 dieren.’
De punten worden toegekend door
keurmeesters en bepaald naargelang

Dirk in de stal waar hij zijn cavia’s kweekt. Hij
houdt een gouden Amerikaans crested vast.

hoe hard de dieren aan de standaardnormen voldoen. Daarbij wordt vooral
gekeken naar de bouw en de herkenning van de kleur van het dier. Er is
ook een minimum- en maximumgewicht bepaald, alsook welke fouten het
dier mag hebben. De winnaar krijgt
een beker of een geldprijs en naargelang het aantal punten dat de fokkers
behaalden, mogen ze ook een naturaprijs kiezen.
Het maximum aantal punten dat je kan
krijgen, is 97. Een cijfer dat volgens
Eugene en Dirk niet zo vaak gegeven
wordt. ‘Op onze tentoonstelling wordt
de maximumscore gemiddeld vijf keer
behaald op 500 deelnames’, weet
Eugene.
Zullen we er veel vrouwelijke fokkers
zien? ‘Op onze tentoonstelling komen
veel vrouwen af, omdat mijn vrouw
steeds een prijs heeft voor de vrouwelijke fokkers’, zegt Eugene trots.
Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar
de hoogste prijs die de familie ooit
wegkaapte. ‘In januari werd ik tweede
nationale reekskampioen bij de cavia’s
in de soort Engels gekruimd gladhaar’,
vertelt Dirk trots.
Travestieten
De prijsuitreiking wordt normaal op
zondagavond gehouden, maar omdat
dit een speciaal jaar is, wordt de
prijsuitreiking uitgesteld tot de
zaterdag erna. ‘Zo kunnen we na de
uitreiking nog iets aanbieden: een
travestieshow. De dj zorgt ervoor dat
de mensen wat kunnen dansen’, vertelt
Dirk. ‘Toen de vereniging 5 jaar
bestond, hadden we ook zo’n travestieshow georganiseerd. De mensen waren
laaiend enthousiast. Op algemeen
verzoek komt er dus nu opnieuw zo’n
show.’
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Dokters van wacht
> 05/12
Dr. Van Belle
Bommaertlaan 6
1950 Kraainem
02 731 12 93
> 06/12
Dr. Gobbers
‘t Veldeke 2
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 16 00
> 07/12
Dr. Vande Wal
Kon. Astridlaan 145
1950 Kraainem
02 725 06 96
> 13/12
Dr. Ch. De Ruyck
Pleinlaan 57
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 55 99
Eugene en zijn vrouw tonen een kleine hangoor
van blauwe kleur en een satijn-ivoor. De cavia
die Dirk vast heeft is een gladhaar buf, de cavia
op de tafel is satijn-rood.

De tentoonstelling van Pels en Pluim
Wezembeek-Oppem loopt op zaterdag
13 december van 16 tot 22 uur en op
zondag 14 december van 9 tot 17 uur
in de grote zaal van GC de Kam. De
prijsuitreiking met de jubileumshow
vindt plaats op zaterdag 20 december
vanaf 20 uur, ook in GC de Kam. Aan
de kassa betaal je voor de jubileumtravestieshow 8 euro. In voorverkoop
kost een kaartje 5 euro. Bestellen kan
via 02 731 49 45 of
dirk.demey@skynet.be.
Marijke Pots

> 14/12
Dr. Verbist
J.B. De Keyzerstraat 80
1970 Wezembeek-Oppem
0475 81 57 24
> 20/12
Dr. Delhez
Grensstraat 136
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 42 24
> 21/12
Dr. Galand
Leopold III-laan 11
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 05 33
> van 24/12 (19 uur) tot 25/12
(7 uur)
Dr. Gelderblom
Vosberg 22
1970 Wezembeek-Oppem
02 688 23 00

> 28/12
Dr. R. De Ryck
Potaardestraat 68
1950 Kraainem
02 731 61 80
> van 31/12 (19 uur) tot 02/01
(7 uur)
Dr. Verbist
J.B. De Keyzerstraat 80
1970 Wezembeek-Oppem
0475 81 57 24

Apothekers van wacht
> van 28/11 tot 05/12
Apotheker Desmet-Schoonejans
Mechelsesteenweg 157
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 04 75
> van 05/12 tot 08/12
Apotheker Jansen-Ceuppens
Lange Eikstraat 8
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 89 40
> van 08/12 tot 12/12
Apotheker Annaert
Smisstraat 1
3080 Tervuren
02 767 63 40
> van 12/12 tot 15/12
Apotheker Piens
Arthur Dezangrélaan 35
1950 Kraainem
02 720 47 90
> van 15/12 tot 19/12
Apotheker Peeters
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68
> van 19/12 tot 26/12
Apotheker Christiaens
Oppemlaan 6
1150 Stokkel
02 772 77 66

> van 25/12 (7 uur) tot 26/12
(7 uur)
Dr. Van Belle
Bommaertlaan 6
1950 Kraainem
02 731 12 93

> van 26/12 tot 29/12
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67

> van 26/12 tot 27/12
Dr. P. Van Mulders
Vredeplaats 2A
1950 Kraainem
02 720 10 51

> van 29/12 tot 02/01
Apotheker Delarue
Koningin Astridlaan 272
1950 Kraainem
02 731 06 06
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Je vroeg gospel …
je krijgt New Spirit
Belofte maakt schuld! 2008 stond helemaal in het teken van de 15e verjaardag van gemeenschapscentrum de Kam. De voorbije jaren organiseerden we verschillende concerten, waarbij we
telkens een bepaalde muziekstijl, meestal gebracht door een internationale artiest of groep,
extra in de schijnwerpers plaatsten. Zo brachten we onder meer fado, chicagoblues, soukous,
rebetiko, son, gospel, dixielandjazz, boogie woogie, doo wop … We vroegen aan de lezers van
uitgekamd en aan de bezoekers van de Kam naar hun voorkeur. ‘Welk muziekgenre (niet welke
artiest of groep) zou je graag nog eens horen?’ Gospel was duidelijk de eerste keuze, op twee en
drie eindigden respectievelijk dixielandjazz en boogie woogie. Op woensdag 10 december is het
dan zover; de Amerikaanse gospelgroep New Spirit komt naar GC de Kam.
New Spirit bestaat uit acht getalenteerde
jonge vrouwen, allemaal af komstig uit
Philadelphia. Samen met Chicago, is
Philadelphia steeds een bijzondere
voedingsbodem geweest voor legendarische gospelgroepen en -artiesten. Denk
maar aan Sister Rosetta Tharpe, The
Dixie Hummingbirds, The Sensational
Nightingales, The Clara Ward Singers,
The Angelic Gospel Singers en de
onvergetelijke Marion Williams. Deze
sterke gospeltraditie gaat terug tot de jaren
30 en is vandaag in deze stad nog steeds
springlevend.
De gospelgroep New Spirit is dan ook
ontstaan uit deze diepgewortelde traditie.
Carol Frazier, de stichtster en leidster van
de band, stamt uit een bekende gospelfamilie. Op vijfjarige leeftijd begeleidde ze
al gospelkoren op doortocht in haar
geboortestaat. Haar grote voorbeeld is de
onvergelijkbare Mahalia Jackson. Carol
Frazier beschikt niet alleen over een
bijzonder krachtige en soulvolle stem,
maar ze is ook een erg getalenteerde
pianiste. Ze studeerde klassieke muziek
aan het Curtis Institute of Music en
vervolmaakte haar piano- en zangopleiding aan het conservatorium Oberlin in
Ohio. Daarna toerde zij onder meer rond
met de wereldvermaarde Stars of Faith en
met de groep van Gloria Neal.
In de jaren 80 stichtte Carol haar eerste
eigen groep en gaf die de naam Spirit.
Met deze groep gaf Carol ontelbare
concerten in diverse kerken aan de
Oostkust van de Verenigde Staten en ze
trad op in verschillende televisieprogramma’s. In 1999 stichtte ze dan New Spirit.
Ook de andere bandleden werden de
spirituals en gospelmuziek met de paplepel
ingegeven. De zangeressen maken immers
allemaal deel uit van de New Covenant

Church en meer bepaald van het Sanctuary Choir, een koor van meer dan 100
leden. Ondanks deze sterke verankerde
roots is de groep in de Verenigde Staten
ook en vooral bekend voor haar vernieuwde en originele vormgeving van het
genre.
Voor het eerst naar België
New Spirit kwam voor de eerste keer naar
Europa in mei 2005 en trad toen op in
een groot operahuis in Frankrijk. De
groep trad ook op voor Unicef in Duitsland en gaf meerdere concerten op het
wereldmuziekfestival in Milaan. In juli
2006 concerteerde New Spirit op het
grote jazzfestival in Vienne (Fr.) voor
3.500 toeschouwers. Ze waren ook te zien
in Montségur (Fr.) en op het grote
Gospelfestival in Madrid.
Deze maand komt New Spirit voor de
derde keer naar Europa. De groep zal er
een drietal weken rondtoeren met
concerten in Frankrijk (o.a. in Monte-

Carlo, Parijs), in Zwitserland (o.a. in
Genève) en in Duitsland.
Voor de eerste keer komen de zangeressen
naar België en we zijn niet weinig trots
dat ze naar ons gemeenschapscentrum
komen! Op woensdag 10 december
verandert de Kam in een gospeltempel
waar New Spirit met hun prachtige
stemmen en hun opzwepende muziek
ongetwijfeld je hart zullen beroeren en je
ziel veroveren.
Carol Frazier (piano-contralto) –
Gabrielle Hurtt (soprano) – Nneka Best
(soprano) – Rosetta Robinson (alto) –
Gillian Grannum (bass guitar-mezzo) –
Chiquita Green (mezzo) – Melanie
Nelson (soprano) – Shamika Muniz (alto)
Woensdag 10 december, 20 uur
GC de Kam
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)
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Vera Ghys
Kam Kiest voor Kunst
December

Bienvenue chez les
ch’tis
Do 18-12

Johan Verminnen
Solozeiler
Vr 19-12

Vera Ghys volgde een opleiding decoratieve kunst aan het Sint Lukasinstituut in
Brussel.
Daarna ondernam ze volledig autodidactisch de zoektocht naar de meest geschikte beeldtaal, via een evolutie van
stijlen, technieken en onderwerpen. En
dat doet ze nog steeds. Met voornamelijk
olieverftechnieken schept ze beelden die
rustig en sober zijn en die af en toe iets
dromerigs hebben.
Ze is lid van de De Kunstkring Wezembeek-Oppem en neemt deel aan hun
jaarlijkse tentoonstelling.

Philippe Abrams is directeur van de post
in Salon-de Provence. Hij is getrouwd
met Julie, maar haar depressieve buien
maken hem het leven haast onmogelijk.
Om zijn vrouw een plezier te doen, laat
hij zich overplaatsen naar de Côte
d’Azur. Maar zijn plannetje mislukt en
als straf wordt hij tewerkgesteld in
Bergues, een boerendorpje in het
noorden. Abrams staat allerminst te
popelen om naar deze in zijn ogen
verschrikkelijke regio te verhuizen, maar
al snel blijkt dat het beeld dat hij van het

Voor zijn nieuwe tournee keert Johan
Verminnen, alias ‘de zoetwatermatroos’
- zo noemt hij zichzelf - terug naar zijn
passie voor zeeën en meren, voor
wegvaren, voor weidsheid, voor vrijheid
en onbeperktheid. Een thema dat in zijn
rijk gevulde repertoire regelmatig
opduikt. Op zijn lange zwerftocht vanaf
Ontdek de Ster (1969) tot vandaag heeft
hij zoveel beleefd dat hij het publiek
moeiteloos meesleept in zijn liedjes en
verhalen. Een voorstelling van Verminnen is dan ook een mooie mix van

film

muziek

doorleefde liedjes, weetjes en anekdotes
uit zijn leven of ergens onderweg
opgepikt. Herkenbaar, pakkend en met
de nodige dosis humor. Je gaat er graag
rustig voor zitten in de veilige luisteromgeving van de theaterzaal.
Bert Candries (gitaar), Leo Caerts
(klavieren) en Nils De Caster (viool,
lapsteel, mandoline).

In de cafetaria van GC de Kam
Toegang: gratis

noorden heeft, niet helemaal strookt met
de werkelijkheid …
Regie: Dany Boon
Met: Dany Boon - Kad Merad - Zoé
Félix - Line Renaud - Philippe
Duquesne - Michel Galabru - Stéphane
Freiss - Zinedine Soualem
Originele versie – Nederlandse ondertiteling – 106 min.
20 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro
(5 films

20 uur - GC de Kam
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk),
12 euro (abo)
‘… Al van kindsbeen af droomde ik
van de zeven wereldzeeën. Hoe het
komt dat politieagent, brandweerman
of piloot niet op mijn verlanglijstje
stonden, weet ik niet. Misschien had
het populaire jeugdfeuilleton Zanzibar, met Wies Andersen in de hoofdrol, er iets mee te maken.
Feit is dat ik gek ben op alles wat
drijft, van badkuip tot tanker, van
motorjacht tot zeilschip, van roeiboot
tot rivieraak. Als veertienjarige
schreef ik al naar de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen om het studieprogramma voor kapitein ter lange
omvaart te kennen.
Toen bleek dat wiskunde en wetenschappen de hoofdmoot van de studie
vormen, werd ik dan maar zoetwatermatroos. Ik vaar nu mee met ervaren
zeilers of zeelui en maak zo mijn
dromen waar …’
Johan Verminnen
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Pictogrammenboekjes
helpen anderstaligen
Vzw ‘de Rand’ gaf verschillende kleine woordenboekjes uit die mensen mee op weg
helpen in de Nederlandse taal. Het zijn handige boekjes met afbeeldingen en pictogrammen over dagelijkse situaties in verband met sport, spel, toerisme, vrije tijd en dieren.

Voetbalwoordenboekje

Kleuterboekjes

Een op de vier
gesprekken in
de sportclubs
van de
Vlaamse Rand
rond Brussel
verloopt in
een andere
taal dan het
Nederlands.
Dat blijkt uit
een onderzoek
dat het
Leuvense
Centrum voor
Taal en
Onderwijs en
het Brusselse
Informatie-,
Documentatie- en Onderzoekscentrum in 2006 uitvoerden in opdracht van de
provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’.
De meertaligheid in de Nederlandstalige sportclubs in de
Vlaamse Rand is dus een feit. De clubs in de Rand willen
echter hun Nederlandstalige karakter en uitstraling bewaren
en tegelijkertijd anderstaligen gastvrij ontvangen. Een beleid
op het gebied van Nederlandse taalstimulering is dus aan de
orde.
‘Toen we bij vzw ‘de Rand’ over de plannen van FC Asse z
2002 om een Voetbalwoordenboekje te maken hoorden, vonden
we dat een voldoende interessant project om financieel te
ondersteunen, zodat het in de hele Vlaamse Rand gebruikt
zou kunnen worden. Omdat uit het onderzoek bleek dat
vooral in voetbalclubs in de Rand veel anderstaligen speelgenot vinden, willen we langs deze weg de clubbesturen,
trainers, spelers en ouders een hulpmiddel bieden om alles
nog vlotter te laten verlopen’, zegt Bert Menten, stafmedewerker van vzw ‘de Rand’.

In het boekje Kijk,
ik zwem volgt het
hoofdpersonage
Gizi watergewenning en zwemmen.
In het boekje Kijk,
ik sport ontdekt
Gizi hoe plezant
het is om te
bewegen. Deze
twee kijk- en
leesboekjes van de
Gezinssportfederatie helpen anderstalige kleuters bij hun integratie in de gezinssportclubs van
de Vlaamse Rand.
Met deze boekjes kunnen begeleiders in de sportclub de
kinderen motiveren en stimuleren in hun taal en beweging.
Daarnaast kan het boekje ook thuis gelezen en besproken
worden. In beide boekjes leren de kleuters woordjes en
zinnetjes die verband houden met bewegen, sporten, de
omgeving en het eigen lichaam.
De boekjes zijn een van de vier pilootprojecten die minister
Frank Vandenbroucke subsidieert om het Nederlands als
omgangstaal in de sportclubs te promoten. De minister trekt
voor de vier pilootprojecten 37.500 euro uit. 10.000 euro
daarvan gaat naar de Gezinssportfederatie, de door Bloso
erkende recreatieve sportfederatie en sportdienst van de
Gezinsbond. Gedeputeerde Tom Troch investeerde 30.000
euro in een dvd met goede praktijken die het vormingspakket ondersteunt.

Wil je de anderstalige spelers in jouw club helpen om zich
beter te kunnen uitdrukken in het Nederlands? Bestel dan
snel dit woordenboekje via bert.menten@derand.be! Voor
clubs uit Vlaams-Brabant zijn de boekjes gratis en aan de
andere clubs vragen we 0,50 euro per boekje.

De boekjes zijn bedoeld voor alle gezinssportclubs met
kleuteractiviteiten in de Vlaamse Rand. Momenteel zijn dat
veertien kleutersportclubs zwemmen en/of bewegingsopvoeding in tien Randgemeenten, met 800 aangesloten
kleuters.
Minister Vandenbroucke: ‘Met de ondersteuning van dit
pilootproject bieden we de Gezinssportfederatie, die in de
Vlaamse Rand veel anderstalige leden telt, een houvast om
aan taalstimulering te werken en anderstaligen op een
positieve manier in contact te brengen met het Nederlands’.
‘We kunnen van de integratie van anderstaligen via sportclubs, ook op taalgebied, maar een succes maken als we de
clubs en besturen op lokaal niveau kunnen bereiken. Dit
materiaal biedt een houvast waar ze in hun club onmiddellijk mee aan de slag kunnen’, zegt gedeputeerde Troch.
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Pictogrammenboekje Nederlands

Wie in de Rand Nederlandse les volgt bij een Centrum voor
Volwassenenonderwijs, een Centrum voor Basiseducatie of
de VDAB, kreeg drie pictogrammenboekjes cadeau. Het
eerste boekje werd gemaakt als geheugensteuntje voor de
cursisten tijdens het winkelen. Het woordenboekje met
pictogrammen sloot rechtstreeks aan bij de actie Oefen hier je
Nederlands. Die actie geeft de cursisten de kans om hun
Nederlands te oefenen in het dagelijkse leven, bv. bij de
bakker, de apotheker of op restaurant.
Een tweede pictogrammenboekje volgde in 2007, met woordenschat die te maken heeft met wonen, afval, sorteren, de
lichaamsdelen enz. Die thema’s zijn ook terug te vinden in
de cursusboeken. Zopas verscheen ook een derde deel in de
reeks pictogrammenboekjes, deze keer met woordjes over
sport, vrije tijd en toerisme.
De boekjes zijn erg populair bij docenten en cursisten. Hun
handige formaat zorgt ervoor dat ze perfect in elke handtas
bewaard kunnen worden. Even het juiste Nederlandse
woord kwijt? Snel opzoeken in een van de boekjes!
Enkele reacties van gebruikers:
‘Ik ben al enkele jaren leerkracht NT2 en een felle voorstander van het werken met beeldmateriaal voor het aanleren
van woordenschat.’
‘Het pictogrammenboekje zou onze leerkrachten al een eind
op weg helpen. Ze staan soms voor een onmogelijke
opdracht om alles met handen en voeten uitgelegd te
krijgen.’
‘Ik ben leerkracht NT2. Ik geef Nederlands aan beginners
(richtgraad 1) en vind jullie pictogrammenwoordenboekje
ideaal om als extra materiaal te gebruiken.’
Meer informatie?
www.oefenhierjeNederlands.be
of info@oefenhierjeNederlands.be

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

December

Waar

info

1 12.35

OKRA Filmforum

Kinepolis – tram 39

02 784 32 96

2 20.00

Arch’educ – GC de Kam Lezingenreeks: gospel

GC de Kam

02 731 43 31

5 20.00

Vermeylenfonds Gespreksavond rond euthanasie

GC de Kam

02 736 46 97

5 20.00

De Morgenster Opvoering: Slisse bouwt

GC de Kam

02 731 43 31

6 20.00

De Morgenster Opvoering: Slisse bouwt

GC de Kam

02 731 43 31

7 15.00

De Morgenster Opvoering: Slisse bouwt

GC de Kam

02 731 43 31

10 20.00

KAV Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

12 14.00

OKRA Winterwandeling

Vertrek Paterskerk

02 784 32 96

12 20.30

Harmonie/Orion Kerstconcert

Sint-Janskerk Tervuren

02 731 21 28

13 20.00

Harmonie/Orion Kerstconcert

Sint-Janskerk Tervuren

02 731 21 28

13 20.15

Joy in Art Kerstconcert

Sint-Pieterskerk

02 731 36 24

13 16.00

Pels & Pluim Kleinveetentoonstelling

GC de Kam

02 731 49 45

14 09.00

Pels & Pluim Kleinveetentoonstelling

GC de Kam

02 731 49 45

16 19.30

KAV Kerstfeest

GC de Kam

02 731 48 79

17 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

18 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

19 12.00

OKRA Kerstfeest

Rusthuis

02 784 32 96

20 20.00

Pels & Pluim Viering 15 jaar

GC de Kam

02 731 49 45

KWB Driekoningenfeest

GC de Kam

02 731 05 73

JANUARI
3 19.00

Wekelijkse activiteiten
maandag 09.00

OKRA – wandelen en fietsen – vertrek Paterskerk – 02 784 32 96

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

dinsdag 09.30

OKRA – fietsen – vertrek Paterskerk – 02 784 32 96

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 - 02 767 01 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 januari 2009 bekend willen maken, kunnen voor 4 december 2008 een
beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Kam.

