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Meerderheid viseert Nederlandst
Uit de gemeenteraden van april, juni en juli

De gemeente stelde een huishoudelijk reglement op voor het ontmoetingscentrum in Ban Eik. Wat er onder andere in staat, zijn de
namen van de lokalen die als bij toeval samenvallen met de Franstalige verenigingen voor wie de lokalen bestemd zijn: Ateliers
Créatifs, Vie Féminine, enzovoort. Aan Nederlandstalige verenigingen werd niet gedacht.

> De gemeente stelde een huishoudelijk
reglement op voor het ontmoetingscentrum in Ban Eik. De provincie
stelde dat als voorwaarde voor de bouw
om mogelijke problemen in de buurt op
voorhand te vermijden. Volgens de
Nederlandstalige oppositie WOplus
staat van alles vermeld, maar bitter
weinig over het vermijden van mogelijke problemen. Wat er onder andere
wel in staat, zijn de namen van de
lokalen die als bij toeval samenvallen
met de Franstalige verenigingen voor
wie de lokalen bestemd zijn: Ateliers
Créatifs, Vie Féminine, enzovoort. Aan
Nederlandstalige verenigingen werd
niet gedacht. De harmonie zou bijvoorbeeld voor haar repetities goed gediend
zijn met een kelderverdieping in het
ontmoetingscentrum Ban Eik, maar die
is niet gepland. De meerderheid
antwoordde dat ze een reglement heeft
opgesteld omdat de Vlaamse overheid
dat eist. Het maakt integraal deel uit
van de bouwvergunning. De bezwaren
van WOplus worden van tafel geveegd
met de verzekering dat het reglement
toch niet toegepast zal worden ...
> In Ban Eik komen er vier milieustraten (175.000 euro) voor de

ondergrondse huisvuilopslag. Er zal
met badges gewerkt worden. In de
blokken moeten de bewoners geen
zakken meer kopen. Het huisvuil
wordt gewogen en je krijgt de afrekening thuis. De containers werken
alleen voor de blokken, niet voor de
huizen. Het afval in Ban Eik wordt
niet meer door Interza opgehaald, maar
door Molok uit Limburg.
> De Franstalige gemeenteschool Het
Hoeveke krijgt nieuwe speeltuigen.
De oude zijn totaal versleten. Philippe
Sala (UNION) maakt van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor
speeltuigen op het terras van de
sporthal. Schepen Nicole Geerseau
(UNION) vindt dat weggesmeten
geld. Ze zijn nog niet zo oud en als ze
nu al kapot zijn, is dat omdat er veel te
grote kinderen opzitten.
> De Nederlandstalige gemeenteschool
De Letterbijter mag niet deelnemen
aan de Gordel voor Scholen. Vorig
jaar was het excuus dat de directeur
geen aanvraag had ingediend. Bij nader
onderzoek bleek dat geen nalatigheid
van de directeur, zoals gesuggereerd
werd door waarnemend burgemeester

François van Hoobrouck d’Aspre
(UNION). Bij zijn aanstelling had men
de directeur immers gezegd dat hij
geen aanvraag moest indienen, omdat
de school toch niet mocht meedoen.
Tja. Dat schepen Eléonore de Bergeyck
de Moerloose (UNION) samen met
haar dochter, die in het Heilig-Hartcollege zit, wél meedeed en het
bovendien een leuke dag vond, kon het
standpunt van de meerderheid niet
wijzigen. De Bergeyck vond dat spijtig,
maar de waarnemende burgemeester is
de baas. Heeft ze dan als schepen van
onderwijs niks te zeggen?
Dit jaar trok de directeur zich niets aan
van het gemeentelijke verbod en hij
diende een aanvraag in. Ook dat hielp
niet. Hij kreeg geen toestemming. Op
Ring-tv noemde Carla Galle, administrateur-generaal van het organiserende
Bloso, ‘het een domme beslissing van
het gemeentebestuur, waar de kinderen
de dupe van zijn’. Onze waarnemende
burgemeester heeft naar eigen zeggen
een probleem met het woord ‘Gordel’.
Het is voor hem blijkbaar zoiets als een
gevangenishek rond Brussel. ‘Er zit een
probleem van vrijheid in de titel’, zegt
hij.
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talige gemeenteschool

een verlaging van de CO2-uitstoot met
23.000 ton.’ Ook daar wil van
Hoobrouck d’Aspre niet aan meedoen,
met als excuus dat het gebouw van De
Letterbijter gerenoveerd moet worden
of volledig herbouwd. Iets wat hij zelf
op de lange baan schuift zolang hij niet
benoemd is …
> Op de gemeenteraad van 6 juli komt
opnieuw het ontmoetingscentrum
van Ban Eik ter sprake. Jan Walraet
(WOplus) herhaalt nog eens dat er niet
gedacht wordt aan de Vlaamse verenigingen. ‘De harmonie en de toneelverenigingen zoeken al jaren een lokaal.
Dat de plannen voor het ontmoetingscentrum al oud zijn, is geen excuus. Het
centrum zal drie miljoen euro kosten.
Daarmee kun je tien huizen bouwen.’
Gezien de hoge kostprijs, wil Wilfried
Servranckx (WOplus) weten of de
lokalen ook door verenigingen van
buiten Ban Eik gebruikt kunnen
worden. Philippe Sala (UNION) vindt
dat de lokalen voor de jeugd te klein
zijn.

WOplus vraagt waarom de graffiti op de muur van het Cultureel Centrum Het Hoeveke nog altijd
niet overschilderd is

> De gemeenteraad van 8 juni (de dag
na de verkiezingen) wordt in snelvaart
afgehaspeld, omdat er na de gemeenteraad nog een schepencollege gepland is.
WOplus laat zich niet van de wijs
brengen. Om de omzendbrief Peeters
(Nederlandstalige oproepingsbrieven,
op aanvraag een Franstalig exemplaar)
te omzeilen, heeft UNION een
nieuwe truc uitgevonden. De beslissing
om de oproepingsbrieven te drukken
werd telkens opnieuw uitgesteld tot er
op een morgen, toevallig terwijl het
schepencollege vergaderde, een
voorstel van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe binnenkwam. De
gemeente van burgemeester en
FDF-voorzitter Olivier Maingain
wilde de oproepingsbrieven van
Wezembeek-Oppem op eigen kosten
drukken en versturen. Als bij toeval
was onze waarnemende burgemeester
niet aanwezig op het schepencollege.
Jan Walraet (WOplus) vraagt wie de
instructies voor het drukken en
versturen heeft doorgegeven en wie de
toestemming gaf om de gegevens van
het rijksregister te gebruiken. Waarnemend burgemeester François van
Hoobrouck d’Aspre (UNION)
beantwoordt de vraag niet.

> Jan Pollaris (WOplus) vraagt
waarom de graffiti op de muur van
het Cultureel Centrum Het Hoeveke
nog altijd niet overschilderd zijn. Een
jaar geleden was waarnemend burgemeester van Hoobrouck d’Aspre (UNION) blij met de vraag om die graffiti
te verwijderen, maar ondertussen staan
ze er nog altijd op. ‘Er komt een
gespecialiseerde firma om ze te
verwijderen. Dat zal voor het einde
van dit jaar gebeuren’, antwoordt van
Hoobrouck d’Aspre.
> Het ministerie van Onderwijs
organiseert de actie Duurzaam naar
School. 219.000 kinderen nemen deel.
Er is een budget van 3,7 miljoen. ‘Wat
is onze gemeente van plan?’, wil
Pollaris (WOplus) weten. Waarnemend
burgemeester van Hoobrouck d’Aspre
(UNION) antwoordt heel fijngevoelig:
‘Deze subsidie is een piège à cons. Als
ge ze krijgt, moet ge drie à vier keer
zoveel uitgeven.’
Pollaris gooit het over een andere boeg.
‘Er zijn nog andere subsidies beschikbaar, voor milieubesparende maatregelen die de CO2-uitstoot verminderen
bijvoorbeeld. In Vlaanderen doen er al
1165 scholen mee, samen goed voor

> In een brief aan de ouders maakte de
meerderheid op het einde van vorig
schooljaar duidelijk dat ze de freinettechnieken in de Nederlandstalige
gemeenteschool De Letterbijter wil
afschaffen. Nu staat het punt ook op de
agenda van de gemeenteraad. In de zaal
zit een grote delegatie van ouders en
leerkrachten die het niet eens zijn met
de beslissing. De directeur, die door de
meerderheid al enkele keren werd
aangepakt, heeft zijn ontslag ingediend.
Als de punten 25 (afschaffing van de
freinettechnieken) en 26 (freinettechnieken uit de naam) aan de beurt zijn,
staan de ouders in blok recht. Een
moeder begint uit ongenoegen op de
houten vloer te stampen. Waarnemend
burgemeester van Hoobrouck d’Aspre
(UNION) kan er niet mee lachen. De
beslissing wordt uiteindelijk uitgesteld,
omdat er geen advies is van de schoolraad. In hun haast om de school een
finale klap toe te brengen, zag UNION over het hoofd dat een advies van
de schoolraad noodzakelijk is. Van
Hoobrouck zet door en wil dat de
gemeenteraad van 31 augustus een
beslissing neemt. De gemeenteraad van
begin september wordt speciaal
vervroegd naar 31 augustus.
Ghislaine Duerinckx
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In het kort
Hoe het zover kwam met De Letterbijter
Op de ochtend van 16 juni, een week na de verkiezingen, neemt het schepencollege de beslissing om de freinettechieken in De Letterbijter af te schaffen. Bij de
verkiezingen valt aan Franstalige kant de MR-FDF uit de boot. Aan Vlaamse kant
is de N-VA de grote overwinnaar. De benoeming van de drie burgemeesters lijkt
verder af dan ooit. Het heeft er alles van weg dat UNION zich met de beslissing
om Freinet af te schaffen, wil wreken voor die evolutie. Daarvoor gebruikt ze
blijkbaar zonder schroom de kinderen uit de Nederlandstalige gemeenteschool in
Wezembeek-Oppem.
Nochtans heeft de freinetmethode de school tien jaar geleden uit het slop gehaald.
De methode weer afschaffen, nauwelijks twee weken voor de grote vakantie,
zonder inspraak van ouders of leerkrachten of wie dan ook, heeft dan ook
waarschijnlijk een andere, diepere reden. Wil de meerderheid de school zo snel
mogelijk sluiten? Dat is althans wat ouders en oppositie denken. De ouders stelden
een petitie op waarop meteen 158 ouders hun ongenoegen geuit hebben.
De reden die UNION opgeeft voor de beslissing verandert om de haverklap. Eerst
willen ze iets doen aan het niveau van de school. Er zijn, beweren ze, talrijke
klachten over het niveau van de school. Volgens de administratie zijn er hooguit
drie klachten. De vraag is bovendien waarover die gaan, want niemand heeft ze
ooit gezien. Daarna wil UNION het leerlingenaantal stabiliseren. Na het vertrek
van de vorige directie is er inderdaad wat verloop geweest, maar de nieuwe
directeur had alles weer mooi in evenwicht: in september begonnen met 126
leerlingen, in juni geëindigd met 128, terwijl er in de loop van het schooljaar 9
leerlingen terug naar hun land zijn vertrokken. Het leerlingenaantal willen
stabiliseren door net voor de grote vakantie onrust te zaaien bij de ouders, is
bijzonder cynisch. Zeker als van Hoobrouck d’Aspre persoonlijk aan de delegatie
ouders verklaart dat hij beseft dat de beslissing de school kinderen zal kosten. Hij
schat zo’n 30 %, misschien zelfs 50 %. Er zijn 60 leerlingen nodig om de school
open te houden. Waarom doet een waarnemende burgemeester dat dan?
Als de argumenten van het niveau en het leerlingenaantal geen gehoor vinden bij
de ouders, gooit UNION het nog over een andere boeg: het inspectierapport. De
directeur heeft het inspectierapport op 16 juni ’s avonds doorgestuurd naar de
gemeente … toen de meerderheid de beslissing al genomen had. UNION kon het
rapport dus onmogelijk gelezen hebben, maar in de brief aan de ouders laat de
gemeente uitschijnen dat de inspectie vindt dat de school niet deugt. De ouders
hebben hemel en aarde bewogen om het rapport te kunnen inkijken. Ondertussen
lukte dat. En wat blijkt? In het inspectierapport staat dat de freinettechnieken het
sterke punt zijn van De Letterbijter! Wel is het Nederlands een aandachtspunt,
zoals in 40 van de 60 scholen uit de Rand. Niet verwonderlijk als je weet dat er
een grote groep anderstaligen in de school zit.
Ten slotte probeert de waarnemende burgemeester de ouders te sussen. In de
klassen zelf moet niets veranderd worden. Alles mag blijven zoals het is. Alleen
het woord Freinet moet verdwijnen, maar daar zijn de ouders het niet mee eens.
Ze hebben gekozen voor een bepaalde pedagogische aanpak. Dat willen ze zo
houden en liefst zo coherent mogelijk.
GD
Het heeft er alles van weg dat UNION zich met de beslissing om Freinet af te schaffen, wil
wreken voor de evolutie bij de verkiezingen. Daarvoor gebruikt ze blijkbaar zonder schroom de
kinderen uit de Nederlandstalige gemeenteschool in Wezembeek-Oppem.

Onbegrip over de beslissing
om niet mee te doen aan de
Gordel voor Scholen
Frank Duhamel uit Sint-Pieters-Woluwe
stuurde waarnemend burgemeester François
van Hoobrouck d’Aspre in juni een open
brief, die hij ook aan onze redactie bezorgde.
In de brief doet hij zijn beklag over de
beslissing om de gemeentescholen niet te
laten meedoen aan de Gordel voor Scholen.
Hij is Franstalig, heeft lang in WezembeekOppem gewoond en volgt met veel interesse
wat er gebeurt in onze gemeente. Hij begrijpt
de beslissing niet, keurt ze volledig af en
noemt het een ‘provocatie’. ‘Prendre en otage
des enfants, qui aiment bien faire une
randonnée en vélo dans leur quartier,
dépourvus de toute intention politique (ce
sont des enfants!), est vraiment honteux’,
schrijft hij. Naar eigen zeggen heeft hij nooit
voor een flamingante lijst gestemd, maar
steeds voor de dialoog en tegen de hervormingen van de staat. Deze beslissing doet
hem echter sympathie krijgen voor een
hardere Vlaamse politiek. Overleg is wat we
nodig hebben, geen provocaties, besluit hij.

De Kinder- en Jongerentelefoon zoekt stemmen en
pennen
Via telefoon, chat, forum of e-mail kunnen
alle kinderen en jongeren met hun verhaal,
vraag of probleem terecht bij de Kinder- en
Jongerentelefoon (KJT). Elk contact blijft
anoniem. De telefonische oproepen zijn
bovendien volledig gratis en niet zichtbaar op
de factuur.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen,
bieden heel wat vrijwilligers een luisterend
oor of een vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad
te geven of gewoon even mee te gniffelen.
De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt
per jaar ongeveer 33.000 oproepen. Toch
blijven heel wat kinderen en jongeren met
hun vraag in de kou staan. De Kinder- en
Jongerentelefoon is daarom op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die telefoons, chat,
forum of e-mails willen beantwoorden. De
KJT biedt een degelijke opleiding en een
zinvolle vrijetijdsbesteding in een tof team.
Jouw engagement kan het verschil maken!
Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk
bij de Kinder- en Jongerentelefoon of
inschrijven voor een infoavond bij jou in de
buurt? Surf dan naar www.kjt.org/volwassenen of neem contact op met het secretariaat
op het nummer 02 534 37 43.
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De Jeugdraad
Jeugdraad wie? Jeugdraad wat? Jeugdraad wat doen die? Dat
zijn enkele van de belangrijkste vragen die mensen zich
stellen als ze over de jeugdraad horen praten. Hoog tijd voor
een korte uitleg over de jeugdraad.
De jeugdraad verenigt alle jeugdverenigingen van Wezembeek-Oppem. De Wezembeek-Oppemse verenigingen die
zijn aangesloten, zijn Jeugdhuis Merlijn, Chiro Berkenbloesem, Stripbib Maddox en Speelpleinwerking De Pagadder.
We komen elke maand samen om na te denken over het
lokale jeugdbeleid en hoe we de jeugd ertoe kunnen
bewegen om zich bij een van de verenigingen aan te sluiten.
Onze belangrijkste taak is het opstellen van een jeugdwerkbeleidsplan dat geldig is voor vier jaar. We zijn daartoe
verplicht aangezien de gemeente niet over een jeugddienst
beschikt zoals in andere gemeenten. Zoals iedere vereniging
draaien ook onze verenigingen gedeeltelijk op subsidies om
te kunnen bestaan en te kunnen functioneren. Om subsidies
te krijgen, moeten we een dossier opstellen waarin iedere
vereniging een raming opmaakt van haar activiteiten en de
middelen die ze daarvoor nodig zal hebben. Dat dossier is
het zogenoemde jeugdwerkbeleidsplan. De stafmedewerker
jeugd en sport van GC de Kam ondersteunt ons bij het
opstellen ervan.
We houden ons echter niet alleen bezig met beleid. We
proberen in de mate van het mogelijke activiteiten te
organiseren in naam van de jeugdraad. Al de aangesloten
jeugdverenigingen werken dan samen. Zo organiseren we
op 12 september de Jeugdraadfuif en we organiseren
filmnamiddagen met een film op groot scherm en een echte
popcornmachine om een filmzaalgevoel te creëren voor de
kinderen.
Meer informatie over de jeugdraad of meer informatie als je
je wil aansluiten, vind je bij:
Gerrit en Jorian (voor Merlijn), Melissa, Ellen en Helena
(voor De Pagadder), Niel, Koen of Floris (voor de Chiro),
Annelies (voor de Stripbib) of Jolijn in GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31,
jolijn.bosseloo@derand.be

Regionale sportdag 50-plussers
Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen
Dinsdag 29 september – in en rond de
gemeentelijke sporthal
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Sportregio VlaamsBrabantse Ardennen haar regionale sportdag voor 50-plussers. Dit jaar verwelkomen we de sportdag en al zijn deelnemers maar al te graag in onze gemeente.
Wezembeek-Oppem komt tegenwoordig vaak in het nieuws
om politieke redenen, waardoor vaak vergeten wordt dat het
een mooie en groene gemeente is in de Vlaamse Rand. Er
wordt veel aandacht besteed aan sporten en mensen aanzetten tot sporten. De Gordel, het Jules Tegenboswandelpad en
de verschillende fietsroutes zijn maar enkele voorbeelden van
het ruime sportaanbod dat in onze gemeente aanwezig is.
Daarnaast leeft sport in Wezembeek-Oppem ook door de
verschillende sportclubs die er actief zijn.
De sportdag vindt plaats in en rond de gemeentelijke
sporthal van Wezembeek-Oppem. Je kan een volledige of
een halve dag komen sporten. Wij zijn klaar om alle sportieve 50-plussers uit de regio met open armen te ontvangen.
Er is een gevarieerd en aantrekkelijk programma met voor
iedereen wat wils. Aarzel niet om je in te schrijven, want het
belooft een sportdag te worden die je echt niet mag missen!
Per halve dag betaal je 2,50 euro inschrijvingsgeld, inclusief
broodjes voor de voormiddagsporters en taart en koffie voor
de namiddagsporters. De Sportraad Wezembeek-Oppem
biedt de sportdag gratis aan aan inwoners van de gemeente
en aan leden van sportverenigingen die erkend zijn door de
Sportraad.
Meer informatie en inschrijvingen: Jolijn Bosseloo,
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem,
02 731 43 31, jolijn.bosseloo@derand.be

Jeugdsportival
Zondag 4 oktober – 10 tot 16.30 uur – Bloso-domein van Hofstade
Heb je al ooit gehoord van air track, wushu, benji-run of
dancinggame? Het zijn maar enkele van de sporten die je
kan leren kennen tijdens de 18e editie van het Jeugdsportival
in het Bloso-domein van Hofstade.
Van 10 tot 16.30 uur kan je deelnemen aan tal van bekende
en minder bekende sporten. Tijdens deze grote sportinstuif
zijn alle jongeren tussen 10 en 18 jaar welkom.
Bij je inschrijving ontvang je een deelnemerskaart, waarmee
je stempels kan sparen. Per deelname aan een sportactiviteit
ontvang je één stempel. Ook de sportievelingen die met de
fiets komen, worden beloond met een stempel. Wie op het
einde van de dag minstens vijf stempels verzameld heeft,
mag om 16.30 uur gratis naar het optreden van Andes en
Jasper Erkens.

Als er voldoende inschrijvingen zijn, zorgt de Sportraad
Wezembeek-Oppem voor gratis busvervoer vanuit GC de
Kam.
Locatie: Bloso-domein in Hofstade
Prijs: 5 euro bij voorinschrijving, 7 euro ter plaatse
Meer informatie: Jolijn Bosseloo, GC de Kam,
Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31,
jolijn.bosseloo@hotmail.com
`
Jeugdsportival is een organisatie van Bloso, de provincie
Vlaams-Brabant, Sportimonium en Defensie.
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Ondernemen van vader op zoon: Landbouwbedrijf Van Sever (8)

De laatste landbouwer van
het dorp
Aan grote winkelketens geen gebrek in Wezembeek-Oppem. Delhaize, Carrefour en
even verderop Makro, Aldi, Brico en 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 terug. In deze reeks gaan we op zoek naar de verhalen
achter deze zelfstandige ondernemers en unieke winkeltjes. Vandaag gaan we de boer
op met Felix en Rudy Van Sever.
‘Aardappelen te koop’ staat te lezen op
een groot bord aan de Diepestraat.
Hier is de boerderij van Rudy en Felix
Van Sever gevestigd. De vader is dan
wel al 80 jaar, hij helpt zijn zoon nog
zo goed hij kan. De boerderij Van
Sever is de enige actieve boerderij in
Wezembeek-Oppem. ‘Vroeger waren
hier wel zestig landbouwers actief ’,
weet Rudy. ‘Na mij is het ermee
gedaan.’
Felix Van Sever liet de boerderij
bouwen rond 1956. Zijn vader was

toen nog landbouwer in het pachthof
even verder in de straat. ‘Ik was de
oudste zoon’, vertelt hij. ‘Mijn broer
Charel is gemeenteontvanger geworden en Jules werd bakker. Ik nam in
1951 een groentewinkeltje over in
Schaarbeek. Ik trok toen nog naar de
markt in Brussel om de tomaten van
mijn vader te verkopen. Daar kwam
een klant die telkens 50 tot 60 kilo
kocht. Op een dag vertelde hij me dat
hij te oud werd en zijn winkel zou
stoppen. Ik zag er een kans in en heb
het winkeltje aan de Haachtsesteenweg

overgenomen.’
In 1958 stopte de vader van Felix met
de boerderij. Felix verkocht de winkel
in Schaarbeek en startte de boerderij
op de huidige locatie. Zijn ouders
bleven in het pachthof wonen. ‘Mijn
vader overleed in 1970, mijn moeder
bleef in het pachthof wonen, maar
kwam wel hier slapen.’ Pas toen zijn
beide ouders overleden waren, werden
het pand en de gronden errond
verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen.
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Grondwitloof
In 1988 nam Rudy de boerderij van zijn vader over. ‘Ik
werkte al sinds mijn tiende mee in het bedrijf ’, vertelt hij. ‘Ik
heb nog een zus, maar zij was niet zo geïnteresseerd in het
vak. Ik deed het graag. Tijdens de vakantie ging ik mee
oogsten. Ik leerde alles van de boerderij van mijn vader en
studeerde nog voor mecanicien in Groep T in Leuven.’ Felix
teelde vooral grondwitloof. Rudy schakelde over op akkerbouw. ‘De hydrocultuur in het witloof kwam opzetten en de
prijzen waren gekelderd. Daarom stopte ik met de witloofteelt. Nu doe ik vooral suikerbieten, graan, aardappelen en
maïs.’
Rudy werkt alleen. Af en toe schakelt hij een loonwerker in
om de maïs te dorsen of de bieten te rooien. ‘Veel is machinaal en niet zo heel arbeidsintensief. Daarom kan ik het zelf,
ook al werk ik nog als ploegbaas bij de gemeentelijke
groendienst. Ik spreid mijn vakantiedagen naargelang het
werk op de boerderij.’
Rudi is 47 jaar. Aan opvolging heeft hij nog niet gedacht. ‘Ik
heb twee dochters. De ene studeert voor onderwijzeres, de
andere zit nog in het humaniora. We zien wel wat er
gebeurt. Als ik stop, neemt een ander landbouwbedrijf de
gronden wel over. Eentje van buiten de gemeente dan.
Bedrijven worden steeds groter, stel ik vast.’
Druk op landbouwgebied
Als landbouwer in Wezembeek-Oppem voelt Rudy de druk
van de verstedelijking. ‘Wezembeek-Oppem raakt stilaan
volgebouwd. Er is natuurlijk landbouwgebied, maar overal
daarrond raakt het vol. Aan elk veld heb je wel een haag of
een tuin die er aan grenst. Dat maakt het niet zo gemakkelijk. Alle lagere percelen in het dorp raken volgebouwd,
waardoor het water niet weg kan. Dat zorgt dan weer voor
overlast. Men wijt dat aan de landbouwers, maar wij kunnen
er niets aan doen.’
Landbouwers hoor je wel eens klagen over de prijzen die ze
voor hun producten krijgen. ‘Toen ik begon als landbouwer,
kreeg je inderdaad twee keer zo veel voor je graan. Anderzijds zijn de landbouwtechnieken zo vooruit gegaan, dat het
rendement ook is gestegen. Ik vind het alleszins nog een
mooi beroep. Je leeft volgens de seizoenen, in de natuur. Dat
vind je niet aan de band van een fabriek, hoor.’
Gemeentepolitiek
De familie Van Sever is trouwens niet alleen als landbouwfamilie gekend. De nonkel van Felix, Frederik Van Sever, was
burgemeester van Wezembeek-Oppem tijdens de Eerste
Wereldoorlog. De politieke microbe is blijven kriebelen.
Alfons Van Sever, de vader van Felix, was na de Tweede
Wereldoorlog schepen van burgerlijke stand. Felix zelf werd
in 1977 verkozen tot gemeenteraadslid op de tweetalige lijst
van de toenmalige burgemeester de Grunne. In 1983 werd
hij zelfs schepen van openbare werken. Hij bleef dat twee
legislaturen lang, tot 1995. ‘Ik kwam niet meer op in 1995;
ik had er stilaan genoeg van’, vertelt Felix. ‘Als je bevoegd
bent voor openbare werken moet je veel klachten verwerken. Mensen zijn niet blij als je hun straat opbreekt, hé. Ik
kon ’s middags niet meer rustig eten.’ Rudy zelf waagde zich
niet aan de gemeentepolitiek, maar hij werkt wel voor de
gemeente.
Bart Claes

Week van de Sportclub
Wezembeek-Oppem
Dit jaar lanceert Bloso samen met de Vlaamse Sportfederatie
een initiatief om de sportclubs en hun werking in de kijker
te zetten. De Sportraad Wezembeek-Oppem heeft met veel
plezier hun goede voorbeeld gevolgd. Tijdens de Week van
de Sportclub proberen we meer mensen in WezembeekOppem ertoe aan te zetten om aan sport te doen en om lid
te worden van onze sportclubs. Enkel regelmatig sporten kan
leiden tot een betere conditie.
De Sportraad Wezembeek-Oppem bouwde samen met de
deelnemende sportclubs een gediversifieerd programma uit.
Onze sportieve week start op zondag 13 september en wordt
afgesloten op zondag 20 september. Elke dag staat er een
andere club in de kijker, waar je hartelijk verwelkomd wordt
en gratis kan deelnemen aan de activiteiten. De sportclubs
die hun deuren open stellen, zijn heel divers en bieden een
leuke vrijetijdsbesteding aan sportievelingen van verschillende leeftijdsgroepen.
De Week van de Sportclub wordt ook gekoppeld aan een
tweedelige initiatiereeks zumba. Zumba is wereldwijd het
snelst groeiende fitnessprogramma. Zumba betekent letterlijk
‘snel bewegen en plezier hebben’ en dat geeft precies aan
waar de training voor staat. Zumba combineert de meest
effectieve aerobicsoefeningen met de exotische ritmes van
Latijns-Amerikaanse muzieksoorten zoals salsa, merengue en
calypso en hiphop. De opzwepende muziek en de leuke
bewegingen zorgen ervoor dat je niet eens door hebt dat je
bezig bent met een geweldige training!
De tweedelige reeks vindt plaats in de grote zaal van GC de Kam.
Op het programma staan de volgende sporten:
Dag
Zo
13-09

Ma
14-09
Di
15-09
Wo
16-09

Do
17-09
Vr
18-09
Zo
20-09

Sportclub
Manege en
paardrijschool
Horses Paradise

Plaats

Deze initiatielessen
vinden plaats in de
manege van Horses
Paradise,
Grensstraat 28 in
WezembeekOppem.
Deel 1 van de
Grote zaal GC de
initiatie Zumba Kam
OKRA
vertrek aan de
wandelen
Paterskerk
OKRAfietsen vertrek aan de
Paterskerk
Aerobics
Sporthal WO
Badmintonclub Sporthal WO
WOBAD
Taekwon-do
Sporthal WO

Deel 2 van de
GC de Kam
initiatie Zumba
Running Club jogging met
WO
vertrek aan JH
Merlijn

Uur

Doelgroep

9.00 -10.00
kinderen beginners
10.00 - 11.00 kinderen met
rijervaring
11.00 - 12.00 volwassenen
12.00 -13.00 beginners
initiatieles contact
met paarden
20.00 - 21.00 iedereen welkom
9.00

m/v, 50+

9.30

m/v, 50+

20.30 - 21.30 m/v van alle
leeftijden
20.00 - 21.00 iedereen welkom
18.00 -18.45
19.30 -20.15

beginners vanaf 6
jaar beginners vanaf
12 jaar
20.00 - 21.00 iedereen welkom
10.30

m/v, alle leeftijden

Deelnemen aan de activiteiten van de sportclubs is tijdens de
Week van de Sportclub volledig gratis. Voor de tweedelige
initiatie zumba vragen we 1 euro per persoon. Tijdens de les
krijg je een flesje water.
De Week van de Sportclub belooft een leuke en actieve
week te worden. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we
om vooraf in te schrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: Jolijn Bosseloo,
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem,
02 731 43 31, jolijn.bosseloo@derand.be

08 M/V VAN DE MAAND

Martine Meyer ontvangt alle continenten in haar B&B in
Wezembeek-Oppem

‘Een verrijking in mijn leven’
Al vier jaar runt Martine
Meyer een B&B in Wezembeek-Oppem. Ze krijgt
gasten van over de hele
wereld over de vloer, van
Amerika tot Zuid-Afrika.
‘Mijn buitenlandse gasten
zijn een verrijking in mijn
leven.’
Logés zijn dubbel welkom bij Martine
Meyer. Dat mogen we toch afleiden uit
niet één maar twee plaatjes met
‘Welcome’ aan haar voordeur in de
Marmotwijk in Wezembeek-Oppem.
Al vier jaar verhuurt deze lerares talen
in haar B&B Guesthouse Wezembeek
een studio en een kamer aan de meest
uiteenlopende gasten. Uitgekamd belde
aan voor een gesprek.
Hoe ben je erbij gekomen om een B&B
in Wezembeek-Oppem te openen?
Martine: ‘Toen twee van mijn drie
zonen het huis uit gingen, stonden hier
ineens twee kamers leeg. Ik dacht:
ofwel verkoop ik mijn huis ofwel richt
ik gastenkamers in. Het is het laatste
geworden. Ik ben immers altijd
gewoon geweest om veel volk rond mij
te hebben.’
Wie zijn jouw gasten?
‘De meeste van mijn gasten logeren
hier omdat ze in het Afrikamuseum in
Tervuren een specialisatie volgen of
onderzoek doen voor hun doctoraat.
Daarnaast studeren heel wat van mijn
buitenlandse gasten nog een jaartje bij
aan de UCL in Louvain-La-Neuve.
Een derde grote groep zijn piloten in
opleiding die komen studeren aan de
Flight Academy in Zaventem. Zij
blijven meestal voor een lange periode.
Soms komen er ook gasten die maar
een weekend blijven. Vaak gaat het dan
om zakenlui of om familieleden van de
vele Amerikanen, Duitsers en Britten
die hier in de buurt wonen. Onlangs

nog kreeg ik een Engelse overgrootmoeder van 82 – mijn oudste gast ooit
– die hier een communiefeest kwam
vieren. Als de familie niet genoeg
slaapplaatsen heeft, dan kiezen ze
meestal voor een B&B. Het is goedkoper dan in een hotel, rustiger en
persoonlijker.’
Welke nationaliteit krijg je het meest
over de vloer?
‘Fransen. Veel piloten uit Frankrijk
volgen hun training in België omdat
het hier goedkoper is, maar ik krijg
mensen van over de hele wereld over
de vloer: Canadezen, Zuid-Afrikanen,
Italianen, Grieken, Roemenen,
Japanners … Ik heb vroeger zelf heel
wat afgereisd. De B&B geeft mij nu
opnieuw de gelegenheid om mensen
van over de hele wereld te ontmoeten,
zonder dat ik mijn deur uit moet. Zij
komen naar mij in plaats van dat ik hen
moet opzoeken.’
Wat vinden je gasten van WezembeekOppem en de streek?
‘Ze zijn allemaal onder de indruk van
het groen in Wezembeek-Oppem. De
meesten komen om bij te studeren, dus
kunnen ze ook de rust heel erg
appreciëren. ‘Het is net alsof we thuis
zijn’, zeggen ze dan. ‘Jonge twintigers
vinden de omgeving ook tof, maar ze
vinden het soms wel een beetje jammer
dat ze ’s avonds niet naar clubs of bars
kunnen. Maar dat is eenvoudig
opgelost, want Brussel is vlakbij.’
Welk beeld hebben jouw buitenlandse
gasten van België?
‘Ik heb de laatste tijd opvallend veel
vragen gekregen over de politieke
toestand in ons land. Veel gasten
denken dat ons land op splitten staat.
Meestal kennen ze ook al een paar van
onze culinaire specialiteiten. Ze willen
ook zoveel mogelijk Belgische bieren
proeven en achteraf nemen ze ook
allemaal chocolade mee naar hun land.’

Wat raad je hen aan in de streek?
‘Ik zeg hen om zeker naar het Arboretum in
Tervuren en het Zoniënwoud te gaan. In
Wezembeek-Oppem zelf valt er niet zoveel te
bezoeken, al blijft het natuurlijk een mooie,
groene gemeente. Ik raad hen ook aan om een
dagje naar Brussel en Leuven te gaan.’
Zijn er soms communicatieproblemen?
‘Niet echt, ik ben lerares talen en spreek behalve
Nederlands ook Engels, Duits en Frans. Bovendien kent bijna iedereen Engels. Alleen Japanners spreken meestal minder vlot Engels, maar
dan gebruiken we gebaren.’
Komen de culturele verschillen soms ook duidelijk
naar boven?
‘Doordat ik zelf zoveel gereisd heb, valt me dat
niet op. Bovendien zijn mijn gasten meestal
mensen die het gewoon zijn te reizen en die
zich vlot aanpassen. Ik heb bijvoorbeeld Japanse
eetstokjes liggen, maar geen enkele van mijn
oosterse gasten heeft er al gebruik van gemaakt.’
Welke nationaliteit zie je het liefst komen?
‘Mijn deur staat open voor iedereen, maar als ik
dan toch mag kiezen, dan liefst iemand die geen
Frans of Nederlands praat, zodat ik mijn talen
kan oefenen. Hoe vreemder, hoe beter: ik leer
graag nieuwe dingen bij. Zo leerde ik onlangs
nog veel bij over de politieke toestand van
Zuid-Afrika dankzij een Zuid-Afrikaans meisje
dat hier twee maanden heeft gelogeerd en mijn
studenten voor het Afrikamuseum hebben mij al
heel wat interessante dingen bijgebracht over de
Afrikaanse cultuur.’
Welk land hoop je ooit nog te verwelkomen?
‘Mensen uit Zuid-Amerika. Ik ben Spaans aan
het leren; zo kan ik mijn woordenschat nog wat
uitbreiden.’
Ben je zelf al bij je gasten op bezoek gegaan?
‘Dat is er nog niet van gekomen, maar ik heb al
veel uitnodigingen. Ik kan zeker al naar Japan,
Canada en Oostenrijk. Sommige van mijn
bezoekers zijn dan ook goede kennissen
geworden met wie ik af en toe mail.’
Hoe lang hoop je dit nog te doen?
‘Zolang ik leef. Er is altijd beweging in huis, je
spijkert je talenkennis bij en ontmoet heel wat

uit de gemeente 09
interessante mensen. Je krijgt ook heel veel appreciatie van je gasten. Zo heb
ik intussen een hele collectie exotische cadeautjes verzameld. Van mijn laatste
gast, een Japanner, heb ik een mooie Japanse waaier gekregen. Kortom, mijn
B&B is ongetwijfeld een verrijking in mijn leven.’

Dokters van wacht

Cathérine De Kock

wachtdienst voor huisartsen.

Meer info: Guesthouse Wezembeek, Marmotlaan 76,
1970 Wezembeek-Oppem, www.guesthouse-wezembeek.be

Vanaf 1 januari is er een centraal oproepnummer van de
Het nummer 0900 69 004
verbindt je automatisch door
met de huisarts van wacht. De
wachtdienst loopt van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 7 uur en op feestdagen
vanaf 19 uur de avond voordien
tot 7 uur de dag erna.

Apothekers van wacht
> Van 31/08 tot 4/09
Apotheker Lievens
Brusselsesteenweg 77
3080 Tervuren
02 767 34 15
> Van 4/09 tot 11/09
Apotheker Boone
Jezus-Eiklaan 2
3080 Tervuren
02 767 44 86
> Van 11/09 tot 14/09
Apotheker De Coster
Mechelsesteenweg 225
1933 Sterrebeek
02 731 23 66
> Van 14/09 tot 18/09
Apotheker Annaert
Smisstraat 1
3080 Tervuren
02 737 63 40
> Van 18/09 tot 25/09
Apotheker Lievens
Brusselsesteenweg 77
3080 Tervuren
02 767 34 15
> Van 25/09 tot 2/10
Apotheker Matterne
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
02 731 73 68
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Muzikaal talent gezocht voor Tripelrock
Maak je muziek en ben je op zoek naar een podium en een
publiek? Grijp dan je kans en neem deel aan Tripelrock! Wij
zijn op zoek naar bands … veel bands. Alle muzikale genres
zijn welkom, zolang alle bandleden maar jonger zijn dan 30
en er minstens één groepslid in de Vlaamse Rand woont. De
geselecteerde bands krijgen tijdens de preselecties 15
minuten de tijd om het beste van zichzelf te geven. De jury
zal oordelen welke vier bands het tijdens de finale tegen
elkaar opnemen.
> Preselecties
Zaterdag 6 februari 2010: JK Tonzent (Sterrebeek)
Zaterdag 13 februari 2010: JC De Villa (Kraainem)
Zaterdag 20 februari 2010: JH Merlijn (Wezembeek-Oppem)
> Finale
Vrijdag 26 februari 2010: GC de Kam (Wezembeek-Oppem)
De winnende groep krijgt gratis en voor niks een opnamedag bij SoundReplay Recording Studio & Music Productions. De andere finalisten gaan ook niet met lege handen
naar huis. Aarzel niet, kom uit je repetitiekot en schrijf je in!
Bands die willen deelnemen, sturen voor 15 november een
ingevuld inschrijvingsformulier, technische fiche en groepsfoto, samen met een demo naar Jolijn Bosseloo (GC de Kam,
Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem).
Meer info: Jolijn Bosseloo, GC de Kam, 02 731 43 31,
jolijn.bosseloo@derand.be
Tripelrock is een organisatie van GC de Kam (WezembeekOppem), GC de Lijsterbes (Kraainem), JH Merlijn (Wezembeek-Oppem), JC De Villa (Kraainem) en JK Tonzent
(Sterrebeek).

Cruise Control
Jeugdraadfuif
Zaterdag 12 september, vanaf 21 uur
Zoals de traditie het wil, wordt er ook dit jaar een Jeugdraadfuif georganiseerd. Dit jaar kiest de jeugdraad voor een
volledig nieuw concept. De naam, Cruise Control, doet
misschien al een belletje rinkelen.
De hele avond varen we op een cruise langsheen verschillende bestemmingen. Ieder uur meren we aan in een andere
haven. Zodra we ergens aanmeren, is de lokale drank
verkrijgbaar aan halve prijs.
Als je zin hebt om mee op reis te gaan langs de verschillende
werelddelen en om je over te geven aan de zachte zorgen van
de crew, vergezel ons dan en scheep in voor een ‘wereldse’
belevenis en ‘dance the night away’.
Waar: Jeugdhuis Merlijn, Kerkhofstraat 54, 1970 Wezembeek-Oppem
Wanneer: vanaf 21 uur. Om 22 uur begint onze reis.
Prijs: in voorverkoop betaal je 3 euro, aan de kassa kost het
je 4 euro
Kaarten zijn te verkrijgen in JH Merlijn, in café In de Ton,
in de Foyer van GC de Lijsterbes en in GC de Kam.
De fuif wordt georganiseerd door de jeugdraad van Wezembeek-Oppem en alle verenigingen die daar bij zijn aangesloten.

Instapcursus kringlooptuinieren
Interza i.s.m. Vlaco vzw
Donderdag 1 oktober – 19 uur
GC de Lijsterbes
Minder werk, minder tuinafval, en toch een mooie tuin.
Waarom niet? Kringlooptuinieren is steeds meer een trend.
Lees er de tuintijdschriften en -rubrieken maar op na. Het
basisprincipe van kringlooptuinieren is dat je als tuinier
maximaal gebruik maakt van natuurlijke processen, in plaats
van er tegenin te gaan. Je bespaart je als tuinier een hoop
werk en veel tuinafval. Toch blijft je tuin er even gezond en
verzorgd bij liggen.
Kringlooptuinieren staat los van tuinstijlen en is mogelijk bij
zowel een strakke formele tuin als bij meer natuurlijke,
wildere tuinen. Kringlooptuinieren is bovendien geen
alles-of-nietsverhaal. Je kan naar keuze één of verschillende
elementen van kringlooptuinieren toepassen in je eigen tuin.
Interza organiseert in samenwerking met Vlaco vzw
instapcursussen kringlooptuinieren. In drie sessies leer je de
kneepjes van het kringlooptuinieren en het thuiscomposteren. We starten met een inleidende, theoretische sessie, dan
is er een praktijkbezoek en we eindigen met een praktische
sessie. Handen uit de mouwen!
De cursus richt zich specifiek tot Nederlandstalige inwoners
van Kraainem en Wezembeek-Oppem en is volledig gratis.
Inschrijven kan per e-mail via compost@interza.be of
telefonisch op 02 721 07 31. Iedereen is van harte welkom.
Donderdag 1 oktober van 19 tot 22 uur in GC de Lijsterbes,
Kraainem
Zaterdag 10 oktober van 9.30 tot 12 uur: bezoek (vertrek in
GC de Lijsterbes, Kraainem)
Zaterdag 24 oktober van 9 tot 12 uur: praktijksessie (locatie
af te spreken, in Kraainem of Wezembeek-Oppem)

Herfstfeesten
Van 25 september tot 18 oktober
Naar jaarlijkse traditie organiseert de cultuurraad in deze
periode de drie weken durende Herfstfeesten. Hieronder
vind je een overzicht van het begin van het programma. In
het volgende nummer van uitgekamd lees je het vervolg. De
meeste activiteiten vinden plaats in GC de Kam.
> Vrijdag 25 september, 20 uur: openingszitting met
optreden van Straattheater Filiaal
> Zaterdag 26 september, namiddag: pannenkoekenslag van
KAV met een tombola ten voordele van Ziekenzorg
> Zondag 27 september: 14.30 tot 17.30 uur: spelnamiddag
Chiro Berkenbloesem in Chirolokaal Berkenbloesem
> Dinsdag 29 september, 20 uur: voordracht samenaankoop
van dakisolatie, georganiseerd door KWB
> Donderdag 1 oktober, 20.30 uur: Festival van Vlaanderen.
Het programma vind je op blz. 12
> Zaterdag 3 oktober, van 13 tot 16 uur: tweedehandskledingbeurs, georganiseerd door de Gezinsbond
> Zaterdag 3 oktober, 20 uur: jeugdraadquiz in Jeugdhuis
Merlijn
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Hoe gezond zijn vaccins?
KAV Wezembeek-Oppem
Donderdag 17 september
14.30 uur – GC de Kam

Hou je dak dicht
KWB Wezembeek-Oppem
Dinsdag 29 september
20 uur – GC de Kam

Door de medische vooruitgang zijn er de laatste jaren heel
wat nieuwe vaccins ontwikkeld. Dat roept vragen op over de
zinvolheid ervan en over mogelijke nadelen.
Tijdens dit infomoment laten we je kennismaken met alle
vaccins die op de markt zijn en het effect dat ze hebben op
de volksgezondheid. Op een eenvoudige manier wordt
uitgelegd wat een vaccin is, wat het doet in ons lichaam en
wie een risicopatiënt is. Tot slot gaan we in op de maatschappelijke kost van vaccins.
Een aanrader, zeker met de Mexicaanse griep in aantocht.
Kom jij ook meeluisteren?

Tijdens de koude wintermaanden moet er soms veel gestookt worden en de energiefactuur kan hoog oplopen. Door
je woning goed te isoleren, kan je echter veel besparen.
Vooral langs het dak gaat heel wat energie verloren.
KWB organiseert een infoavond waarop je meer te weten
komt over het isoleren van je dak, zowel over de theorie als
over het praktische. Je verneemt ook alle laatste informatie
over premies en mogelijke subsidies en de samenaankoop
van de dakisolatieproducten wordt voorgesteld. Door het
samen aankopen van isolatiemateriaal kan je vaak een
aantrekkelijke prijs krijgen.
Meer info: Walter Nijs, 0496 86 64 34 en André Willemans, 02 731 05 73

Ons restaurant Brabant-Bourgogne
Les Amis de la Bourgogne en Running Club WO
Zaterdag 10 oktober (17.30 en 20 uur)
en zondag 11 oktober (12.30 uur) – GC de Kam
Met de goedkeurende blik van Sint-Vincent, de beschermheilige van de wijnboeren, werd er tijdens een
recente reis naar Bourgogne een complot gesmeed tussen
twee verenigingen, Les Amis de la Bourgogne en
Running Club WO. Doel: een gulden middenweg vinden
tussen cultuur, culinaire geneugten en sportbeoefening.
Bourgogne is een belevenis voor al onze zintuigen.
Namen als Chablis, Givry, Nuits-St- Georges … klinken
als muziek in de oren. Onze reuk- en smaakzin worden
geprikkeld in donkere ondergrondse galerijen waar de
wijn rustig rijpt in eiken vaten.
Brabant en Bourgogne hebben al eeuwen lang dezelfde
roots. Even terug in de tijd … 1430: Brabant komt bij het
Huis van Bourgondië. Filips de Goede, hertog van
Bourgondië en stichter van de Orde van het Gulden
Vlies, bouwt door middel van oorlogen, huwelijken en
veroveringen een machtig rijk uit. Filips de Goede had
een grote bewondering voor de kunst. Hij liet in Beaune

het Hotel Dieu bouwen, geïnspireerd op het Sint-Janshospitaal van Brugge.
Er ontstond een Bourgondisch samenhorigheidsgevoel,
een doorn in het oog van het Franse koningshuis. De
bonte mengeling van de elementen van de Brabantse en
Bourgondische cultuur hebben merkwaardig genoeg
bijgedragen tot onze eigenheid en niet in het minst tot de
titel bourgondiërs, synoniem van levensgenieters in de
brede zin van het woord.
Om dit complot te bezegelen, organiseren beide verenigingen tijdens de herfstfeesten in GC de Kam Ons
restaurant Brabant-Bourgogne, een bourgondisch
complot op cultureel, culinair en sportief vlak!
Kom mee genieten van de lekkere streekspecialiteiten, als
rasechte bourgondiërs. Op het assortiment begeleidende
wijnen zullen we uitvoeriger terugkomen in een volgend
artikel.

12 nieuws uit de kam

De Gordel
Zondag 6 september
De 29e editie van de Gordel komt er
aan. Op zondag 6 september zijn alle
ogen gericht op de Vlaamse Rand, want
dan vindt het grootste jaarlijkse fiets- en
wandelfeest plaats.
Vanuit het Gordeltrefpunt Zaventem zijn
er zo maar even vier wandelingen die
langs de gemeenschapscentra van vzw
‘de Rand’ komen:
> een aangepaste wandeling van 8 km
voor personen met een beperking, die
eindigt in GC de Kam.
> de humorwandeling (9 km) met
mogelijkheid tot het bijwonen van een
optreden van Manmanman in GC de
Lijsterbes en de opname van het bekende

radioprogramma De Raadkamer onder
de deskundige leiding van Geena Lisa in
GC de Kam (daar moet je vooraf voor
inschrijven).
> de cultuurwandeling (23 km), via GC
de Lijsterbes en GC de Kam naar het
eindpunt in GC de Bosuil, waar je
concerten kan meepikken van livebands,
aangeboden door Jazz Hoeilaart. In de
drie GC’s kan je unieke en waardevolle
kunstwerken aantreffen van het Muhka
(Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen). Een bus van De Lijn brengt je
veilig terug naar het Gordeltrefpunt in
Zaventem.
> de Justus-Lipsiuswandeling (33 km):
een wandeling voor de geoefende
wandelaar, die loopt van Zaventem, via
de gemeenschapscentra in Kraainem,
Wezembeek-Oppem en Jezus-Eik tot in
het Gordeltrefpunt van Overijse.
Inschrijven voor de Gordel kan in alle
centra van vzw ‘de Rand’. Meer informatie over de wandelingen en andere
Gordelactiviteiten: Gordeltelefoon, 02
380 44 44 of www.degordel.be

De keuze van
Wezembeek-Oppem
Kam kiest voor kunst
september

Kam kiest voor kunst. Onder deze titel
toont GC de Kam elke maand werk van
een kunstenaar uit de regio. Met VISITE
verwelkomt GC de Kam werk uit het
MuHKA. Het Antwerpse museum voor
hedendaagse kunst wordt verbouwd en
leent zijn kunstwerken gedurende die
periode uit aan ongeveer veertig cultuurcentra, verspreid over heel Vlaanderen.
GC de Kam koos voor twee werken van
de jonge Antwerpse kunstenaar Vaast
Colson.
De keuze van Kalpetran (2003) komt
voort uit de gedachte aan de vele

Chéri
Do 17-09
film

Chéri is de verfilming van het gelijknamige boek van de Franse auteur Colette.
Dit romantische drama speelt zich af in
het Parijs van de jaren 20 en vertelt de
passionele relatie tussen de rijke, jonge
man Chéri en zijn beeldmooie oudere
minnares Léa (Michelle Pfeiffer).
Dankzij Léa leert de verwende en
onervaren jongeman de liefde kennen,
maar na zes gelukzalige jaren regelt zijn
moeder een huwelijk tussen hem en
Edmée, de dochter van een andere rijke
courtisane. Terwijl het onontkoombare
afscheid nadert, proberen Léa en Chéri
zo goed en zo kwaad als het kan vrede te
nemen met hun situatie, maar de wortels

van hun gemakzuchtige luxeleventje
zitten veel dieper dan beiden kunnen
begrijpen. Als ze langzaam maar zeker
beginnen te beseffen hoeveel ze voor
elkaar betekenen, is het eigenlijk al te
laat.
Regie: Stephen Frears
Met: Michelle Pfeiffer – Kathy Bates
– Rupert Friend
Originele versie – tweetalige ondertitels
– 90 min.
wandelaars die tijdens de Gordel in de
Kam passeren. In Kalpetran verschijnt
Colson als prototypische bergwandelaar
met een rugzak en groen hoedje als
attributen. Het fotografisch zelfportret
Kalpetran herinnert aan Colsons zoektocht, enkele jaren geleden, naar een
steen die hij tijdens een bergwandeling
in 1988 als jonge knaap moest achterlaten. De herenscenering van die odyssee
symboliseert de zoektocht van de
kunstenaar naar de spreekwoordelijke
steen der wijzen die hem van aansluiting
bij de wereld zal verzekeren.
Het tweede werk 1 hour 30 minutes
sculpture (2003) illustreert het belang dat
Vaast Colson hecht aan publiek en
interactie.
GC de Kam, cafetaria
Toegang: gratis

15 uur en 20 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro
(5 films)
Voor filmvoorstellingen kan je niet
reserveren. De kassa is open vanaf 14.30
en 19.30 uur.
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Openingsavond
Herfstfeesten
Van 25 september tot
18 oktober
De drie weken durende herfstfeesten
komen er weer aan. Op vrijdag 25
september vindt in GC de Kam de
openingszitting plaats. Het grootste deel
van de avond wordt gevuld met een
optreden van het Straattheater Filiaal uit
Linkebeek. Bovendien worden de
programma’s van GC de Kam en de
Cultuurraad kort overlopen.
25 jaar geleden zag het Straattheater
Filiaal het licht. Wat met zijn drieën
startte, groeide uit tot een gezelschap van
zes. Altijd schreven de acteurs eigen

Kinderateliers
Nederlands
Voor 5- en 6-jarigen
10 weken vanaf wo
30/09
Voor het tweede seizoen op rij organiseert vzw ‘de Rand’ wekelijkse ateliers
voor kinderen die het Nederlands niet als
moedertaal hebben. Na de zomerse
taalstages is dit de ideale gelegenheid om
tien weken lang in het Nederlands te
knutselen en te spelen.
Voor kinderen met een basiskennis
Nederlands die het Nederlands als
tweede of derde taal gebruiken, is het
goed dat ze de taal ook in hun vrije tijd
spelenderwijs oefenen. Met allerlei
spelletjes en door te knutselen leren de
deelnemers nieuwe woordjes en zinnen.
Zo oefenen ze de taal. Aan het einde van
de reeks laten de kinderen tijdens een
toonmoment zien wat ze geleerd en
gemaakt hebben.

Festival van Vlaanderen:
Ilse Eerens
en Ann Fierens
God save the King
Do 1-10
klassiek

Behalve vader Bach speelden ook zijn
zonen een essentiële rol in de muziekgeschiedenis, meer bepaald tijdens de
overgang van barok naar klassiek. Johann
Christian Bach beperkte zich niet tot
instrumentale en religieuze muziek; hij
waagde zich ook aan opera. Aan zijn
verblijf in Engeland hield hij de naam
‘Londense Bach’ over. Een deel van God
save the King zijn Engelse liederen. Jong
talent Ann Fierens, gefascineerd door de
enkelvoudige pedaalharp, en veelzijdige

De kinderateliers vinden plaats in drie
gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’:
GC de Boesdaalhoeve, GC de Kam en
GC de Bosuil.

verhalen, met vallen en opstaan, met
schrijven en herschrijven. Nooit echt met
veel woorden, maar met des te meer
beelden en humor. De productie Nieweirds betekent een ommekeer. Woorden krijgen voor het eerst een kans,
hoewel het gegeven non-verbaal,
humoristisch theater blijft. Met Filiaal
reis je van negentiende-eeuwse beelden
naar scènes van vandaag.
20 uur - GC de Kam
Toegang: gratis

De kinderateliers in GC de Kam vinden
plaats op woensdagnamiddag van 14 tot
16 uur: op 30-09, 7-10, 14-10, 21-10,
28-10, 18-11, 25-11, 2-11, 9-11 en 16-11
Prijs: 65 euro voor kinderen die in een
faciliteitengemeente wonen of er naar
school gaan en voor een tweede kind uit
hetzelfde gezin
75 euro voor kinderen die buiten de
gemeente wonen
Meer info en inschrijvingen:
Jolijn Bosseloo, 02 731 43 31,
info@dekam.be. Het aantal plaatsen is
beperkt tot twaalf. Snel inschrijven is dus
aangewezen. De inschrijving is pas
geldig na betaling.

sopraan Ilse Eerens dompelen je onder in
een stukje minder bekend muzikaal
Bacherfgoed. Willy Vervloet leidt het
concert om 19.30 uur in, in het rusthuis
Onze-Lieve-Vrouw ( J.B. De Keyzerstraat 35).
i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant
20.30 uur - Sint-Pieterskerk Wezembeek-Oppem
Tickets: 14 euro (kassa), 14 euro (vvk),
11 euro (abo)
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De Vlaamse Rand onder de loep

Brussel drukt verder op
de Rand

De Vlaamse Rand is aan het verbrusselen. Sinds 1997 heeft de Rand meer dan 40.000
inwoners gewonnen ten koste van Brussel. Het zijn vooral jonge gezinnen met kinderen
die de hoofdstad verlaten. Anderzijds zijn er sinds 1997 16.800 mensen naar Vlaanderen
en 11.200 naar Wallonië vertrokken. Ook in de nationaliteiten is er een verschuiving.
Britten, Amerikanen en Duitsers trekken weg, Marokkanen, Fransen en Polen komen er bij.
Dat blijkt uit de recente studie De
Vlaamse Rand: socio-economisch profiel en
een blik op het Vlaamse karakter van
onderzoeker Daniël Derudder in
opdracht van gewezen Vlaamse
minister Frank Vandenbroucke. Hij
bekeek de woon-, werk- en leefsituatie,
nam het Vlaamse karakter van de
Rand onder de loep en schreef zijn
bevindingen neer in een rapport van
98 bladzijden.
Wat hem meteen opviel, is het grote
verschil tussen de gemeenten in de
Rand. ‘Ik deel de gemeenten in de
studie in drie grote groepen in.

Enerzijds heb je de tewerkstellingsgebieden zoals Zaventem, Machelen,
Vilvoorde en Drogenbos. Daar is een
hoge werkgelegenheidsgraad en er zijn
veel kantoren, industrie en handelsgebouwen. Anderzijds heb je de residentiële zuidoostrand met de gemeenten
Kraainem, Wezembeek-Oppem,
Tervuren, Overijse, Hoeilaart, SintGenesius-Rode, Linkebeek en Wemmel. Het gemiddelde inkomen is er
hoger dan gemiddeld en er is relatief
veel open bebouwing. Dan heb je nog
de suburbane en semirurale gemeenten
zoals Asse, Dilbeek, Sint-Pieters-

Leeuw, Beersel, Merchtem, Meise en
Grimbergen. Daar is relatief weinig
bebouwing, veel akkerland en een
lagere bevolkingsdichtheid.’
Inwijking uit Brussel
Het percentage buitenlanders ligt in de
Vlaamse Rand dubbel zo hoog als in
het Vlaamse Gewest. In de faciliteitengemeenten is de buitenlandse populatie
in verhouding het grootst. Er wijken
vooral Marokkanen, Fransen, Polen,
Congolezen en Nederlanders in. Er
vertrekken meer Britten, Amerikanen,
Duitsers en Spanjaarden dan dat er bij
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komen. Het binnenlandse migratiesaldo is sterk positief in de
Rand. Met andere woorden, de nieuwe inwoners in de
Rand komen uit eigen land. En dan vooral uit Brussel, zo
blijkt. Sinds 1997 heeft de Rand meer dan 40.000 inwoners
gewonnen ten koste van Brussel, vooral dertigers met jonge
kinderen. Er vertrokken sindsdien 16.800 mensen naar
Vlaanderen en 11.200 naar Wallonië.
De ontnederlandsing neemt trouwens nog toe. In de
randgemeenten werd in 2007 in iets meer dan veertig
procent van de gezinnen met jonge kinderen thuis Nederlands gesproken. In de faciliteitengemeenten loopt dat
aandeel terug tot veertien procent. Het Vlaamse gemiddelde
bedraagt 79 procent. Zowel in Vlaanderen als in de Rand is
dat cijfer gedaald in vergelijking met twee jaar eerder, maar
in de Rand is die daling nog meer uitgesproken.
Tien keer meer kantoorgebouwen
Het inkomenspeil in de Rand is hoger dan het Vlaamse
gemiddelde. Dat is weinig verrassend. Opvallend is wel het
grote aantal zelfstandigen. ‘Meestal vrije beroepen,’ weet
Daniël, ‘architecten, notarissen, artsen.’ De werkloosheidsgraad ligt er iets lager dan in het Vlaams Gewest. Bijna twee
derde van de werknemers in de Rand werkt in de dienstensector. De oppervlakte van kantoorgebouwen is sinds 1985
meer dan vertienvoudigd. ‘Bijna uitsluitend in de regio
Zaventem. Het is dus niet zo dat door die extra kantoorgebouwen het groene karakter onder druk komt te staan. Kijk
maar naar Sint-Genesius-Rode. Ondanks de verstening blijft
de Rand relatief groen, dankzij het Zoniënwoud, het park
van Tervuren en andere groengebieden.’
Hoge inkomens, dus veel autobezit. De inwoners van de
randgemeenten bezitten relatief meer personenwagens. Er is
een dicht wegennet. Toch is de Vlaamse Rand een verkeersveilige regio. Ondanks de drukte worden in de randgemeenten minder verkeersdoden en -ongelukken geregistreerd. ‘Omdat het verkeer er gewoon zeer traag verloopt’,
denkt onderzoeker Daniël. ‘De limieten van het wegennet
zijn bereikt.’
West-Vlaming
Voor socioloog Daniël Derudder – 27 jaar – was de studie
een eerste grondige kennismaking met de Vlaamse Rand.
De man is af komstig van West-Vlaanderen en werkt op de
studiedienst van de Vlaamse regering. ‘Ik was geen specialist, maar kende de problematiek wel. Ik kom uit Waregem,
niet zo ver van Kortrijk. Daar zijn ook taalgevoeligheden. In
de Vlaamse Rand gaat het taalkundig probleem echter
gepaard met de nabijheid van een grootstad. De sleutel van
het probleem ligt dan ook in Brussel. Waarom trekken
mensen weg uit de hoofdstad? Brussel kampt met een
negatief imago. Ik was onlangs in Beersel. Een idyllische
plek en toch niet ver van Brussel. Ik begrijp best dat mensen
willen verhuizen naar een mooiere plek in de Rand.’
De stadsvlucht is trouwens niet alleen een probleem van
Brussel en de Vlaamse Rand. ‘Elke stad heeft er mee te
kampen. Of dat nu Mumbai, Los Angeles, Gent of Antwerpen is. Suburbanisatie is van overal. Het verschil is dat daar
het probleem van de taal niet speelt. Hier is het een spontaan
proces, in veel andere landen is dat niet het geval. Het beleid
kan inspelen op een spontane evolutie en daar kan deze
studie bij helpen.’
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

5 17.00

Chiro Berkenbloesem Barbecue

Chiro Berkenbloesem

0499 07 91 55

6 9.00

OKRA Gordel - fietsen

Zaventem

02 784 32 96

SEPTEMBER

Insvhrijvingsavond conversatiegroep Nederlands

GC de Kam

02 731 43 31

10 19.30

9 18.00

De Letterbijter Infoavond

De Letterbijter

02 783 12 23

12

KWB Kaas- en wijnavond

GC de Kam

0496 86 64 34

13 12.00

K.H. Sinte Cecilia Kipfestijn

GC de Kam

02 731 21 28

17 14.30

KAV - Ziekenzorg Hoe gezond zijn vaccins?

GC de Kam

02 731 48 79

22 14.30

OKRA Gezellig samenzijn

OCMW

02 784 32 96

23 9.00

OKRA Daguitstap Zeeland en mosselcultuur

Zeeland

02 784 32 96

26 14.30

KAV Pannenkoekenslag

GC de Kam

02 731 48 79

27 14.30

Chiro Berkenbloesem Spelnamiddag

Chiro Berkenbloesem

0499 07 91 55

29 9.00

O KRA Sportdag 50+

Sporthal Wezembeek-Oppem

02 784 32 96

29 20.00

KWB Hou je dak dicht

GC de Kam

0496 86 64 34

3 13.00 tot 16.00 uur

Gezinsbond Tweedehandskledingbeurs

GC de Kam

02 731 97 80

3 20.00

Jeugdraad Jeugdraadquiz

JH Merlijn

0479 26 37 18

OKTOBER
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 20.00

Fit & Gezond Heren - turnen - 02 767 01 01

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

dinsdag 09.30

OKRA Fietsen - Vertrek Paterskerk - 02 784 32 96

woensdag 14.30

OKRA Wandelen (laag tempo) en petanque - afwisselend rusthuis en sporthal - 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 WO- Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

donderdag 20.30

Zanggroep Non Troppo - repetitie - GC de Kam - 02 305 06 07

vrijdag 21.00
zaterdag 10.00 tot 12.00
zaterdag 21.00

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88
Stripbib Maddox - Jeugdhuis Merlijn
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 oktober bekend willen maken, kunnen voor 6 september een beknopte
omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Kam.

