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Raad achter
Uit de gemeenteraad van 1 februari
Om acht uur ‘s avonds is de parking aan het gemeentehuis voor de zoveelste keer
hermetisch afgesloten. Deze keer niet met nadars, maar met prikkeldraad. Verwacht
de politie een betoging van boeren of staalarbeiders? Nee, het is gemeenteraad in
Wezembeek-Oppem.
Enkel de gemeenteraadsleden, de
vertegenwoordigster van de gouverneur van Vlaams-Brabant en een paar
vaste klanten mogen erin. De Vlaamse
pers wordt in naam van de democratie
(sic) achter de prikkeldraad gehouden.
Volgens de waarnemende burgemeester
van Hoobrouck d’Aspre wordt dit niet
door hem beslist, maar door de
politiecommissaris. De betogers van
het Taal Aktie Komitee (TAK) houden
van Hoobrouck een tijdje bezig, zodat
hij niet meteen binnen kan, wat hij
niet leuk vindt. Uiteindelijk komt hij
als allerlaatste de zaal binnen. Daarna
gaat de deur van de gemeentezaal
definitief dicht. Ook voor publiek en
pers. Nochtans is een gemeenteraad
volgens de wet openbaar. Niet zo in
Wezembeek-Oppem.
> Op de agenda staan de meerjarenplannen van de drie kerkfabrieken.
Sint-Pieter heeft zijn plan moeten
aanpassen, omdat de gemeente na bijna
anderhalf jaar nog steeds niet de
beloofde 52.000 euro voor de elektriciteitswerken heeft betaald.
> De gemeente wil een nieuwe
prijsofferte voor het drukken van het
infoblad. Raadslid Jan Walraet
(WOplus) dient een amendement in.
Hij heeft een probleem met een van de
vereisten in het bestek: de kandidaatdrukker moet instaan voor de vertaling
van artikels van het Nederlands naar
het Frans en andersom. ‘De vertaling
van het Nederlands naar het Frans is
normaal, maar andersom niet. De
artikels moeten in het Nederlands
aangeleverd worden.’ Schepen Frédéric
Petit (UF), die onlangs zijn statuut van
onaf hankelijke heeft ingeruild voor dat
van de Franstalige liberalen van MR,
zegt dat sommige gemeenteraadsleden
Frans spreken. Waarop Walraet

antwoordt: ‘Alle gemeenteraadsleden
worden geacht een onweerlegbare
kennis van het Nederlands te hebben.
Zij moeten hun teksten dus in het
Nederlands kunnen schrijven.’ De
waarnemende burgemeester komt
tussen: ‘We stemmen neen op het
amendement van mijnheer Walraet.’
Raadslid Jan Pollaris (WOplus) vraagt
waarom er nergens sprake is van een
redactieraad. ‘Ook de oppositie kan
een bijdrage leveren aan het infoblad.’
Schepen Chantal Woitrin (UF)
antwoordt dat er een werkgroep van
gemeenteraadsleden bestaat (n.v.d.r.:
allemaal van UF). Raadslid Philippe
Sala (UF) steunt Pollaris: ‘Ik vind het
idee van een redactieraad niet zo slecht.
Vroeger was er een. Toen werd er
gedebatteerd. Dat was interessant.’ Ook
de raadsleden André Peters (UF) en
Marc Cornelly (UF) zijn het daarmee
eens. Sala haalt ook een van zijn
stokpaardjes van stal: ‘Sommige
artikels zouden ook in het Engels en
het Duits vertaald moeten kunnen
worden.’ De waarnemende burgemeester zegt dat ze dat in het verleden
geprobeerd hebben, maar dat het niet
mocht. ‘Een tijdschrift als RandKrant
mag dat wel. Waarom?’, vraagt raadslid
Sala. ‘Omdat RandKrant wordt
uitgegeven door een onaf hankelijke
vzw’, antwoordt raadslid Pollaris. ‘Dan
kunnen wij toch ook een vzw oprichten?, zegt raadslid Sala. ‘Dat kan, maar
een gemeentelijke vzw valt eveneens
onder de taalwetten. Er is een verschil
tussen wettelijkheid en wenselijkheid’,
zegt raadslid Pollaris. Ten slotte stelt hij
voor om het infoblad niet op 5900
exemplaren te drukken, het exacte
aantal brievenbussen van de gemeente,
maar op 6000 of 6100, zodat het blad
ook in de bibliotheek en in het
gemeentehuis gelegd kan worden. Dat
vindt de meerderheid een goed

voorstel. Het bestek wordt goedgekeurd met 16 ja-stemmen en 4 onthoudingen.
> De opdracht voor het bouwproject
Ban Eik werd begin 2009 geraamd op
3.117.368 euro. Het gaat over het
bouwen van een ontmoetingscentrum,
het verbouwen van een buurtcentrum,
de af braak van houten chalets, het
bouwen van scouts- en jeugdlokalen en
terreinaanleg. Na de openbare aanbesteding kwamen er twee offertes
binnen, respectievelijk voor 3.615.443
en 3.896.508 euro. De laagste offerte
ligt meer dan 500.000 euro of zowat 16
% boven het geraamde bedrag. Raadslid Philippe Sala (UF): ‘In de commissie heb ik daarover aan de architect een
aantal vragen gesteld, maar ik heb geen
antwoorden gekregen. We moeten niet
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prikkeldraad
meer met deze mensen werken. Als we het project zouden
moeten stopzetten omwille van valse informatie, dan is dat
erg voor de bevolking.’ De waarnemende burgemeester is
van mening dat het project niet moet worden stopgezet. ‘We
moeten het goedkeuren omdat we nu tenminste een prijs
hebben.’ Schepen Chantal Woitrin (UF): ‘Er is vier jaar
verlopen tussen de eerste raming en de prijsoffertes die hier
voorliggen. Dan is het normaal dat de prijs is gestegen.’
Raadslid Christian Jaubert (UF): ‘Als we 16 % meer moeten
betalen voor de aannemer, betekent dat dan ook 16 % meer
voor de architect? Is dat normaal?’ ‘Ja, dat is normaal’,
antwoordt schepen Nicole Geerseau (UF). De waarnemende
burgemeester zegt dat dit punt zeker terugkomt op de
agenda van de commissie: ‘Ik heb nieuwe informatie
gekregen, waarover ik nu niets wil zeggen en die zal daar
besproken worden.’ Voor WOplus is dat de omgekeerde
wereld: ‘We zouden toch over alle inlichtingen moeten
beschikken voor we kunnen stemmen.’ Het punt wordt
goedgekeurd met 16 ja-stemmen en 4 onthoudingen.

> WOplus heeft vorig jaar gevraagd om in het infoblad te
vermelden dat iedereen zijn stoep moet ruimen als het
sneeuwt. Dat is niet gebeurd. Kan de burger daarover in de
toekomst geïnformeerd worden? Raadslid Jan Walraet:
‘Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor de stoepen
aan de scholen en de bus- en tramhaltes. Ook die werden
niet vrijgemaakt.’ De waarnemende burgemeester wijst erop
dat Wezembeek-Oppem een van de best geruimde gemeenten was en geeft een pluim aan het personeel. Hij wil er
verder niet veel woorden aan vuil maken, want ‘iedereen
weet dat hij zijn stoep schoon moet maken’. Op de vraag van
WOplus wie de opdracht gaf om de sneeuw bij bepaalde
gemeenteraadsleden te ruimen, gebaart de waarnemende
burgemeester van krommenaas.
> Na afloop van de gemeenteraad staat op de parking achter
de prikkeldraad nog steeds een tv-ploeg van Panorama. Zij
begrijpen nog altijd niet waarom ze niet binnen mochten.
Ze hadden het nochtans officieel gevraagd. Voor een reeks
over de problematiek in de Rand wilden ze sfeerbeelden maken van een gemeenteraad in een faciliteitengemeente. De
buitenkomende gemeenteraadsleden worden dan maar
gefilmd. De waarnemende burgemeester krijgt een microfoon onder de neus: ‘Waarom mocht de VRT niet binnen?’
‘Dat is hier de regel’, beweert hij zonder pardon. ‘Geen
cameraploegen in de zaal.’ Misschien moet de VRT dezelfde
vraag eens stellen terwijl ze zich voordoen als journalisten
van de RTBF. De kans is groot dat dan de rode loper tot
onder de stoel van de waarnemende burgemeester wordt
uitgerold. ‘Zo is dat hier’, zegt iemand van WOplus. ‘Twee
maten en twee gewichten.’ De jonge cameraman uit
Antwerpen staat er paf van. ‘Hierover zou ik meer willen
weten. Het is boeiend’, zegt hij.
Ghislaine Duerinckx

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 26/02 tot 05/03
Apotheker De Vos
Rootstraat 2
3080 Tervuren (Duisburg)
02 767 50 47
> Van 05/03 tot 08/03
Apotheker De Coster
Mechelsesteenweg 225
1933 Sterrebeek
02 731 23 66
> Van 08/03 tot 12/03
Apotheker Annaert
Smisstraat 1
3080 Tervuren (Vossem)
02 767 63 40
> Van 12/03 tot 19/03
Apotheker Wils
Oudstrijderslaan 2
1950 Kraainem
02 720 16 38
> Van 19/03 tot 22/03
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1933 Sterrebeek
02 731 33 67
> Van 22/03 tot 26/03
Apotheker Jansen-Ceuppens
Lange Eikstraat 8
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 89 40
> Van 26/03 tot 02/04
Apotheker Christiaens
Oppemlaan 6
1150 Stokkel

Apotheker Piette
Lenneke Marelaan 34
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 00 03
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Vic Van Cutsem, medeoprichter van de Vlaamse eenheidslijst

‘Uitbreiding van Brussel?
Daar protesteerden we
vijftig jaar geleden al tegen’
De discussie over de splitsing van BHV en de Franstalige
vraag om Brussel uit te breiden, roept bij Vic Van Cutsem
wrange herinneringen op. Zo’n vijftig jaar geleden ijverde
de toenmalige burgemeester Baudouin de Grunne al
vlijtig voor een aansluiting van Wezembeek-Oppem bij de
hoofdstad. Als tegenreactie richtten enkele Vlamingen
een nieuwe partij op: Democraten Wezembeek-Oppem,
de voorloper van WOplus. ‘Wij waren hier geboren en
getogen, we mochten toch ook onze rechten laten gelden?’, blikt Vic terug.

Vic Van Cutsem woont al zijn hele
leven in Wezembeek-Oppem. Toen hij
ongeveer veertig jaar geleden zijn huis
in de wijk Berkenhof liet bouwen,
stonden er hooguit een vijftal huizen in
de straat. Vandaag is het er volgebouwd,
net als elders in de gemeente. Die
bouwwoede in de tweede helft van de
vorige eeuw ligt voor een deel mee aan
de basis van de ‘Democraten Wezembeek-Oppem’ (DWO). Toen de wijken
Warandeberg, Vosberg, Schone Lucht
en Ban Eik er bij kwamen, steeg het
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bij de agglomeratie Brussel. Vanuit de Chiro en als lid van
het Davidsfonds werd van je verwacht dat je mee protesteerde. Het heeft de kiem gelegd voor een groter engagement.
Er was ook in onze gemeente immers nood aan een Vlaamse
tegenreactie. Ik ben hier geboren en getogen. Alhoewel,
eigenlijk ben ik in een ziekenhuis in Elsene geboren, maar
dat is dan ook mijn enige band met Brussel.’
In 1964 kwam de lijst voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker was René Cumps. Vic was de
vijfde kandidaat. DWO haalde twee zetels, de lijst Gemeentelijke Eendracht (GE) van burgemeester de Grunne haalde
er zeven. ‘Een ontgoocheling’, geeft Vic toe. ‘We hadden
meer verwacht. We voerden constructief oppositie en vooral
de inzet van René Cumps bleef niet onopgemerkt. In 1970
haalde onze lijst vier zetels.’
Coalitie met de Grunne
Het was genoeg om een coalitie te vormen met de lijst GE,
die zes zetels haalde. Een Franstalige lijst haalde er vijf.
DWO kon mee besturen. Ook in 1976 kwam het tot een
coalitie met GE. ‘De lijst Gemeentelijke Eendracht was
samen met het FDF naar de verkiezingen getrokken. Ze
haalden veertien zetels, maar al snel kwam het tot een breuk.
Lijst GE had zes zetels gehaald en splitste zich af na ruzie.
Het kwam opnieuw tot een coalitie met DWO.’
Vic was van 1974 tot 1981 voorzitter van DWO. Hij werd
opgevolgd door Jan Walraet, die vandaag trouwens nog
zetelt als gemeenteraadslid. Vic blikt tevreden terug op de
bestuursperiode van ‘zijn’ lijst. ‘We hebben veel gerealiseerd,
samen met onze coalitiepartner. De sporthal is er bijvoorbeeld gekomen en dankzij de Vlaamse overheid – toen het
ministerie van de Nederlandse Cultuur – kwam het Nederlandstalige gemeenschapscentrum de Kam er. Zolang het
niet over het communautaire ging, konden we echt wel
samenwerken met de lijst van de Grunne. We gingen er van
uit dat de communautaire problemen niet behoorden tot het
dagelijkse bestuur van de gemeente.’
Blijkbaar vond de kiezer dat een goede aanpak. In 1982 werd
DWO de grootste partij met acht zetels. GE haalde er zeven,
AWB (een Franstalige alliantiepartij, n.v.d.r.) haalde er zes.
GE en AWB vormden echter een coalitie en DWO kwam en
bleef sindsdien aan de zijlijn.

bevolkingsaantal van ongeveer vierduizend inwoners tot
bijna tienduizend. Het gevolg was een massale inwijking van
Franstalige inwoners. Om de rechten van de Vlaamse
inwoners te verdedigen, als reactie tegen de taalwetten en
tegen het streven van burgemeester de Grunne voor een
aansluiting bij Brussel, richtte Vic samen met enkele gelijkgestemden een nieuwe partij op.
Stoppie
‘Eigenlijk een opvolger van de lijst Stoppie, die toen al
oppositie voerde tegen de Grunne’, vertelt hij. ‘Begin jaren
zestig waren er verschillende marsen op Brussel uit protest
tegen de taalfaciliteiten en de dreiging van de aanhechting

Nieuwe lijst
Nadat de lijst Gemeentelijke Eendracht uiteen viel en de
Grunne de burgemeesterssjerp aan de Franstalige lijst moest
overdragen, was het tijd voor DWO om zich te bezinnen.
‘Ik heb toen geopperd dat je je moet aanpassen als je mensen
van de GE-lijst wil lokken. Dat begint met een naamswijziging. Zo is in 2006 de lijst Open ontstaan. Ik had er echter
niet het juiste gevoel bij. Het leek me wat te veel op Open
VLD. Van bij de oprichting van deze lijst waren er wrijvingen. De open geest ontbrak’, besluit Vic. Intussen veranderde Open zijn naam in WOplus. De lijst heeft vandaag vijf
verkozenen. De lijst Union-LB heeft er achttien.
Bart Claes
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Vier weken Slotracing Speedweeks
Slotracing Merlijn
Zaterdag 20 maart - zaterdag 10 april
JH Merlijn

Kaas- en bieravond
Pels en Pluim
Zaterdag 13 maart
18 uur – GC de Kam

Van 20 maart tot en
met 10 april organiseert Slotracing
Merlijn zijn jaarlijkse
Speedweeks.
Slotracing is autosport
in miniatuurvorm,
waarbij elektrisch
aangedreven wagentjes snelheden halen van 120 km/uur op
een 36 meter lange piste.
De vereniging Slotracing Merlijn, een onderdeel van
Jeugdhuis Merlijn, werd opgericht in 1980, wat betekent dat
Slotracing Merlijn dit jaar 30 jaar bestaat. In deze vier weken
worden tal van wedstrijden georganiseerd, waaronder een
vierentwintigurenrace. In het paasweekend van 2 tot en met
5 april is er een wedstrijd met tal van buitenlandse teams. Er
zijn al inschrijvingen uit verschillende Scandinavische
landen, Nederland, Engeland en Spanje.

De traditie wil dat Pels en Pluim op de derde zondag van
februari een pannenkoekenslag houdt. Dit jaar heeft het
bestuur besloten om het over een andere boeg te gooien.
Met enig tromgeroffel kondigen we trots onze eerste kaasen bieravond aan.
‘Zit er geen fout in die titel?’, horen we velen denken.
Meestal wordt er bij kaas wijn geserveerd, maar wij willen
het proberen met een rijk gamma aan biersoorten. We
schenken die avond bijna uitsluitend Belgische bieren. Zo zal
je, behalve het traditionele pilsje en een goede Duvel, ook
allerlei fruitbieren en trappistenbieren kunnen drinken. Voor
de personen die geen bier drinken, zijn er niet-alcoholische
dranken en wijn. Zij die geen kaas eten, kunnen kiezen uit
een ruim assortiment beleg. De kaasschotel wordt geserveerd
met verschillende soorten brood.
Als je na de maaltijd nog zin hebt in een overheerlijk dessert,
kan je dat ook nog eten. De secretaris van Pels en Pluim
heeft beloofd om de handen uit de mouwen te steken en zal
een speciaal dessert klaarmaken. Hij zal eveneens voor het
aperitief (alcoholisch en niet-alcoholisch) zorgen.
Om organisatorische redenen vragen we om op voorhand te
reserveren via het nummer 02 731 49 45 (vanaf 18 uur).
Je kan vooraf kaarten kopen, voor 4 euro per stuk. De
kaarten kunnen in mindering worden gebracht op de
kaasavond. De prijs is vastgesteld op 13 euro.

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Hieronder vind je al een
voorsmaakje van het programma.
20 maart - 9.00-15.00 uur
Challenge Mini-Z
21 maart - 9.00-18.00 uur
Belgian Open Slot Championship GP12
27 maart - 8.00-19.00 uur
Belgian Group 5 Championship
28 maart - 8.00-19.00 uur
BEL-LMS 24 race
2 april (8.00 uur) tot 5 april (18.00 uur)
IMCA World Championships 2010
9 april (14.00 uur) tot 10 april (14.00 uur)
24 uren van Merlijn 2010
Tijdens de eerste twee weekends is het jeugdhuis op zaterdag
en zondag open vanaf 8 uur. Voor het IMCA WK is het
jeugdhuis doorlopend open van vrijdag 2 april om 8 uur tot
maandag 5 april; voor de 24 uren van Merlijn van vrijdag 9
april om 14 uur tot en met zondag 10 april om 15 uur.
Meer info: www.slotracingmerlijn.be,
speedweeks@merlijn.be

Nacht van de Geschiedenis
Davidsfonds
Dinsdag 23 maart - 20 uur - GC de Kam
De Nacht van de Geschiedenis is in Vlaanderen een begrip
geworden. Het thema dit jaar is ‘begraven in WezembeekOppem’. Indien je meer wil weten over begraven in onze
gemeente dan mag je deze afspraak zeker niet missen.
Meer info: www.wezembeek-oppem.davidsfonds.be

Chirofuif Suncity
Chiro Berkenbloesem
Zaterdag 6 maart
21 uur – JH Merlijn
Na de koude en natte
wintermaanden neemt Chiro
Berkenbloesem je op 6 maart
mee naar Suncity! Kom in JH
Merlijn genieten van de
opzwepende beats van Empire
Light & Sound en onze
heerlijke cocktails en jenevers.
De Chirofuif is de place to be
voor wie graag een ‘danske
placeert’, een fris pintje drinkt
of gewoon de Chiro van Wezembeek-Oppem wil steunen.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de Chiroleiding of via café In
de Ton.
Prijs: 3 euro (vvk), 5 euro (kassa)
Chiro Berkenbloesem wil ook de allerkleinsten de kans
geven om naar een echte fuif te komen. Daarom organiseren
we een kinderfuif van 16 tot 18 uur. De jonge feestbeesten
kunnen voor 1 euro komen dansen en spelen op de hipste
kinderliedjes. De Chiro zorgt voor degelijke begeleiding en
aangepast entertainment. Kaarten zijn te koop bij de leiding.
Adres: JH Merlijn, Kerkhofstraat 54, Wezembeek-Oppem
Meer info: Lieve Weverbergh,
hoofdleiding@chiroberkenbloesem.be
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The Informant!
Donderdag 11-03
film

The Informant! is een verfilming van het
waargebeurde verhaal van Mark Whitacre,
werknemer bij ADM, een gigantisch
Amerikaans agrarisch bedrijf. De ambitieuze Whitacre (Matt Damon) heeft zich
in korte tijd opgewerkt tot de top van
ADM. Hij krijgt een topsalaris, woont
royaal en bezit meerdere sportauto’s. Zijn
leven neemt een drastische wending als
hij in contact komt met FBI-agenten
Brian Shepard (Scott Bakula) en Robert
Herndon (Joel McHale), die op zoek zijn
naar bewijzen van interne bedrijfssabotage.

De ambitieuze Whitacre accepteert het
aanbod in de hoop dat dit gepaard zal
gaan met een goede promotie, maar het
pakt anders uit dan verwacht. Whitacre
begint zich iets te veel in te leven in zijn
rol van klokkenluider.
Regie: Steven Soderbergh
Met: Matt Damon, Scott Bakula, Joel
McHale, Melanie Lynskey, Frank Welker
Originele versie, tweetalige ondertitels,
107 minuten
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
uur en 19.30 uur.

Voeltentoonstelling
Sluit je ogen om de
prehistorie te zien
Woensdag 17 t/m
woensdag 24 maart in de
Grote Zaal
Te gast in GC de Kam

Het prehistorische belevingsmuseum van
Ramioul en de vzw La Lumière, een
Waalse vereniging voor blinden en
slechtzienden, ontwikkelden samen de
tentoonstelling Sluit je ogen om de
prehistorie te zien. De tentoonstelling biedt
ziende, slechtziende en blinde bezoekers

een unieke zintuiglijke ervaring. In het
voorjaar van 2010 reist de tentoonstelling
door Vlaanderen. GC de Kam is één van
de geselecteerden om deze unieke
expositie in huis te halen!
De tentoonstelling is doorlopend open
van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.
Wil je de tentoonstelling buiten deze
vastgelegde uren bezoeken, dan kan dat
op afspraak, ook voor groepen.
Voor meer informatie of om een afspraak
te maken, kan je steeds terecht in GC de
Kam, Beekstraat 172, 1970 WezembeekOppem, 02 731 43 31, info@dekam.be

Anne Cambier & het
Arriaga strijkkwartet
Romantiek
Donderdag 01-04
Anne Cambier mag al terugblikken op
een indrukwekkende, veelzijdige
carrière. Na haar studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium van
Gent vervolmaakt de sopraan zich bij
vermaarde zangpedagogen. Haar carrière
komt in 1996 in een stroomversnelling
dankzij haar deelname aan de Koningin
Elisabethwedstrijd. Ze zingt ook bij de
Vlaamse Opera. In de Kam treedt ze op
met het bekende Arriaga strijkkwartet.

De musici van dit kwartet, opgericht in
1980, volgden opleidingen aan de
Koninklijke Conservatoria van België en
aan de Juilliard School in New York. Op
het romantische programma staan onder
meer het Stabat Mater van Boccherini en
het Salva Regina van Schubert.
Anne Cambier (sopraan) – Michael
Guttman (viool) – Ivo Lintermans (viool)
– Jacques Dupriez (altviool) - Luc
Tooten (cello)
20.00 uur - GC de Kam
Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk)
8 euro (abo)

Kam Kiest voor Kunst
Roger Jonckheere
Maart
tentoonstelling

Goed kunnen schilderen, dat zou iedereen wel willen. Van zijn
prille jeugd werd Roger Jonckheere bijgebracht dat kunst iets
bijzonders is. Er zijn in de loop van de geschiedenis al zo veel
meesterwerken gemaakt dat je er, louter uit eerbied, bijna niet aan
zou durven te denken om zelf als kunstenaar te beginnen.
Roger Jonckheere is autodidact en werkt vooral met olieverf en
acryl. Hij kreeg raadgevingen van de schilder Payot. De kunstenaar
geeft in zijn composities uiting van een bijzondere interpretatie van
de werkelijkheid. De kracht van zijn kunst ligt in het vlak. Een

zachte of sterke, een heftige of rustige penseelstreek geeft de meest
uiteenlopende effecten in zijn werk.
Roger Jonckheere is lid van de Kunstkring Wezembeek-Oppem
en nam al verscheidene malen deel aan groepstentoonstellingen.
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Geblinddoekt
onze prehistorische voorouders
ontdekken

De oude Belgen leefden van jacht en visvangst. Meer informatie was er in de vroegere
schoolboekjes niet te vinden. Het archeologisch onderzoek kwam de voorbije decennia echter
in een stroomversnelling. In samenwerking met de prehistorische site van Ramioul (Flémalle)
organiseert de provincie Vlaams-Brabant dit voorjaar de reizende tentoonstelling Sluit je ogen
om de prehistorie te zien. Van 17 tot 24 maart is de tentoonstelling te gast in GC de Kam.
De natuurgetrouwe replica’s van een
veertigtal archeologische vondsten uit de
middensteentijd worden uitgestald in een
donkere ruimte. Ze kunnen alleen maar
betast worden. Geblinddoekt moet elke
bezoeker eerst gissen welk object er is
neergelegd. Na een tiental seconden geeft
een stem via de audiofoon uitleg. Het
voorwerp zelf krijgt de bezoeker nooit te
zien. Pas aan de uitgang ontvang je een
poster met foto’s van de hele expositie.

Stille getuigen
‘Doorgaans vertrouwen normaal ziende
mensen vooral op hun ogen’, licht
tentoonstellingscommissaris Christian
Casseyas toe. ‘Blinden en minder goed
ziende mensen zijn echter aangewezen op
hun andere zintuigen. Op deze tentoonstelling worden beide categorieën bezoekers gelijkgeschakeld. Vijf jaar geleden
heeft La Lumière, de vereniging voor
blinden en slechtzienden in Luik, het
expositieconcept ontwikkeld.’

De archeologische vondsten die als model
dienden, werden tussen het tiende en
vijfde millennium voor Christus gemaakt.
‘Ze zijn de enige getuigen van de vroegere leefgewoonten’, benadrukt onze
gesprekspartner. ‘Over het mesolithicum
wordt nog volop gespeculeerd, maar de
ontdekkingen bevestigen onze vermoedens. Van ingrijpende verschillen tussen
hun leefgewoonten en onze gedragingen
is weinig sprake. Ook onze voorouders
hebben veel energie besteed aan de
bescherming tegen weer en wind. Voor
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hun voedsel beschikten zij net als wij over verschillende bereidingsmethodes. Ze zouden in de 21e eeuw moeiteloos kunnen
overleven. Het is echter de vraag of wij als verwende consumenten
al hun uitdagingen zouden hebben kunnen trotseren.’
Creatieve voorouders
Als we eind januari een vernissagebezoek brengen aan de tentoonstelling in cultureel centrum de Borre in Bierbeek, valt op dat men
slechts om de twee minuten een gegadigde binnen laat. Omdat ik
al meteen geblinddoekt in de duisternis terecht kom, leidt een gids
me naar een horizontale ijzeren staaf die het tentoonstellingstraject
aangeeft. Als mijn hand op een tennisbal stoot, verwacht men van
mij dat ik in het wilde weg toetast in een stalen constructie. Het
eerste archeologische object laat zich meteen raden. Het is een
menselijke schedel. Tussen onduidelijk geroezemoes onthult een
stem dat hij door onderzoekers van de Luikse universiteit werd
ontdekt en minstens 9000 jaar oud is. Hij bezit de kenmerken van
een ‘homo sapiens sapiens’, die in de buurt van Dinant zou hebben
geleefd.
Aan de volgende halte voel ik iets stekeligs. Is het een wapenknots?
Of misschien een voedselprikker? De geluiden die erbij horen
maken mij niet veel wijzer, maar steeds opnieuw wordt het
historische mysterie net op tijd onthuld. Slechts zelden slaag je erin
om de betaste voorwerpen juist te raden. Het enige wat we hieruit
kunnen afleiden is dat onze voorouders heel vindingrijk en creatief
waren. Van verschillende bomen en dieren werden wel vaker
minder voor de hand liggende onderdelen gebruikt. Of ze voor
gemeenschappelijke rituelen dan wel voor persoonlijke of familiale
behoeften dienden, kunnen we vaak niet meer nagaan.
Vertrouwen op de tastzin
‘Hoewel bezoekers een half uur aan de duisternis worden blootgesteld, is nog niemand in paniek uitgebarsten’, zegt Ilse Machielsen
van het cultureel centrum. ‘We noteren positieve reacties bij alle
leeftijden. Kinderen appreciëren vooral het avontuurlijke karakter.
Ouderen zijn blij dat ze hun archeologische kennis kunnen
verruimen. Vooral het aanscherpen van de tastzin valt bij iedereen
in de smaak. Ziende personen worden ook meer bewust van de
problemen van blinden.

Vlaams-Brabantse instellingen die de tentoonstelling in huis
wilden halen, werden door de provincie geselecteerd op basis
van hun dossier en op grond van de omkaderende activiteiten.
In Wezembeek-Oppem kan zelfs blind worden geschaakt.
Schaakkring De Zwarte Dame verleent zijn medewerking. In
de kortfilm Het Blindnote lied zien we hoe visueel gehandicapte
Congolese kinderen een aangepaste song opnemen. Ook doet
de Blind d. Mobiel GC de Kam aan. Dit demonstratievoertuig
zit boordevol handige hoogtechnologische hulpmiddelen.

Al spelend Nederlands leren
Taalstages Nederlands voor 4 tot
12-jarigen
De schoolvakanties zijn het ideale moment voor kinderen om
deel te nemen aan ontspannende en leuke activiteiten. Daarom
organiseren Panta Rhei vzw en vzw ‘de Rand’ creatieve en
leerrijke taalvakanties voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar voor
wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Aan de hand van het centrale thema ‘Restaurant Kom chez
Babbelkous’ wordt een hele week geknutseld en gespeeld. Zo
leren de kinderen op een speelse manier omgaan met de Nederlandse taal. Een gevarieerd programma van creatieve activiteiten
(knutselen, zingen, drama) en bewegingsopdrachten zorgt voor
een uitdagende en unieke week. Vrijdag wordt iedereen uitgenodigd op een toonmoment. Toevallig valt dit samen met de
feestelijke opening van het restaurant ‘Kom chez Babbelkous’!
We werken in kleine groepjes van maximum 10 kinderen. De
activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en het taalniveau van de
groep.
Wil je er graag bij zijn? Reserveer dan snel want de plaatsen zijn
beperkt!
Info en inschrijvingen: www.pantarheivzw.be/babbelkous
Paasvakantie
12/4 - 16/4

Wemmel - GC de Zandloper
www.dezandloper.be, 02 460 73 24,
info@dezandloper.be

Zomervakantie
5/7 - 9/7
Sint-Genesius-Rode - GC de Boesdaalhoeve,
www.deboesdaalhoeve.be
12/7 - 16/7

Kraainem - GC de Lijsterbes,
www.delijsterbes.be

9/8 - 13/8

Linkebeek - GC de Moelie,
www.demoelie.be

Ludo Dosogne

16/8 - 20/8

Jezus-eik (Overijse) - GC de Bosuil,
www.debosuil.be

Sluit je ogen om de prehistorie te zien,
17 tot 24 maart,
GC de Kam

23/8 - 27/8

Wezembeek-Oppem - GC de Kam,
www.dekam.be
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Ring-tv bestaat vijftien
Regionale televisie zet Vlaamse Rand op de kaart

Ring-tv bestaat vijftien jaar. Vijftien jaar regionaal nieuws, ook vanuit de faciliteitengemeenten. De regionale televisiezender van Halle-Vilvoorde bouwt dus een
feestje, maar kijkt ook vooruit, want de televisiewereld evolueert snel.
Ring-tv werd vijftien jaar geleden als
laatste van de tien regionale zenders in
Vlaanderen opgericht. In tegenstelling
tot de andere regionale zenders, vormt
de regio Halle-Vilvoorde geen gebied
waar een wij-gevoel heerst. Hoofdredacteur Dirk De Weert: ‘Onze kijkers
delen ons zendgebied spontaan op in
vier subregio’s: het Pajottenland, de
Zennevallei, Noordwest-Brabant en de
Druivenstreek. Het is altijd de bedoeling geweest dat Ring-tv zou bijdragen
tot het wij-gevoel in Halle-Vilvoorde,
maar dat is toch een werk van langere
adem dan we bij de start in onze
jeugdige overmoed dachten. Onze
regio vormt in feite een administratieve entiteit waar weinig mensen zich
iets bij kunnen voorstellen. Toch laten
we elke deelregio ruim aan bod komen
en we proberen de inwoners van
Halle-Vilvoorde een duidelijk beeld te
geven van wat er hier leeft. We
proberen hen ook te prikkelen om deze
interessante streek verder te ontdekken.’
Faciliteitengemeenten
Ook de zes faciliteitengemeenten
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode, WezembeekOppem en Wemmel behoren tot het

zendgebied van Ring-tv. ‘We benaderen die gemeenten zoals elke andere
gemeente. De onderwerpen liggen er
dikwijls communautair gevoeliger,
maar daar hebben we dan ook aandacht voor. Belangrijk is dat we het
Nederlandstalige culturele leven in die
gemeenten de nodige aandacht geven.
Dat doen we door bijvoorbeeld de
activiteiten van de gemeenschapscentra
in beeld te brengen. Sinds twee jaar
kunnen we dankzij de Vlaamse
overheid ons weekoverzicht aanbieden
met Engelse en Franse ondertiteling,
net zoals het programma Over De Rand
ondertiteling krijgt. Op die manier
willen we anderstaligen meer betrekken bij wat er in hun streek leeft.
Onderzoek heeft inmiddels uitgemaakt
dat anderstaligen zeer te vinden zijn
voor deze aanpak’, aldus Dirk De Weert.
De eerste keer
‘Ik ben op 1 januari 1995 gestart en
twee maanden later moesten we al
uitzenden’, herinnert Dirk De Weert
zich nog goed. ‘Er kwamen drie
voltijdse journalisten en een productiemedewerkster en we waren vertrokken.
Omdat de zomer komkommertijd is,
bedachten we de Ring Rond waarbij we

de streek op alle mogelijke manieren in
beeld brachten. Met oude foto’s en een
hedendaags beeld van dezelfde locatie,
met BV’s, met een … helikopter. Dat
was het succesvolste en spectaculairste
van de Ring Rond. Nu zou zoiets
onbetaalbaar zijn. Toen waren wij de
pionier en kon dat bij wijze van
experiment. Over die helikopterbeelden wordt tot op vandaag nog gepraat.’
Televisie maken is in vijftien jaar enorm
geëvolueerd, bevestigt De Weert.
‘Vijftien jaar geleden hadden wij geen
internet. Een reportage duurde drie tot
vijf minuten. Dat is vandaag ondenkbaar. Zelfs twee minuten is uitzonderlijk.’ Tom Serkeyn, redacteur van het
eerste uur, beaamt: ‘Het moet allemaal
bondiger, sneller en vlotter. Ondertussen is ons netwerk wel veel uitgebreider.
Daardoor kunnen we minder voor de
hand liggende dingen doen. Elke
reportage waarvan je zelf tevreden bent
en waarover de mensen content zijn, is
voor mij een hoogtepunt. Ook na
vijftien jaar.’
Freelancer Jan De Bruyn, die vier jaar
voor Ring-tv werkt, ziet een verschil
met andere zenders. ‘Het budget is veel
lager, maar bij Ring-tv lossen ze dat
creatief op. De sfeer is er uniek, bijna
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jaar
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.
© Filip Claessens

familiaal. Op de regiozender krijg je ook de kans om te
groeien en beter te worden.’
Niet breed
Ring-tv heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Dirk De
Weert: ‘Financieel is het steeds puzzelen, maar we zijn zeer
zuinig. We hebben vijftien jaar het hoofd boven water
kunnen houden, mede dankzij contracten met de Vlaamse
overheid en de provincie. We blijven gaan voor een gezonde
regiozender die op een professionele manier zijn opdracht
vervult. De digitalisering van het televisielandschap veroorzaakt een versnippering van het kijkgedrag. Toch ben ik
ervan overtuigd dat regionale televisie haar plaats heeft. We
leven in hoofdzaak van reclame-inkomsten, maar hebben
ook een zeer belangrijke maatschappelijke functie. In een
regio onder druk is een sterke, Nederlandstalige regionale
omroep met een open kijk nodig.’
De verjaardag is ook aanleiding tot vernieuwing. ‘We starten
met digitext, waarvoor we samenwerken met de gemeentebesturen. Er komt een nieuwe look en website, een nieuw
decor en later op het jaar ook een vernieuwde programmatie’, besluit de hoofdredacteur.
Joris Herpol
Op 15 maart viert Ring-tv haar vijftiende verjaardag met
drie korte debatten voor genodigden. Het grote publiek kan
de vijftiende verjaardag van de regionale zender meevieren
op de Dag van de Kijker op 30 mei in het Provinciedomein
van Huizingen, met optredens, gratis hapjes en drankjes en
prachtige prijzen.
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Activiteitenkalender
Wanneer

MAART

Wie / Wat

Waar

info

5 20.00

KO Girls WOKA Vrouwenzaalvoetbal

Gemeentelijke sporthal

0484 62 86 95

5 20.00

Kamklub Free podium

GC de Kam

02 767 74 49

6 16.00 tot 18.00

Chiro Berkenbloesem Kinderfuif

JH Merlijn

0499 07 91 55

6 21.00

Chiro Berkenbloesem Chirofuif

JH Merlijn

0499 07 91 55

6 20.00

Non Troppo Jaren 80-fuif

GC de Kam

02 305 04 63

9 20.00

KAV Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

12 20.00

KO Girls WOKA Vrouwenzaalvoetbal

Gemeentelijke sporthal

0484 62 86 95

13 13.00

Gezinsbond Kledingbeurs

Gemeentelijke feestzaal

02 731 97 80

13 14.30

OKRA Operette Die Fledermaus

Schouwburg Leuven

02 784 32 96

13 18.00

Pels & Pluim Kaas- en bieravond

GC de Kam

02 73149 45

18 20.00

KWB Sterke reisverhalen

GC de Kam

02 731 05 73

20 9.30 tot 13.00

Duitse school Tweedehandsbeurs

Duitse school

02 785 01 30

20 8.00 tot 20.00

JH Merlijn Start 4 weken Slotracing

JH Merlijn

0493 58 82 88

23 20.00

Davidsfonds Nacht van de Geschiedenis

GC de Kam

02 731 81 84

23 14.30

OKRA Gezellig samenzijn

OCMW

02 784 32 96

24 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

25 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

26 20.00

KO Girls WOKA Vrouwenzaalvoetbal

Gemeentelijke sporthal

0484 62 86 95

27 11.30

WO plus Pastafestijn

GC de Kam

02 549 82 69

31 20.00

KAV Juwelen maken

GC de Kam

02 731 48 79

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor april 2010 bekend willen maken, kunnen voor 8 maart een beknopte
omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van GC de Kam.

Wekelijkse activiteiten
Maandag 9.00

OKRA - wandelen - 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 - H.-Hartcollege - 02 767 01 01

Maandag 20.00 tot 22.00

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

Maandag 21.00

Aerobics - total body condition - sporthal W.-O. - 02 731 75 71

Dinsdag 19.30

Running Club WO - Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

Woensdag 14.30

OKRA - wandelen - vertrek GC de Kam - 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

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

Zaterdag 10.00 tot 12.00

Stripbib Maddox (stripbibliotheek) - Jeugdhuis Merlijn

Zaterdag 21.00

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

Zondag 10.30

Running Club WO - Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

Zondag 14.30

Chiro Berkenbloesem - 0499 07 91 55

Zondag 19.00

WOBAD - badminton - sporthal - 02 731 54 84

