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02 AAN DE POLITIEKE POLS

Meerderheid schaft Freinet
in school af
Uit de gemeenteraad van 31 augustus
De Franstalige meerderheid schafte de
freinettechnieken van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De
Letterbijter af. Daarvoor paste ze een
bijzondere tactiek toe: de geplande
gemeenteraad van begin september
werd verschoven naar 31 augustus om
… 8 uur ’s ochtends. Zo kon de
beslissing meteen in het nieuwe
schooljaar ingaan. Of ‘just in time’ in
plaats van ‘child in time’.
Heeft dat pedagogische en organisatorische gevolgen voor de school? Wordt er
rekening gehouden met het advies van
de schoolraad die de freinettechnieken
wil behouden? Met het inspectieverslag
dat positief is over de freinettechnieken?
Met het protest van de ouders die
voorstander zijn van de freinettechnieken? Allemaal niet belangrijk volgens de
Franstalige meerderheid. Heeft de
meerderheid misschien een andere
agenda? Wil ze op de kap van de
kinderen Freinet afschaffen om de
Nederlandstalige school en meteen ook
de Nederlandstalige gemeenschap te
treffen? Het lijkt erop. Deze onverkwikkelijke beslissing is alleszins een
dieptepunt in de gemeentepolitiek van
de laatste jaren. En dat wil wat zeggen
in Wezembeek-Oppem.
Hoe verliep deze woelige vergadering?
De oudervereniging had alle ouders,
ook diegenen die hun kinderen al in
een andere school hadden ingeschreven, opgeroepen om massaal aanwezig
te zijn en hun kinderen mee te brengen. Waarnemend burgemeester
François van Hoobrouck d’Aspre
(Union), die zich bij de Raad van
Europa graag ontpopt als de grote
verdediger van de democratie en daar
geregeld zit uit te huilen omdat het
onverdraagzame Vlaanderen niet naar
hem luistert, liet ineens alle democratische maskers vallen door geen seconde
aandacht te besteden aan de gerechtvaardigde vragen en opmerkingen van
schoolraad of inspectie, of door de
gemeenteraad te verplaatsen naar zo’n
onmogelijk uur, speciaal om de ouders
te ontlopen. Dat was echter buiten de

waard gerekend. De ouders organiseerden een ontbijt en nodigden de pers
om 7.30 uur uit op het gazon voor de
feestzaal. Jan Walraet (WOplus) vroeg
van Hoobrouck d’Aspre naar het
waarom van dit ochtendlijke uur. Een
vraag die de niet-benoemde burgemeester weigerde te beantwoorden.
‘Om de ouders in bedwang te houden’,
had hij de politie opgetrommeld.
Schepen van Onderwijs Eléonore de
Bergeyck-de Moerloose (Union) krijgt
het woord. Of: de waarnemende
burgemeester neemt de beslissing, maar
zij mag het uitleggen. ‘Na het rapport
van de inspectie gelezen te hebben,
heeft het college beslist om terug te
keren naar het traditionele onderwijs,
omdat we het niveau van de school
willen verbeteren.’ Een aantal ouders
protesteren verontwaardigd tegen deze
uitlating, omdat ze niet strookt met de
waarheid. Ze worden ter orde geroepen door van Hoobrouck d’Aspre, die
meteen dreigt met uitzetting door de
politie. Raadslid Jan Pollaris (WOplus)
zegt dat de beslissing niets te maken
heeft met het inspectieverslag. ‘Ze
werd genomen vooraleer het inspectieverslag naar het schepencollege werd
verstuurd.’ Bovendien begrijpt hij niet
dat zo’n beslissing op de laatste dag van
de grote vakantie wordt genomen. ‘In
1998 heeft het omschakelingsproces
een half jaar geduurd. De ouders
werden geraadpleegd en moesten zich
akkoord verklaren met het reddingsplan. De redding van de school kwam
er juist door de invoering van de
freinettechnieken.’
Van Hoobrouck d’Aspre probeert de
schuld in de schoenen van de schoolraad te schuiven. ‘Als de schoolraad het
vereiste advies vroeger had bezorgd,
dan had de gemeente de beslissing
eerder kunnen nemen.’ Volgens
raadslid Pollaris houdt dat geen steek.
Ook bij een vroeger advies, in juni
bijvoorbeeld, was het veel te laat
geweest voor zo’n drastische beslissing.
‘We zijn verplicht om te reageren
omdat het leerlingenaantal daalde’, is

de tweede bewering van van Hoobrouck d’Aspre. ‘We willen ook de onduidelijkheid tussen een freinetschool en
een gemeenteschool met freinettechnieken wegwerken.’ Die dwaasheid
wordt door de ouders onthaald op
boegeroep en handgeklap, waarop van
Hoobrouck d’Aspre opnieuw met
uitzetting door de politie dreigt.
Volgens raadslid Karen Kelchtermans
(WOplus) is er nergens in het rapport
een aanwijzing te vinden dat het
niveau van het Nederlands iets te
maken heeft met de freinettechnieken,
integendeel. ‘Vandaar ook de weerstand van de ouders. Wat u doet is
verwarring scheppen in plaats van
duidelijkheid’, zegt ze.
Daarop schetst van Hoobrouck d’Aspre
de geschiedenis van De Letterbijter, die
in 1998 met 54 leerlingen onder de
wettelijke norm zakte. Er zijn 60
leerlingen nodig om een basisschool te
laten bestaan. Volgens van Hoobrouck
is er toen een goede directrice aangetreden die de school gered heeft. ‘Toen
ze in 2006 wegging, hebben we een
revolutie gehad van een aantal leerkrachten.’ (N.v.d.r.: De revolutie ging
over de vraag om duidelijkheid. De
gemeente weigerde om van De
Letterbijter een freinetschool te maken,
omdat ze vreesde dat het succes dan
nog groter zou zijn. Daarom werd De
Letterbijter een gemeenteschool met
freinettechnieken. Het werd de
aangeworven directies telkens op het
hart gedrukt: geen freinetschool, maar
een gemeenteschool met freinettech-
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nieken. Tegelijk kon niemand zeggen
wat het verschil tussen de twee was. In
de grond was er natuurlijk geen
verschil, tenzij een van intentie. En dát
klaagden de leerkrachten aan. Zij
wilden volop voor het nieuwe project
gaan en de gemeente remde hun
enthousiasme met alle mogelijke
middelen af.) Van Hoobrouck d’Aspre
wil duidelijkheid scheppen: het woord
Freinet moet verdwijnen, maar de
technieken mogen blijven bestaan.
‘Ik denk niet dat de ouders morgen hun
kinderen met een gerust hart naar de
school zullen sturen’, zegt raadslid
Wilfried Servranckx (WOplus). ‘De
kleinste wijziging in een reglement
wordt op een commissie besproken,
maar een beslissing als deze wordt
genomen zonder bespreking in de
gemeentelijke commissie. Dat betreur ik
ten zeerste. De meerderheid heeft het
inspectierapport gekregen. Wie heeft het
ook gelezen?’ Alleen Jean-Pierre Butaye
(Union) steekt zijn hand omhoog.
‘De freinettechnieken zouden tot chaos
geleid hebben,’ gaat Servranckx verder,
‘maar van 2001 tot 2006 zijn er geen
problemen geweest. Dus vijf jaar lang
heeft Freinet perfect gewerkt met een
fantastische stijging van het leerlingenaantal als resultaat.’ Ter illustratie leest
hij een aantal paragrafen uit het
inspectierapport voor. ‘Er is één alinea
die over Freinet gaat. Die is niet
negatief, maar juist zeer positief. De
paragraaf die daarna komt, is wel
negatief, maar niet over de freinettechnieken, wel over het schoolbestuur.
‘De waardevolle freinettechnieken
worden niet gedragen door het
schoolbestuur’, staat er te lezen. Die
negatieve opmerking vinden we op
maar liefst vier plaatsen terug. In
essentie komt het hierop neer: de
freinettechnieken zijn waardevol, ze
worden goed gebracht door de leerkrachten, maar er is geen communicatie met het schoolbestuur. De facto
mag alles bij het oude blijven, zegt u
nu. Dat bewijst dat u de bestaande
technieken goed vindt. Alleen het
woord Freinet wordt geschrapt. Dat
zou de duidelijke visie van het schoolbestuur zijn. Ik ben een voorstander
van een school met freinettechnieken,
want die technieken hebben tot een
aangroei van de leerlingen geleid. U
brengt nu confusie. Op basis van dit
inspectierapport, dat zeer positief is
over Freinet en zeer negatief over de
communicatie met het schoolbestuur,

zou echter beslist moeten worden: we
staan achter de school.’
Raadslid Philippe Sala (Union) wil
graag iets anders kwijt. ‘Er moeten
genoeg financiële middelen zijn voor
een goede school. We hebben niets te
zeggen in het Vlaams Gewest. Daarom
pleit ik voor een aansluiting bij Brussel.
Dan krijgt de school meer middelen.’
‘Het antwoord van mijnheer Sala is een
antwoord op de vraag die velen zich
vandaag in stilte stellen’, zegt Servranckx. ‘Draait deze beslissing om
politiek? Daarop heeft u nu een
antwoord gegeven.’
Schepen Nicole Geerseau (Union)
vindt dat Servranckx eenzijdig citeert
uit het inspectierapport. ‘Als we het
samen doornemen, zullen we zeker
punten ten voordele van het schoolbestuur vinden. Het schepencollege heeft
het beste voor met de school. We
starten morgen opnieuw met een
nieuwe directeur.’ ‘En met hoeveel
kinderen?’, roept een boze moeder. ‘Er
blijft niets meer over.’ Van Hoobrouck
d’Aspre dreigt alweer met uitzetting
door de politie.
Servranckx gaat verder: ‘Ik vind het
jammer dat uw beslissing niet overeenkomt met het inspectieverslag en met
het advies van de schoolraad en ik
wacht met spanning af naar de paragrafen die volgens u tegen Freinet zijn. Er
is wel een ander aandachtspunt dat het
inspectierapport aanstipt: het gebruik
en de kwaliteit van het Nederlands is
door de heterogeen samengestelde
groep van Nederlandstalige en Franstalige leerlingen onvoldoende. Dat is de
enige negatieve opmerking over de
school. Dat is trouwens niet alleen hier
een probleem, maar in alle scholen van
de Rand. Het is eigenlijk geen probleem, maar eerder een signaal: heel
wat ouders willen hun kinderen
tweetalig opvoeden. Dat dit problemen
geeft, is evident. Hiervoor is er bij het
schoolbestuur echter geen duidelijke
ondersteuning.’
Daarna neemt raadslid Jean-Pierre
Butaye (Union) het woord. ‘Ik ben
geen schoolspecialist. Bepaalde
elementen uit het inspectierapport zou
ik beter willen begrijpen. In deze
omstandigheden, waarin ik niet over
alle elementen beschik, zal ik me
onthouden.’
Raadslid Karen Kelchtermans (WOplus) dient een amendement in.

‘WOplus vraagt om dit punt te
schorsen en de gang van zaken over
een jaar opnieuw te evalueren.’ Het
amendement wordt meerderheid (met
1 onthouding) tegen minderheid
weggestemd.
Kelchtermans dient een tweede
amendement in. ‘WOplus vraagt om
het woord Freinet terug aan het
pedagogische project toe te voegen.’
Ook dat amendement wordt meerderheid (met 1 onthouding) tegen minderheid weggestemd.
Uiteindelijk wordt de afschaffing van
de freinettechnieken goedgekeurd,
meerderheid (met 1 onthouding) tegen
minderheid. De ouders verlaten de
zaal.
’s Anderendaags blijven er nog 71
leerlingen van de 128 over.
De nieuwe directeur wordt, net als alle
vorige, slecht ingelicht door de
gemeente. Aan de ouders verklaart hij
dat hij niet weet wat freinettechnieken
zijn en er niet mee geassocieerd wil
worden. Uit de discussie in de gemeenteraad blijkt echter dat de gemeente wil
dat ze toegepast blijven zonder ze
expliciet te vernoemen ... Ondertussen
heeft de nieuwe directeur al ontslag
genomen.
> Na de hevige discussies over de
Nederlandstalige gemeenteschool
kwamen ook nog een aantal andere
punten aan bod.
Bij de bespreking van de rekening
2008 van de kerkfabriek Sint-Pieter,
die afsluit met een winst van 35.000
euro, vraagt Walraet of de 52.000 euro
die de gemeente aan de kerkfabriek
moet betalen, al betaald is. De gemeente sloot eind vorig jaar een deal met de
kerkfabriek, waarbij de gemeente haar
deel van de elektriciteitswerken zou
betalen. Dat is nog niet gebeurd.
Schepen Frédéric Petit (Union)
beweert dat de opdracht gegeven is en
dat hij het zal nakijken.
De kerkfabriek Sint-Jozef krijgt een
toelage van 250 euro voor haar
50-jarig bestaan.
> Interza deelde de gemeente mee dat
zijn vrachtwagens niet kunnen keren
in de nieuwe weg tussen de Hardstraat
en de Driebunderweg. Schepen Petit
(Union) belooft dat de gemeente bij
een volgende verkaveling rekening zal
houden met de opmerking van Interza.
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Sanitair en zinkwerken Forton (9)

‘Aan loodgieterij komt geen
lood meer te pas’
Aan grote winkelketens geen gebrek in Wezembeek-Oppem. Delhaize, Aldi, Carrefour en
even verderop Makro, 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. In deze reeks gaan we op zoek naar de verhalen achter de
zelfstandige ondernemers en unieke winkeltjes. Vandaag gaan we aan de slag met loodgieter Freddy Forton.
De bestelwagen van Freddy is ingeladen. Hij en zijn werkmakker André
Van Eeckhout staan klaar om te
vertrekken voor een nieuwe klus. Aan
werk geen gebrek, vakmannen als
loodgieters zijn gegeerd. Freddy neemt
me mee de kelder in. Die doet dienst
als werkplaats. Buizen staan er gestapeld, er zijn talloze bakjes vol vijzen,
dichtingen en ander materiaal.
Freddy kreeg het vak al snel onder de
knie. ‘Mijn vader is ermee gestart in
1949’, weet hij. ‘Ik was er van kleins af
aan mee bezig. Toen ik dertien of
veertien jaar was, ging ik mijn vader
helpen. Ik volgde een opleiding sanitair
en specialiseerde me later in verwar-

mingsinstallaties in het Technisch
Instituut Don Bosco in Sint-PietersWoluwe.’
Het lag voor Freddy dan ook voor de
hand om samen met zijn vader aan de
slag te gaan. ‘Mijn vader, André en ik.
André werkt al sinds 1964 voor mijn
vader en later voor mij. Mijn vader, hij
heette François, is overleden toen hij
76 jaar was. Hij kreeg een beroerte
toen hij een toertje in het park ging
fietsen.’
‘Waterleidingen zijn flexibel’
Het werk van loodgieter is vandaag
heel anders dan toen vader François
Forton zijn zaak opstartte. ‘Het zijn

heel andere technieken. Ik ben wel
loodgieter, maar er komt geen lood
meer aan te pas. Waterleidingen zijn
flexibele buizen in polyethyleen. Ik kan
ze gewoon afrollen. Alle oude machines staan nog in de kelder, maar ze zijn
nutteloos geworden. Ook de klanten
zijn veeleisender geworden. Het
grootste verschil is de wetgeving.
Toelating voor dit, attesten voor dat en
strengere energienormen. Dat kan een
goede zaak zijn, maar vroeger was dat
allemaal niet nodig. Het werk was veel
eenvoudiger.’
Het lijkt Freddy vandaag dan ook niet
zo eenvoudig om als nieuwe loodgieter
te starten. ‘Er zijn er dan ook te
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Wettenawa
> Wezembeek-Oppem is een aangename gemeente om in
te wonen, maar het blijkt dat er nog weinig inwoners in
het huwelijksbootje stappen. In 2008 waren dat nog maar
18 koppels, een daling van 48 % ten opzichte van 2007.
Ook het aantal scheidingen daalde, maar toch waren het
er nog 22.
> In 2008 hebben we 4,046 miljoen euro afgestaan aan de
gemeente. Een peulschil in vergelijking met wat we aan
Vadertje Staat betaalden, namelijk 61,925 miljoen euro.
> Sinds 1 juni kan je in het containerpark ook composteerbare plastic zakjes kopen. De zakjes zijn handig om
etensresten in te bewaren en kunnen gewoon met de
grijze container worden meegegeven. Het basispakket,
een emmertje en een rol van 50 zakjes, kost 5 euro.
Twee bijkomende rollen worden verkocht voor 5 euro.
> De sport- en kinderhappening, georganiseerd door
jeugdhuis Merlijn en de sport- en jeugdraad was een
succes. De weergoden schonken ons een blauwe hemel
en 30 graden Celsius. In deze aangename warmte namen
12 teams deel aan het beachvolleytoernooi. Er kwamen
ook een 150 kinderen ravotten op de springkastelen of
een ritje maken met een gekke fiets of op een pony.
weinig. Het is nochtans een mooi beroep.’ Elke klus is
anders. Soms moet hij het dak op om zink te vervangen, dan
weer de kelder in om een lek te dichten. ‘Dat maakt de job
zo boeiend. Vandaag een toilet, morgen de leidingen in een
nieuwbouw. Altijd iets anders. En ik ben mijn eigen baas.
Vraag me niet om elke dag naar hetzelfde werk te gaan om
hetzelfde te doen. Dat kan ik niet, ik zou gek worden.’
‘Crisis? Welke crisis?’
Freddy en André werken over heel het land. ‘BD, de
Belgische Distributiedienst, is een grote klant. We werken in
al hun depots, maar uiteraard zijn ook particulieren onze
klanten. We hebben onze handen vol, hoor. De crisis? Daar
voel ik niets van.’
Toch is de job ook behoorlijk veeleisend. ‘Als ik om 19 uur ’s
avonds een oproep krijg van een klant omdat die een gaslek
of een waterlek in de kelder heeft, dan vertrek ik. Ik kan de
mensen toch niet aan hun lot overlaten?’
Opvolging
André gaat bijna met pensioen, maar Freddy staat er niet
alleen voor. De zoon van zijn broer is een jaar geleden
gestart als loodgieter en werkt hier en daar al in opdracht
van Freddy. ‘Hij legt momenteel voor mij de sanitaire
leidingen in een nieuwbouw met drie appartementen in
Sint-Lambrechts-Woluwe.’
Bovendien staat er misschien een echte opvolger aan te
komen. Freddy heeft twee dochters. ‘De vriend van mijn
jongste dochter is geïnteresseerd om in het bedrijf te komen’,
vertelt Freddy enthousiast. ‘Er is nog niets beslist, maar ik
hoop het een beetje. Ik zou het heel leuk vinden.’
Bart Claes

> Voor het begin van de gemeenteraad, op 31 augustus,
waren er maar twee politieagenten aanwezig. De
waarnemende burgemeester had schrik en trommelde
meteen zes extra agenten op, die uiteindelijk met hun
vingers stonden te draaien.
> De gemeente werkt al een tijdje aan het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Na het advies van de GECORO voegde het college nog enkele punten toe. Zo wil
het van het Hondsperreveld op termijn een multifunctionele zone maken ten voordele van de inwoners, met een
mengeling van woonuitbreiding, buurtwinkels, economische activiteiten af komstig van kantoren en niet-vervuilende KMO’s en zones voor algemeen nut. Daarnaast
wil het college op termijn de ring op het grondgebied
van Wezembeek-Oppem laten overdekken. Het dak zou
ingericht moeten worden als recreatie- en openbare
ruimte. De kosten zouden voor het Vlaams Gewest zijn.
> Sinds 3 augustus moet de particulier zijn alarmsysteem
aanmelden via de website van police-on-web: www.
policeonweb.be. Elke gebruiker van een alarmsysteem
dat niet is aangesloten op een alarmcentrale moet zijn
alarmsysteem registreren. De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten op een alarmcentrale hoeft dus
niets te doen: de alarmcentrale registreert voor zijn
klanten het systeem in het meldpunt ALINE. Tegen 1
maart 2010 moeten alle alarmsystemen die in België
geplaatst zijn, geregistreerd zijn bij het meldpunt. Meer
info: 02 557 34 43, private.veiligheid@ibz.fgov.be

06 VERENIGING IN DE KIJKER

Het einde van De Sportvrienden

‘Niemand om de fakkel
over te nemen’

De Sportvrienden bestaan niet meer. Na zestig jaar
houdt het bestuur het voor bekeken. Er volgt nog
een banket om alle helpers te bedanken, maar een
cyclocross of baanwedstrijd is er niet meer. ‘We zijn
nog met vier bestuurders op leeftijd. We hebben
gezocht naar opvolging, maar niemand interesseert
er zich in’, zucht voorzitter Jean Dewit.

We treffen het bestuur van vzw De
Sportvrienden in café In de Ton in
de Hernalsteenstraat. Voorzitter Jean
Dewit (61), ondervoorzitter Xavier
Hernalsteen (63), secretaris en
penningmeester Yvan Dhondt (53)
en materiaalmeester en erevoorzitter
Armand Deboeck (83) bereiden er
hun allerlaatste banket van De
Sportvrienden voor. Alleen ondervoorzitter Guillaume Vandervorst
(80) ontbreekt nog. ‘Op 1 januari
2010 is het gedaan’, weet Xavier.
‘Dan bestaat de vzw niet meer.’
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Het einde van een tijdperk in Wezembeek-Oppem. De Sportvrienden
startten er niet lang na de Tweede
Wereldoorlog mee. De tijd dat er nog
een café op elke hoek van de straat
was, dat bakkers en beenhouwers volop
sponsorden en het hele dorp op straat
kwam om naar de koers te komen
kijken. De vijf oprichters zijn intussen
overleden. ‘Het waren mensen die zelf
geen actieve wielertoeristen waren,
maar die iets wilden organiseren voor
het dorp’, weet Xavier. ‘Zo zijn wij
ook. Niemand van ons heeft ooit actief
gefietst. We organiseren graag, daarom
doen we het.’
Beroepsrenners
De allereerste wedstrijd vond plaats op
14 juni 1949. Het was een wedstrijd
voor beginnelingen en lief hebbers. In
1953 schakelden De Sportvrienden
over op beroepsrennerskoersen. Voor
de kenners: Désiré Keteleer won de
allereerste prof koers in WezembeekOppem. De wedstrijd ging in rondes
van negen kilometer door de gemeente. De renners reden twintig rondes.
Die eerste jaren passeerden grote
namen als Eddy Merckx, Johan Capiot,
Herman Van Springel, Jef Schiltz en
Rik Luyten de meet.
In 1991 schakelden De Sportvrienden
over op cyclocross. ‘We hadden te veel
mensen nodig om te helpen en de
interesse begon te tanen. We vonden
nog met moeite onze 120 seingevers.
Bovendien kwamen er overal verkeersdrempels en bloembakken. Dat maakte
het moeilijk om nog langer op de straat
te rijden. Ten slotte mochten we van
de gemeente de Mechelsesteenweg niet
meer gebruiken. Er volgde een
crisisvergadering en we besloten
uiteindelijk een cyclocross te organiseren. Het werden veldwedstrijden voor
de categorieën B, C en D.’
Geen jongeren
De veldritten werden in het Vurenveld
gereden en de cross werd een hit.
Vorig jaar nog namen er maar liefst 113
renners deel. ‘Een gebrek aan deelnemers is er niet, wel aan organisatoren’,
vertelt Yvan. ‘Een cyclocross organiseren vergt een pak voorbereiding en
heel veel werk. Alle nadarhekken
moeten worden geplaatst. Mensen van
tachtig jaar die nadarhekken sleuren,
dat is niet meer te verantwoorden.’
Het is niet dat De Sportvrienden niet
gezocht hebben naar jongere bestuursleden. ‘Jongeren hebben de tijd niet

meer. We hebben twee jaar lang
gezocht en niemand was geïnteresseerd. We staan gewoon voor een
voldongen feit. We worden ouder en er
is niemand om de fakkel over te
nemen. Dan stopt het.’
Betalen voor douches
De Sportvrienden waren ongeveer zes
maanden bezig met de voorbereiding
van de jaarlijkse wedstrijd. Als er dan
geen hond komt kijken naar de
wedstrijd omdat het die dag regent,
dan doet dat pijn. Veel medewerking
van de gemeente kregen de organisatoren evenmin. De nadarhekken moesten
worden betaald. ‘In onze buurgemeenten zijn die gratis. Zelfs de douches in
de sporthal moesten we betalen, 1,25
euro per renner.’
Met de jaarlijkse wedstrijd verdwijnen
ook de nevenactiviteiten van de vzw.
De reisjes, het banket en de ‘konijnenbil’. ‘Dat laatste is een restaurantdag’,
weet Armand. ‘Yvan is dan drie dagen
lang konijnenbillen aan het bakken. Er
komen doorgaans meer dan driehonderd mensen eten. Dat brengt geld in ‘t
laatje voor onze cross. Ook dat is nu
gedaan. We organiseren nog één keer
een banket voor alle mensen en
verenigingen die over de jaren heen
geholpen hebben.’
Een afscheidsbanket dus. De bestuursleden krijgen opeens een pak meer tijd.
‘De stress van het organiseren valt weg,
maar soms is een beetje stress ook wel
goed’, meent Xavier. ‘En nu? Bij de
vrouw blijven zeker?’, lacht hij. ‘We
zien elkaar nog, hoor. We blijven
natuurlijk vrienden en komen nog
geregeld samen. Dat blijft.’
Bart Claes

Dokters van wacht
Sinds 1 januari is er een centraal
oproepnummer van de wachtdienst voor huisartsen. 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 28/09 tot 02/10
Apotheker Matterne
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
02 731 73 68
> Van 02/10 tot 09/10
Apotheker Wils
Oudstrijderslaan 2
1950 Kraainem
02 720 16 38
> Van 09/10 tot 16/10
Apotheker Van Meerbeeck-Picard
Mechelsesteenweg 158
1933 Sterrebeek
02 731 62 91
> Van 16/10 tot 19/10
Apotheker Jansen-Ceuppens
Lange Eikstraat 8
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 89 40
> Van 19/10 tot 23/10
Apotheker De Coster
Mechelsesteenweg 225
1933 Sterrebeek
02 731 23 66
> Van 23/10 tot 26/10
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67
> Van 26/10 tot 30/10
Apotheker Annaert
Smisstraat 1
3080 Tervuren
02 767 63 40
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Speelpleinwerking De Pagadder!
Zomer 2009
De zomer van speelpleinwerking De Pagadder! was fantastisch. Er werd gesprongen, gespeeld, gezwommen, geknutseld, gezongen en gedanst. De kinderen hebben zich rot
geamuseerd, dankzij de enorme, vrijwillige inzet van de
monitoren en de hoofdmonitoren. Ontzettend veel dank!
Ook dit jaar kwamen spetterende thema’s aan bod: de
wondere wereld van het sprookjesbos, tovenarij en circus.
We hebben weer lang gezocht naar de perfecte uitstappen
voor jong en iets ouder. Het resultaat was een uitstap naar
Speelstad in Wechelderzande-Lille. Ook de dierentuin van
Planckendael kon op veel belangstelling rekenen. Een groot
succes.
Graag willen we alle ouders bedanken voor het vertrouwen.
Natuurlijk mogen we de Jeugdraad, Chiro Berkenbloesem
en de gemeente Wezembeek-Oppem niet vergeten. Bedankt
voor alle steun en voor de juiste locatie, een zoektocht die
ook dit jaar niet van een leien dakje liep.
We kijken er naar uit om jullie volgend jaar terug te zien.
Speelse groeten,
de monitoren en het bestuur

Kampioenenavond
zaterdag 10 oktober
19 uur – GC de Kam
Voor zijn 50e verjaardag organiseert Chiro Berkenbloesem
een allroundkampioenschap. Ploegen van twee nemen het
tegen elkaar op in verschillende disciplines. Ben jij onoverwinnelijk in darts, pingpong, tafelvoetbal of sjoelbakken? Of
wil je gewoon een heel fijne avond beleven? Doe mee. De
opbrengst van de avond gaat naar de financiering van de
dakwerken van de Chirolokalen. Speel je liever alleen, dan
kan je deelnemen aan het individuele kampioenschap
kleurenwiezen.
Deelnemen: 5 euro (overschrijven op rekening
427-1146869-92 met vermelding van de namen van de
deelnemers).
Meer info: GC de Kam of info@chiroberkenbloesem.be

Uitwaaitocht
KAV Wezembeek-Oppem
donderdag 22 oktober
10 uur – GC de Kam

Na het grote succes van de vorige edities organiseert KAV
Wezembeek-Oppem een dertiende uitwaaitocht onder
leiding van Jos Verstraeten. We vertrekken om 10 uur aan
GC de Kam voor een streekwandeling. Terwijl we het
mooie en mysterieuze in de natuur bewonderen, maken we
tijd voor elkaar. ‘s Middags eten we ergens iets. Familie en
vrienden zijn uiteraard welkom.
Meer info: Jeannine Schots, 02 784 32 96

Jeugdraadquiz
zaterdag 3 oktober
19.30 uur – jeugdhuis Merlijn
Hoeveel speeldagen werd Witsel (Standard) uiteindelijk
geschorst voor de zware overtreding die hij beging op
Wasilewski (Anderlecht)? Welke haarkleur zal de nieuwe van
K3 zeker hebben? Hoeveel hits krijg je als je ‘WezembeekOppem’ intikt op Google? Een van deze vragen zou wel
eens op de jaarlijkse quiz van de jeugdraad gesteld kunnen
worden … Denk je het antwoord te weten? Aarzel niet,
vorm een groepje van maximum vier en schrijf je in. De
quiz is gratis en de winnaar gaat naar huis met de ‘originele
wisselbeker’.
Meer info: jeugdhuis Merlijn of Jolijn, 02 731 43 31,
jolijn.bosseloo@derand.be

Kookcursus: Eet de wereld niet op
KWB Wezembeek-Oppem
donderdag 8 oktober
20 uur – GC de Kam
KWB start het nieuwe werkjaar met een kookcursus
gespreid over vier donderdagavonden. Onder het motto Eet
de wereld niet op bereiden we eenvoudige gerechten uit alle
continenten. Ben je een hobbykok of een doe-het-zelver in
de keuken en wil je iets meer leren over eenvoudig koken?
Deze uitnodiging is er voor jou.
Deelnemen: 8 euro (per avond). Andere data: 3 december,
11 februari en 4 maart.
Meer info: Walter Nijs, 0496 86 64 34,
walter.nijs2@telenet.be

Cursus bloemschikken
KAV Wezembeek-Oppem
dinsdag 20 oktober
20 uur – GC de Kam
Als bloemschikker beleef je aan elke periode van het jaar
plezier. Elk seizoen kan je met andere bloemen en materialen werken. Kriebelen je vingers al? De cursus loopt gedurende 10 dinsdagen, verspreid over het hele jaar. Els Slangen
geeft les.
Deelnemen: 54 euro (KAV-leden), 90 euro (niet-leden)
Storten op rekeningnummer 001-2555868-91 met vermelding van je naam, lidmaatschapsnummer en bloemschikken.
De andere lesdata zijn 24 november, 8 december, 2 februari,
9 maart, 27 april, 18 mei, 2 oktober, 9 november en 7
december 2010.
Meer info: Jeannine Schots, 02 731 48 79,
jeannine.schots@telenet.be
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Herfstfeesten
25 september - 18 oktober
GC de Kam
Als je dit leest, zijn de Herfstfeesten al begonnen.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de
activiteiten in oktober. Tenzij anders vermeld,
hebben ze plaats in GC de Kam. De meeste
activiteiten zijn gratis. Eén van de doelstellingen
van onze Herfstfeesten is immers om iedereen,
ook diegenen die geen lid zijn van een vereniging, te laten kennismaken met ons verenigingsleven.
> Donderdag 1 oktober is er om 20.30 uur in de
Sint-Pieterskerk een concert in het kader van
het Festival van Vlaanderen. Om 19.30 uur
wordt dit ingeleid in het rusthuis Onze-LieveVrouw.
> De Gezinsbond organiseert op zaterdag 3
oktober een tweedehandskledingbeurs van 13
tot 16 uur. Op dezelfde dag heeft om 19.30 uur
de jeugdraadquiz plaats in Jeugdhuis Merlijn.
> Running Club WO organiseert op zondag 4
oktober een recreatieve jogging. Afstand: 5 km
of 10 km met start en aankomst aan GC de
Kam.
> Natuurpunt organiseert op dinsdag 6 oktober
om 20 uur een gespreksavond over valkeniers
en hun vogels.
> Het feest voor alle leeftijden met een optreden
van Lize Marke op donderdag 8 oktober om 15
uur wordt dit jaar georganiseerd door OKRA
i.s.m. Cultuurraad en GC de Kam.
> Zaterdagavond 10 oktober en zondagmiddag 11
oktober organiseren Running Club WO en Les
Amis de Bourgogne een eetfestijn. Vooraf
inschrijven is verplicht.
> Zaterdag 10 oktober organiseert OLCO een
Kampioenenavond met tafelvoetbal, tafeltennis,
darts, tjoelbakken, trou-madammen en
kaarten. Aanvang om 19 uur.
> Dinsdag 13 oktober om 20 uur nodigt het
Davidsfonds VRT-journalist Peter Verlinden
uit die het zal hebben over Achterblijven in
Congo. Een drama voor de Congolezen?
> Donderdag 15 oktober toont GC de Kam de
film Soeur Sourire. Er zijn twee vertoningen:
om 15 en om 20 uur.
> Vrijdag 16 oktober is er om 20 uur de opening
van de tentoonstelling georganiseerd door de
Kunstkring. De zanggroep Non Troppo zorgt
voor de muziek. De tentoonstelling is ook
zaterdag (van 10 tot 19 uur) en zondag (van 10
tot 19 uur) te bewonderen.
> Het Davidsfonds stelt op zaterdag 17 oktober
van 10 tot 17.30 uur zijn boekenpakket voor.
Ronald Cools
Voorzitter Cultuurraad

Ons restaurant Brabant-Bourgogne
Les Amis de la Bourgogne en
Running Club WO
zaterdag 10 oktober (17.30 en 20 uur)
zondag 11 oktober (12.30 uur)
GC de Kam
Bourgondië heeft,
behalve een rijke
culturele geschiedenis,
ook een gastronomische
traditie waarin wijnen
een hoofdrol spelen. Het
is een van de meest
noordelijke streken van
Europa die rode wijnen
van uitzonderlijke
kwaliteit voortbrengt.
Hoewel het grondgebied
vrij klein is, behoren
ook de witte wijnen van
Bourgondië tot de
wereldtop. Dat verklaart
voor een deel de hoge
prijzen.
Hoe wordt de kwaliteit
van een bourgognewijn
weergegeven? De
piramide van de bourgogneappellaties bestaat
uit vier groepen. Top
van de piramide zijn de grand cru’s. Deze wijnen komen uit
wijngaarden die uitstekend gelegen zijn en een optimale afwatering
hebben. De wijngaarden zijn maar een paar hectares groot en
dragen bekende namen zoals Chambertin, Romanée of Montrachet. Deze groep duurdere wijnen vertegenwoordigt maar 2 % van
het geheel.
Daar net onder zitten de premier cru’s. Deze wijnen komen uit
wijngaarden waarvan ondergrond en ligging de status bepalen. Een
15 % van al de bourgognewijnen mogen zich premier cru noemen.
Op hun etiket krijgen zij de naam van de gemeente gevolgd door
de naam van de wijngaard (bv. Gevrey-Chambertin ‘Clos St.
Jacques’ of Chablis ‘Beauroy’). De in België meest voorkomende
vertegenwoordigers van de streek zijn de gemeenteappellaties
Beaune, Vosne-Romanée en Aloxe-Corton. De flessen mogen
enkel wijn bevatten van druiven die in die bepaalde gemeente
geteeld zijn.
De basis van de piramide wordt gevormd door algemene appellaties
zoals Bourgogne Aligoté of Bourgogne Passe-tout-grains. De
wijnen kunnen uit de hele regio komen en hebben doorgaans
minder diepgang dan de bovenstaande wijnen, maar zoals altijd
bevestigt de uitzondering de regel.
Het is dus de kunst om uit het aanbod de beste wijnen van elke
categorie te kiezen en zo een optimale prijs-kwaliteitverhouding te
krijgen. De wijnboer speelt hierin een cruciale rol. Hij bepaalt het
rendement en de kwaliteit van de druiven voor ze in de gistkuip
gaan. Ben je wijnlief hebber of wil je meer weten over de heerlijke
wijnen uit Bourgogne, één adres: ‘Les Amis de la Bourgogne’.
Meer info: 02 767 44 93 (na 17 uur)
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Poppenspeler Fred Delfgaauw en komiek Sjaak Bral
samen op de planken in De nachclub

‘Vreugde en verdriet in een
nachtclub’
Poppenspeler Fred Delfgaauw en stand-upcomedian Sjaak Bral strijken na Koffiehuis De Ooievaar in Wezembeek-Oppem neer met een verse en unieke portie ‘cabadrama’. In hun nieuwe
tragikomische voorstelling zijn de twee Nederlandse artistieke tegenpolen voor de laatste keer
samen te zien op een podium.
Fred Delfgaauw maakt ontroerende
voorstellingen met poppen. Cabaretier
Sjaak Bral puurt grappen uit de actualiteit.
Ondanks hun tegenstellingen vonden de
twee Nederlandse theatermakers elkaar.
Samen maakten ze Koffiehuis De Ooievaar,
een tragikomisch stuk over twee broers
die elkaar na dertig jaar terug ontmoeten
in het koffiehuis van hun vader. De
voorstelling, die genomineerd werd voor
de Nederlandse Toneel Publieksprijs
2008, was een unieke mengeling van
cabaret, drama en figurentheater. Zo
uniek zelfs dat een theaterrecensent er een
nieuwe term voor uitvond: cabadrama.
‘Met Koffiehuis De Ooievaar hebben we een
nieuw genre in het leven geroepen’,
vertelt Delfgaauw trots. Na een vijfentwintig jaar lange solocarrière voelde de
poppenspeler het kriebelen om te werken
met een collega-artiest. ‘Hoewel Sjaak een
volledig ander soort theatermaker is dan
ik, heb ik altijd bewondering gehad voor
de chemie die hij in een zaal op gang weet
te brengen. Sjaak zelf had dan weer hoe
langer hoe meer behoefte aan diepgang in
zijn theaterwerk. Zo zijn we bij elkaar
uitgekomen. We hadden afgesproken dat
Koffiehuis De Ooievaar onze enige gezamenlijke voorstelling zou zijn, maar het
smaakte naar meer. Na al de enthousiaste
reacties op onze toch wel bizarre samenwerking besloten we om er een vervolg
aan te breien. Dat is De nachclub geworden.’ Misschien vraag je je af waar de ‘t’
uit ‘nachclub’ gebleven is? ‘Nachclub’ is
Haags dialect voor ‘nachtclub’. ‘Zo is het
meteen duidelijk voor ons Nederlandse
publiek dat Sjaak en ik allebei geboren en
getogen zijn in Den Haag, daar waar het
stuk zich afspeelt’, aldus Delfgaauw.
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Cabadrama
In De nachclub (ook in Vlaanderen zonder ‘t’) komen de twee
op de proppen met een staaltje uitgebalanceerd cabadrama,
waarmee ze in Koffiehuis De Ooievaar potten braken. ‘We
brengen meer van hetzelfde, maar met andere accenten. Zo
spelen Sjaak en ik opnieuw twee broers. De broer die Sjaak
speelt, heeft met de opbrengst van het koffiehuis een nachtclub
gekocht. Mijn personage vindt dat helemaal geen goed idee.’
Delfgaauw speelt de gevoelige dromer en Bral is de grappenmakende vechtersbaas die geen oor heeft naar zijn verhalen. De
ene mikt op de traan, de andere op de lach. ‘Dat contrast tussen
ons als theatermakers en tussen onze respectievelijke personages
wordt de hele voorstelling lang uitgespeeld. Zo zal ik Sjaak
bestoken met ontroerende verhalen over de nachtclub, al wil hij
die niet horen. Ik ontdek immers dat zijn club voor de Tweede
Wereldoorlog een heel succesvolle variétézaal was waar zich
een onmogelijke liefde afspeelde tussen de portier en zangeres
Leila, een soort Marlène Dietrich. De portier was verliefd en
wou Leila beschermen tegen de Duitse bezetters. Zijn liefde
bleef helaas onbeantwoord.’

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 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

Spel met koppen
De verleidelijke Leila en de dolverliefde portier brengt Fred
Delfgaauw tot leven met zijn poppen, precies zoals de kleurrijke stamgasten de Generaal en Schele Joop uit het vorige stuk.
Zelf noemt de Nederlandse theatermaker zijn poppen het liefst
‘koppen’. ‘Het zijn immers echt hoofden – zo groot als het
mijne – die ik louter via mijn stem en de bewegingen van mijn
hand mens laat worden. De koppen laat ik in een atelier op
maat maken op basis van een karakterbeschrijving.’ De meesterverteller ergert zich wel aan het beeld dat veel mensen
hebben over poppenspel. ‘Ze denken vaak verkeerdelijk dat
poppenspel alleen voor kinderen bestemd is, terwijl figurentheater zoveel rijker is dan het oubollige imago van een poppenkast.’
Ultieme samenwerking
Met De Nachclub is het sowieso de laatste keer dat Fred Delfgaauw en Sjaak Bral samenwerken. Na de tournee gaat het
artistieke duo uiteen en volgt elk weer zijn eigen weg. Delfgaauw zal met een groep acteurs op leeftijd Shakespeares King
Lear op de planken brengen. Daarna ligt er nog een productie
op stapel waarin hij jazzlegendes zoals Chet Baker met zijn
poppen tot leven brengt. De poppenspeler hoopt dan ook van
harte volgend jaar opnieuw op de planken te staan in Wezembeek-Oppem, solo dan. ‘Ik speel altijd heel graag voor Vlamingen, omdat ze in mijn ogen meer openstaan voor diepgang en
ontroering dan Nederlanders. Ik merk ook dat Vlamingen sneller de kant van mijn personage kiezen. Zo herinner ik me nog
een voorstelling van Koffiehuis De Ooievaar waarin Sjaak me op
een bepaald moment heel hard op mijn plaats zette. Toen ik
hem op mijn beurt lik op stuk gaf, kreeg ik zowaar een open
doekje van het publiek. Je hoorde het volk in de zaal denken:
goed gezegd tegen die Hollander met zijn grote mond!’, besluit
Fred lachend.
Cathérine De Kock

20.30 uur - Sint-Pieterskerk Wezembeek-Oppem
Tickets: 14 euro (kassa), 14 euro (vvk),
11 euro (abo)
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Kam Kiest voor Kunst
Hedy Rutsch: keramiek
die spreekt en aanspreekt
oktober
tentoonstelling

Hedy Rutsch spreekt ons met haar
sculpturen, vazen en muurreliëfs aan. Ze
roept fantasie, gevoelens en emoties op.
Iedereen kijkt met zijn ‘eigen’ ogen en
interpreteert vrij. ’Ik ben iedere keer
weer gefascineerd door de manier
waarop de toeschouwer mijn werken
ervaart’, zegt Hedy. Na een succesvolle
tentoonstelling, vorig jaar in september,
stelt Rutsch heel de maand oktober
opnieuw tentoon in de cafetaria van GC
de Kam. Haar reliëfs toont ze voor het

Lize Marke
Als het weer lente is
donderdag 8-10
muziek

Lize Marke startte haar zangcarrière in
1962. Drie jaar later vertegenwoordigde
ze België op het songfestival met Als het
weer lente is. Hoewel ze vijftiende
eindigde, regende het daarna prijzen in
Zwitserland, Bulgarije, Roemenië en
zelfs Canada. Ze kreeg haar eigen shows
op BRT en AVRO. Haar onberispelijke
vertolking, warme présence en groot
stembereik waren haar sterkste troeven.
Midden jaren 70 verdween ze uit de
belangstelling. In 2002 kende haar
zangcarrière een kleine opflakkering
dankzij een verzamel-cd met al haar
bekendste liedjes. Ze kreeg er weer zin

in en trad regelmatig op. Tijdens het
feest voor alle leeftijden dat OKRA, de
Cultuurraad en GC de Kam organiseren,
brengt Lize Marke haar liedjesprogramma Net als toen.
15.00 uur – GC de Kam
Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk).
Taart en koffie inbegrepen.

eerst. Behalve door hun uitdrukkingskracht boeien ze ook door hun warme
roodgele kleuren. Hedy Rutsch werkt
met verschillende baktechnieken zoals
elektro, raku en houtstook. Ze is lid van
UFACS, een vereniging van internationale kunstenaressen. Ze stelde al tentoon
in Turkije, Japan, Frankrijk en Spanje.

Soeur Sourire
donderdag 15-10
film

Soeur Sourire is de nieuwste film van Stijn
Coninx. Een meeslepend verhaal van
Jeannine, een Belgisch meisje dat in 1961
uitgroeit tot wereldster door als kloosterzuster de hit Dominique, nique, nique te
scoren. Het drama van de jonge vrouw is
de liefde. Jeannine Deckers probeert
anderen wanhopig de liefde te geven die
ze zelf nooit kreeg van haar moeder. Ze
hecht zich aan Annie, die toenadering
zoekt, maar dan vlucht ze. Haar situatie
thuis is onhoudbaar geworden en de
enige uitweg lijkt haar intrede in een
klooster. Daar componeert ze Dominique en ze wordt door de kerk gebruikt
om een tanend imago te verjongen.

Gesterkt door het succes van haar
wereldhit verlaat soeur Sourire het
klooster en waagt haar kans …
Met Cécile de France, Filip Peeters, Jan
Decleir en Chris Lomme in een regie
van Stijn Coninx. (Originele versie met
Nederlandse ondertiteling, duur: 120
minuten)
15.00 en 20.00 uur – GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa), 10 euro (filmpas
van 5 films)
Voor filmvoorstellingen kan je niet
reserveren. De kassa is open vanaf 14.30
en 19.30 uur.
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Beverly Jo Scott
Planet Janis, a tribute
to Janis Joplin
vrijdag 30-10

Fred Delfgaauw en
Sjaak Bral
De Nachclub
zaterdag 31-10

muziek

theater

Veertig jaar geleden vond, onder het
motto ‘three days of peace and music’,
het legendarische Woodstockfestival
plaats. Voor velen het belangrijkste ooit.
Een van de meest onvergetelijke optredens was dat van Janis Joplin. B.J. Scott
brengt een ode. Ze zingt niet alleen
Joplinklassiekers, ze grasduint ook in
nummers van Bessie Smith, Billy
Holliday, Leadbelly, Otis Redding, Etta
James en Bob Dylan. Stuk voor stuk
belangrijke artiesten voor Joplin. Scott
en Joplin, beiden af komstig uit het diepe

Meesterverteller Delfgaauw maakt al 25
jaar schitterende voorstellingen met
poppen. Cabaretier Bral wandelt vrolijk
door de porseleinkast van de kleinkunst.
Samen smeden zij twee disciplines om
tot een nieuwe vorm van theater:
‘cabadrama’. Een geslaagde mix van
humor en fijngevoeligheid. Na het
daverende succes van hun vorige
voorstelling Koffiehuis De Ooievaar kon
een vervolg niet uitblijven. De broers
Brani en Depri hebben het koffiehuis
verlaten en gaan samen op pad. Ze raken

zuiden van ‘the States’, hebben dezelfde
muzikale roots. Dat merk je: Planet Janis
verkocht tweemaal uit in de Brusselse
AB en kreeg staande ovaties in Frankrijk.
Meer dan nostalgie, een muzikaal
hoogtepunt.

verzeild in een nachtclub. Niets is wat
het lijkt en niets lijkt wat het is. De
keiharde realiteit slaat toe. Ze treffen een
gemeenschappelijke vijand. Wat volgt, is
een heldhaftige strijd op leven en dood.

20.00 uur – GC de Kam
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)

20.00 uur – GC de Kam
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk)

GC de Kam heeft een
boontje voor eerlijke
handel
Als je een kopje koffie of thee bestelt in de
cafetaria van GC de Kam, krijg je
voortaan producten met het keurmerk
Max Havelaar. Zowel de koffie, thee,
suiker als het koekje zijn fairtradeproducten. Fair Trade Original werkt samen met
coöperaties van boeren in het Zuiden en
biedt hen eerlijke handelsvoorwaarden.
Ze helpen hen om sterke ondernemers en
professionele spelers op de internationale
markt te worden. Een effectieve manier
om hun inkomsten te verbeteren en
daarmee ook hun levensomstandigheden.
Met de verkoop van de producten wil GC
de Kam zijn steentje bijdragen. Met elke
kop koffie of thee doe jij dat ook!
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Buurt- en voetwegen zijn veilig
alternatief

Meer aandacht voor
trage wegen

De buurt- en voetwegen in de Rand zijn aan een opwaardering toe. Steeds meer (natuur)
verenigingen en buurtbewoners trekken zich het lot van de vaak vergeten paden aan. Een
goede zaak, want de wegjes zijn een veilig alternatief voor de zwakke weggebruiker in
deze verkeersdrukke regio.
Je kent ze wel, de kleine wegjes die
zich achter de tuinen heen door het
dorp slingeren. Een snelle verbinding
voor voetgangers en fietsers, zonder dat
ze een auto moeten vrezen. Vroeger
waren de dorpen vergeven van zulke
kleine paden. De afgelopen decennia
zijn er echter veel verdwenen. De
paden hebben wel een openbaar
karakter, maar liggen vaak op privéterrein. Niet alle eigenaars zijn blij met de
wandelaars op hun domein en zetten
een afspanning of landbouwers ploegen
de weg gewoon om.
In Sint-Genesius-Rode strijdt Natuurpunt al een hele tijd voor het opnieuw

openstellen van een buurtweg die door
het natuurgebied Kwadebeek loopt.
‘De eigenaar heeft het pad afgesloten
en bedreigt wandelaars zelfs met
honden’, weet lokale voorzitter
Philippe Verdegem. ‘De zaak is
aanhangig gemaakt bij de rechtbank.’
Toch is er ook positieve aandacht voor
buurt- en voetwegen. ‘Bij de gemeente
kan je wandelfolders krijgen met
tochten langs de kleine baantjes in
Sint-Genesius-Rode en in Linkebeek.
Dat is een goede zaak.’
‘Stuk voor stuk verdwenen’
Ook andere gemeentebesturen beste-

den aandacht aan de voetwegen.
Drogenbos wil bestaande voetwegen
inschakelen in het fietsroutenetwerk.
Wemmel wil samen met Natuurpunt
de overgebleven wegjes herwaarderen.
‘Er blijven in onze gemeente nog een
vijftal buurt- en voetwegen over. Dat is
veel minder dan vroeger’, zucht Rik
Devriese, voorzitter van Natuurpunt
Wemmel. ‘Veel wegjes zijn onderbroken en daar speelde het gemeentebestuur in de jaren tachtig een grote rol
in. Bij nieuwe verkavelingen verdwenen buurtwegen systematisch op vraag
van de eigenaars. Er liepen heel veel
wegjes dwars door het centrum. Die
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zijn stuk voor stuk verdwenen.’
In Kraainem en Wezembeek-Oppem is er ook aandacht
voor de buurt- en voetwegen onder impuls van de Vlaamse
Landmaatschappij. Die werkt het landinrichtingsproject
Plateau van Moorsel uit. Dat strekt zich uit over Bertem,
Tervuren, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem. ‘Het is een gebied met nog redelijk wat open landschappen. Het landinrichtingsproject wil
verbindingen tussen die landschapselementen realiseren’,
weet Bart Fillé, milieuambtenaar van Wezembeek-Oppem.
‘In Wezembeek-Oppem komen er alvast twee nieuwe
fietsverbindingen. We zijn ook bezig met een inventarisatie
van onze trage wegen.’
Vzw Trage Wegen
De vzw Trage Wegen trekt zich het lot van de kleine buurten voetwegen aan en ziet een kentering. ‘Sinds vijf jaar is het
tij aan het keren’, meent Hugo Marissens van Trage Wegen
Dilbeek. ‘Dat is dankzij de verenigingen die zich ervoor
inzetten. Sinds de komst van het internet weet iedereen het
als er een wegje wordt afgesloten. Het protest is snel georganiseerd. De vzw richt trouwens steeds meer afdelingen op,
ook in de Rand. Toch is er nog vaak discussie en er verdwijnen nog steeds wegen, bijvoorbeeld als een boerderij in de
Rand wordt opgekocht. Dan wil de nieuwe eigenaar meestal
het wegje dat over het erf loopt zien verdwijnen. Hij zet dan
maar een hek en dan begint het dispuut.’
De vzw Trage Wegen Dilbeek won trouwens een ruzie over
twee buurtwegen. De gemeente Dilbeek en de eigenaar
wilden de paden DIL099 en DIL102 respectievelijk afschaffen en verleggen. De provincie volgde het advies van de
gemeente, maar de vereniging ging in beroep bij de minister. Die heeft onlangs de beslissing van de deputatie van
Vlaams-Brabant vernietigd.
Atlas der Buurtwegen
Een wettelijk middel bij discussie rond buurt- en voetwegen
is de Atlas der Buurtwegen. Die dateert al van 1841 en daarin
staan alle wegen genoteerd. De provincie Vlaams-Brabant
heeft deze Atlas onlangs laten digitaliseren, net om het werk
gemakkelijker te raadplegen. De provincie beslist immers
uiteindelijk over een eventuele wijziging, schrapping of
opening van een weg. De beleidslijn is om zo veel mogelijk
nuttige buurtwegen open te houden.
‘Al bij al zijn er meer trage wegen in de Rand dan je zou
denken’, geeft Hugo Marissens nog mee. Als lid van de
wandelclub Schampavie trok hij onlangs in zeven dagen te
voet rond Brussel. ‘We legden ongeveer zeventig procent
van de tocht op onverharde wegen af ’, vertelt hij. ‘Je hoeft
niet naar de Vlaamse Ardennen om mooi en veilig te
wandelen. In de Rand lukt dat ook nog!’
Bart Claes
Op 24 en 25 oktober is het de Dag van de Trage Weg. De vzw
Trage Wegen roept verenigingen, gemeentebesturen en
inwoners op om verwaarloosde en verdwenen trage wegen
opnieuw open te maken. Je vindt alle informatie op
www.tragewegen.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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Voor info, tickets
en reserveringen
kan je terecht bij Anne Decuypere en Daisy Cleymans van
het onthaal van maandag tot vrijdag:
9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag: 9.00-12.00
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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

3 13.00 tot 16.00

Gezinsbond Tweedehandskledingbeurs

GC de Kam

02 731 97 80

3

20.00

Jeugdraad Jeugdraadquiz

JH Merlijn

0479 26 37 18

4

10.00

OKTOBER

Running Club WO Recreatieve jogging

GC de Kam

02 782 02 96

4 12.00

Missio Missiodag

Tervuren

02 731 48 79

6

20.00

Natuurpunt Gespreksavond: valkeniers en hun vogels

GC de Kam

02 731 81 76

8

15.00

OKRA Feest voor alle leeftijden met Lize Marke

GC de Kam

02 784 32 96

8

20.00

KWB Kookavond

GC de Kam

10 17.30

Running Club WO & Les Amis de Bourgogne Eetfestijn

GC de Kam

10 19.00

OLCO Kampioenenavond

GC de Kam

11 12.30

Running Club WO & Les Amis de Bourgogne Eetfestijn

GC de Kam

02 782 02 96
02 782 02 96

13 10.00

OKRA Sportdag 50+

Kortenberg

02 784 32 96

13 20.00

Davidsfonds Voordracht Peter Verlinden ‘Achterblijven in Congo’

GC de Kam

02 731 81 84

16 20.00

Kunstkring Tentoonstelling en vernissage met optreden van Non Troppo

GC de Kam

0486 72 00 76

17 10.00 tot 17.30

Davidsfonds Boekenpakket

GC de Kam

02 731 81 84

17 10.00 tot 19.00

Kunstkring Tentoonstelling

GC de Kam

0486 72 00 76

18 10.00 tot 19.00

Kunstkring Tentoonstelling

GC de Kam

0486 72 00 76

20 20.00

KAV Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

21 12.30

OKRA Afsluiter petanqueseizoen met etentje

Rusthuis

02 784 32 96

22 10.00

KAV Uitwaaitocht

GC de Kam

02 784 32 96

24

Duitse school Tweedehandsbeurs

Duitse school

02 785 01 30

27 14.30

OKRA Gezellig samenzijn

OCMW

02 784 32 96

28 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

29 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

29 14.30

OKRA Bezoek brandweer

Brandweer Leuven

02 784 32 96

9.30 tot 13.00

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 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
zondag 10.30

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88
Stripbib Maddox - Jeugdhuis Merlijn
Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88
Running Club WO - Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

zondag 14.30

Chiro Berkenbloesem - 0499 07 91 55

zondag 19.00

WOBAD - Badminton - Sporthal - 02 731 54 84

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor november bekend willen maken, kunnen voor 4 oktober een beknopte
omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Kam.

