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Ditjes en datjes
Uit de gemeenteraad van 22 maart
> Het nieuwe personeelsstatuut
wordt goedgekeurd. ‘Het treedt in
voege op 1 januari 2009 ... Waarom
heeft het meer dan een jaar geduurd
voor het op de agenda van de gemeenteraad werd gezet?’, vraagt raadslid Jan
Pollaris (WOplus). Schepen Nicole
Geerseau (UF) beaamt dat het lang
geduurd heeft, maar een reden geeft ze
niet op. Op vraag van de overheid
wordt een aanvullend pensioenstelsel
ingevoerd voor de contractuelen. Dat
maakt het verschil in pensioenen tussen
benoemden en contractuelen kleiner.

> De gouverneur heeft de belasting op
hotelkamers en campingplaatsen
geschorst, omdat de gemeente de
herinneringsbrieven aangetekend
verstuurt en daarvoor 20 euro aanrekent. De gemeente handhaaft haar
beslissing omdat ze behalve de verzendingskosten ook de reële kosten
aanrekent. Schepen Frédéric Petit
(UF): ‘Er zijn mensen die systematisch
niet betalen. Ik hoop dat het aantal
hiermee vermindert.’
> De gemeente heeft eindelijk een
raming ontvangen voor nieuwe

podiumgordijnen in de feestzaal.
Schepen Chantal Woitrin (UF): ‘Ze
zullen 33.000 euro kosten. Daarvoor
komen er gordijnen voor en achter het
podium en aan de deuren.’
> De gemeente laat voor 8000 euro
een inventaris maken van de kleine
landschapselementen die in aanmerking komen voor beheer door de
gemeente.
> De Brailleliga krijgt een toelage
van 250 euro. Raadslid Frank Vandendael (WOplus) vindt dat de brailleliga

Letterbijter letterlijk in de kou
Het is nu stilaan duidelijk dat de Franstalige meerderheid af
wil van de Nederlandstalige gemeenteschool De Letterbijter.
Na eerst op een lamentabele manier en zonder goede
argumenten de freinettechnieken af te schaffen met een
halve leegloop tot gevolg, en na een manke organisatie
waardoor drie directeurs in zes maanden tijd gingen lopen,
liet de gemeente nu de onderhandelingen met het gemeenschapsonderwijs – die de school wilde overnemen – afspringen. Naar eigen zeggen omdat ze werd ‘overvallen door de
vraag naar 27 jaar erfpacht’. Het gemeenschapsonderwijs
wilde immers zekerheid op langere termijn. Logisch. De
meerderheid van UF wil de schoolgebouwen echter voor
niet langer dan drie jaar verhuren. Finito onderhandelingen
en waarschijnlijk ook een dikke streep door het verdere
bestaan van de gemeenteschool.
Volgens de meerderheid is drie jaar ruim voldoende om een
andere locatie te vinden of – nog straffer – om een nieuwe
school te bouwen. Tekenend is het cynisme waarmee dit
zomaar verkondigd wordt. Overigens, waar zou de basisschool van het gemeenschapsonderwijs over drie jaar naartoe
moeten? Waar zou een nieuwe school gebouwd kunnen
worden? Volgens de meerderheid op het Hondsperreveld, tot
nader order landbouwgebied. Zelfs als de Vlaamse overheid
hierin zou meegaan, duurt het nog ettelijke jaren voor dat
gebied van bestemming veranderd is. Op de simpele vraag
waarom De Letterbijter niet in de vertrouwde gebouwen
kan blijven, lijkt het antwoord nu ook stilaan duidelijk. De
UF wil over drie jaar met de bouw van een nieuw administratief centrum beginnen en daarvoor zit de school in de
weg. De school zou dan verhuizen naar het oude gebouw
van de administratie. En waar moet de administratie naartoe
tijdens de bouwperiode van het nieuwe administratieve
centrum?
Oh ja, nog dit: in een school zitten kinderen. Vlaams, Frans,
Duits, Engels of Chinees, ze verdienen allemaal aandacht,

maar die kinderen lijken voor de Franstalige meerderheid
van geen enkel belang, want een Nederlandstalige basisschool is in hun ogen blijkbaar de moeite niet waard. Een
Franstalige meerderheid die enkele jaren geleden – terecht
– de Franstalige basisschool volledig liet renoveren. Een
Franstalige meerderheid die op haar achterste poten staat
omwille van de Vlaamse inspectie. Hoe zeggen ze dat in het
Frans? Il faut le faire.
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die steun goed kan gebruiken, maar hij heeft een probleem
met de manier waarop die steun wordt toegekend. ‘Twee
jaar geleden hebben we na veel moeite een subsidiereglement
gestemd en nu beslissen we dat niet te volgen. Als het
reglement niet werkbaar is, moet het aangepast worden.
Daarom zal ik me onthouden.’ ‘We zouden het reglement na
een jaar evalueren’, zegt schepen Geerseau (UF). ‘Ik vraag u
dus u niet te onthouden.’ Vandendael onthoudt zich toch. Er
is ondertussen toch al een jaar voorbij. ‘De aanvraag is
aangekomen op 24 september’, zegt raadslid Jan Walraet
(WOplus). ‘Ze had dus samen met de andere aanvragen
besproken kunnen worden.’
> De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)
organiseert op 6 mei een tweejaarlijkse trefdag over
innovatie en creativiteit in de gemeenteraad. ‘Het schepencollege heeft beslist om de infofolders en de affiches niet te
verspreiden. ‘Wat is daar de reden voor?’, vraagt raadslid Jan
Pollaris (WOplus). Schepen Geerseau (UF): ‘Alle vormingen
worden bestudeerd. Als ze te maken hebben met het werk
van de ambtenaren, worden ze goedgekeurd.’ Een antwoord
volledig naast de kwestie, want het gaat niet over een trefdag
voor het personeel, maar voor de gemeenteraadsleden.
> Raadslid Jan Pollaris (WOplus) vraagt waarom de gemeente niet in beroep is gegaan tegen de commissie Zorgvuldig Bestuur die de gemeente veroordeelt i.v.m. haar
beslissing om de freinettechnieken in de Nederlandstalige
basisschool De Letterbijter af te schaffen. De gemeente
schoot tekort op twee punten: er was geen informatie en
geen advies. De waarnemende burgemeester antwoordt
bijzonder kort: ‘We hebben die beslissing genomen op basis
van het rapport van de commissie zelf: punt 5. We willen
niet in de pot roeren.’
> ‘Ik stelde de vraag al vorig jaar in april. Een aantal
inwoners vraagt of het mogelijk is om de stickers voor de
gft-container ook ergens anders dan in het gemeentehuis
op te halen. Vorig jaar werd beloofd dat er een constructieve
oplossing gevonden zou worden. Dat werd ook officieel aan
de mensen meegedeeld, maar ondertussen is niks veranderd.
Bovendien valt de automaat geregeld uit’, stelt raadslid Jan
Pollaris (WOplus). ‘De mensen die door het OCMW
worden opgehaald voor de maaltijden worden geholpen,’
zegt schepen Geerseau (UF), ‘maar daarover is inderdaad
niets terug te vinden in de folder van Interza.’ ‘Het bericht
ging ook niet uit van Interza, maar van de gemeente’,
antwoordt Pollaris.
> In de Marcelisstraat en de Gergelstraat is de slijtlaag
bijgewerkt. ‘Maar er zijn nog steeds geen nieuwe zebrapaden’, zegt raadslid Jan Walraet (WOplus). ‘De voetpaden zijn
er heel smal en er staan zelfs lichtpalen middenin. Met
kinderwagens en winkelkarren kan men er niet langs.’ Dat
de zebrapaden er nog niet zijn, heeft volgens de waarnemende burgemeester met de uitzonderlijk lange winter te maken.
‘Dat moet einde maart gebeuren. De aannemer wacht tot het
warm genoeg is.’ Voorts rekent de waarnemende burgemeester erop dat de zone 30 in de Marcelisstraat de voetgangers
voldoende tijd geeft om uit te wijken.
Ghislaine Duerinckx

Dokters van wacht
Het centraal oproepnummer van de wachtdienst voor
huisartsen is 0900 69 004. Via dit nummer word je
automatisch doorverbonden met de huisarts van
wacht. De wacht loopt van vrijdagavond 19 uur tot
maandagmorgen 7 uur. Op feestdagen vanaf 19 uur
de avond voordien tot 7 uur de dag erna.

Apothekers van wacht
> Van 30/04 tot 3/05
Apotheker Tobback
Kerkstraat 19
3080 Tervuren
02 767 33 14

> Van 3/05 tot 7/05
Apotheker Delarue
Koningin Astridlaan 272
1950 Kraainem
02 731 06 06
> Van 7/05 tot 10/05
Apotheker Philips
Waalsebaan 62
3080 Tervuren
02 767 44 32
> Van 10/05 tot 14/05
Apotheker Boone
Jezus-Eiklaan 2
3080 Tervuren
02 767 44 86
> Van 14/05 tot 17/05
Apotheker Peeters
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68
> Van 17/05 tot 21/05
Apotheker Piens
Arthur Dezangrélaan 35
1950 Kraainem
02 720 47 90
> Van 21/05 tot 28/05
Apotheker Matterne
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
02 731 73 68
> Van 28/05 tot 31/05
Apotheker Annaert
Smisstraat 1
3080 Tervuren
02 767 63 40
> Van 31/05 tot 4/06
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67
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Het vroegere dorpsleven (15)
De koninklijke voetbalclub Wezembeek-Oppem (deel 2)

Vorige maand beschreven we in deel 1 de exploten van de voetbalclub van voor de
Tweede Wereldoorlog. Ook nadien kenden de lokale voetbalhelden hoogten en laagten.
In 1954 lukte de lokale goalgetter
Richard Van Sever of ‘Richard van de
Moilder’, op een doelpunt na, een
drievoudige hattrick in de gewonnen
wedstrijd tegen Rixensart (8-0). De
volgende zondag werd hij daarvoor
beloond met de post van eerste invaller
tegen Olympia Sterrebeek, de legendarische rivaal van Wezembeek. Als
Wezembekenaar woonde Richard in
de ogen van de Oppemse bestuursleden immers toevallig aan de verkeerde
kant van de Beekstraat. Een andere
keer kreeg hij het gedaan om driemaal
op rij het doelhout te treffen voor hij
zegevierend kon besluiten.
Tegen voetbalclub Overijse geraakte
Wezembeek, met Rikske Smets als
doelman, gedurende de hele match
welgeteld één keer over de middellijn.
Van Sever scoorde en Wezembeek won
met 0-1. Onder leiding van trainerspeler Viktor (Dorre) Erroelen, een
oud-speler van Anderlecht, werd de
ploeg stilaan klaargestoomd voor het
betere werk. Dat het aantrekken van
oudere voetbalgloriën loonde, bleek in
1958 toen Wezembeek in tweede
provinciale kampioen werd met
trainer-speler Frans Rappoort, een
oud-speler van Racing Mechelen. Na
een toernooi tegen Liedekerke en
Kumtich speelde de ploeg in 1959-1960
en 1960-1961 in eerste provinciale.
Koninklijke Maatschappij
In die periode kon de voetbalpret voor
de Wezembekenaren niet op. Door de
nabijheid van het stadion van White
Star (het latere RWDM) aan de
Kellestraat in Sint-Pieters-Woluwe, en
later in het Fallonstadion in Sint-Lambrechts-Woluwe, zagen ze elkaar
immers regelmatig terug op de nog
spannendere voetbalmatchen van
tweede en eerste nationale. Daarbij
vielen vooral de sportieve exploten van
de lokale volksheld Cabiche Straetmans, de enige tweedeklassespeler die
regelmatig als Belgische international
werd opgesteld, in de smaak.

FC Wezembeek kampioen in 1958.
Rechtstaand v.l.n.r.: J. Moyson, A. Marchal, F. Rappoort, X. Hernalsteen, F. Vanhaelen, J. Van
Laeken, P. Van Eeckhoudt. Gehurkt v.l.n.r.: N.N., Michiels, A. Laeremans, J. Dupire, C. Hauwaert.

In 1962 werd aan FC Wezembeek de
titel van Koninklijke Maatschappij
verleend. De heer Crahay, de toenmalige algemeen secretaris van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond,
feliciteerde de club met deze onderscheiding, want zij ‘bekroont een
inspanning van meer dan 35 jaar ten
bate van de lichamelijke opvoeding en
van onze sport in uw streek’. Uitschieters op voetbalgebied kende KVK
Wezembeek-Oppem ondanks haar
lange bestaan niet. Hoger dan eerste
provinciale is de club nooit geraakt.
Meestal verbleef ze in derde provinciale, soms in tweede provinciale, ooit
ook in vierde provinciale. In het
seizoen 1970-1971 werd de club dan
nog maar eens kampioen in derde
provinciale en ze steeg weer naar
tweede provinciale.
Clubgeest verwatert
Intussen was er al geruime tijd een
grondige mentaliteitswijziging in de
provinciale voetbalcompetitie opgetreden. De gezellige, lokale clubgeest van

weleer ruimde met de jaren meer en
meer plaats voor semiprofessioneel
resultaatvoetbal, waarbij het uitlenen,
aankopen en verkopen van spelers en
het systematisch betalen van niet te
versmaden premies aan spelers door het
clubbestuur en zijn sponsors als
vanzelfsprekend werden beschouwd.
Toen sloeg het noodlot toe. In volle
voetbalseizoen 1982-1983 in derde
provinciale brandde de kantine af.
Renilde Kinnen, vaak barmoeder tot
in de late uurtjes, getuigde: ‘De
wederopbouw van de nieuwe, moderne kantine verliep stroef en duurde een
volledig seizoen. Wij moesten ons
behelpen met tenten om de trouwe,
dorstige supporters te laven. Het
gehalte van plezier en de hoeveelheid
getapt bier zouden nooit meer worden
geëvenaard’. Tribunes waren toen nog
te duur, dus stak de toenmalige
voorzitter René Cumps met oud-spelers Julien Van Laeken en Xavier
Hernalsteen en andere symphatisanten
de handen uit de mouwen. Het
resultaat – een hoop grond met daarop
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De veteranen van Wezembeek -Oppem.
Rechtstaand v.l.n.r.: Rik Smets, Raymond Spits, Raymond Van Reusel, Roger Deldicque, Staf Vandervorst, Xavier Hernalsteen, Julien Van Laeken, René
Cumps. Gehurkt v.l.n.r.: Felix Vanhaelen, Eduard Delagrense, Roger Vandenwaeyenberg, Roger Michiels, Marcel Van Gansbeke.

betonplaten als staanplaatsen – was
natuurlijk niet opzienbarend, maar hun
noeste inspanningen waren opgevallen
en de nodige fondsen werden vrijgemaakt voor een behoorlijk sportcomplex. Het zou nog tot in 1986 duren
vooraleer de voetbalclub over een
nieuwe en volwaardige infrastructuur
met twee voetbalvelden, een gezellige
cafetaria, een degelijke tribune en een
toegangsgebouw met loket in de
Sportpleinstraat zou beschikken.
Inmiddels lag KVK Wezembeek-Oppem, en meer bepaald René Cumps als
stichter-voorzitter, aan de basis van het
nationale kampioenschap en het
succesvolle, jaarlijkse toernooi voor
veteranen.
Vrouwelijke voorzitter
Midden de jaren negentig maakte
KVK Wezembeek-Oppem nog maar
eens een moeilijke tijd door. De club
was naar vierde provinciale gedegradeerd. Gelukkig kon Renilde Kinnen,
meter van en drijvende kracht achter
de club, de gelederen sluiten. Renilde

had het vroegtijdige verlies van haar
man Willy Van Laethem moeten
verwerken. Hij was vele jaren actieve
speler en bestuurslid geweest. Hij
regelde ook de transfers. Voordien
speelde hij bij Union St.-Gillis in
tweede nationale. De verre uitwedstrijden waren hem er echter te veel aan,
zodat hij naar Wezembeek-Oppem
transfereerde. In 1995 was Renilde
Kinnen al meer dan 25 jaar actief
achter de schermen. Zij kende iedereen
en werd door iedereen gerespecteerd.
Na veel aandringen aanvaardde zij het
voorzitterschap voor het seizoen
1995-1996. Naast de zus van wijlen
topvoetballer Ludo Coeck was zij de
enige vrouwelijke voorzitter van het
land. Dat stond in schril contrast met
het vroegere standpunt terzake van de
Belgische Voetbalbond, die in 1928 aan
de secretaris van de club liet weten dat
‘Mathilleke van de Smed’, de zus van
spelers Fille en Fons Allaerts, onmogelijk tot het plaatselijke comité kon
behoren ‘attendu que, conformément
au 9° du littera c) de l’article 61 des

Statuts et Règlements, les membres
féminins ne sont pas admis’. Dat
Renilde Kinnen het goed deed,
beaamde iedereen. Zij slaagde erin de
problemen van de club op te lossen,
zodat haar opvolger met een schone lei
kon beginnen. KVK WezembeekOppem speelt momenteel in derde
provinciale B. Door de immer voortschrijdende verstedelijking van onze
gemeente is de lokale belangstelling
voor provinciaal competitievoetbal fel
verminderd en de samenstelling van
een volwaardig lokaal fanionelftal
wordt stilaan een hele klus.
Michel Spreutels
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‘Bij iedere bocht
denk je dat het
de laatste is’
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Wezembeek-Oppem stapt mee in de Dodentocht

Dodentocht. Meer afschrikwekkend kan een wandeltocht nauwelijks klinken, maar de
naam is best passend gekozen. Honderd kilometer stappen, voor een groot deel in de
nacht, is niet min. Wie erin slaagt om de tocht ook uit te lopen, kan er echter geen
slecht woord over vertellen. Tussen de ellenlange deelnemerslijsten van de voorbije
veertig edities van de Dodentocht zijn ook enkele namen van mensen uit WezembeekOppem terug te vinden.
Bijna 11.000 wandellief hebbers
verschenen vorig jaar, midden augustus, aan de start van de jubileumeditie
in Bornem. Onder hen ook Robert
Winnepenninckx en Guido Grauwels.
Zij stapten voor de eerste keer mee.
Robert was toen 58 en net gepensioneerd. Guido was 54. ‘Ik heb de tocht
afgelegd met enkele collega’s’, vertelt
Guido. ‘We vonden dat wel een fijne
uitdaging. Echte stappers zijn we niet,
maar we hebben ons wel wat voorbereid. Dat loonde, want we hebben de
100 kilometer kunnen afleggen. Niet
in een supertijd, maar wel binnen de
maximumtijd van 24 uur.’
Een basisconditie en een goede
voorbereiding zijn van cruciaal belang,
weet ook Robert. ‘Ik was wel vrij
sportief voor ik begon met wandelen.
Nu wandel ik een vijfduizend kilometer per jaar. Ik stap elk weekend. Zo

heb ik deelgenomen aan Parijs-Tubeke.
Dat is een wandeltocht van ruim
driehonderd kilometer, gespreid over
vier dagen.’ Het mag duidelijk zijn: je
begint best niet aan de Dodentocht
zonder de nodige kilometers in de
benen.
Ook Francis Van der Smissen is een
overtuigde wandelaar en deelnemer
van de Dodentocht. Hij stapte in de
jaren tachtig maar liefst vijf keer mee.
‘De eerste keer moet in 1982 geweest
zijn’, begint hij. ‘Ik was toen 30 jaar. Ik
was aangesloten bij een wandelclub uit
Tervuren. Ik ben er na vijf keer mee
gestopt, omdat ik toen alleen ben gaan
wonen. De tijd om me voor te bereiden en deel te nemen ontbrak. Al
wandel ik nog steeds. Elke week
probeer ik twintig kilometer te
stappen, soms zelfs vijftig.’

Francis haalde bij elk van zijn deelnames ook de eindmeet. ‘De eerste keer
deed ik er twintig uur over. De
volgende edities ging dat al wat sneller.
Mij speciaal voorbereiden op die tocht,
deed ik niet. Toch niet als het gaat om
speciale voeding of zo. Als oefening
stapte ik wel mee in enkele wandeltochten, zoals die van Brussel of de
tweedaagse van Blankenberge.’
Moed in de schoenen
Toch betekent die goede voorbereiding
niet dat alles vanzelf verloopt tijdens de
Dodentocht. ‘Het is altijd weer op je
tanden bijten’, weet Francis. ‘Zeker
rond 6 uur ’s morgens, als je in de
dauw moet wandelen, wordt het
moeilijk voor iedereen, maar als je dan
volhoudt, wordt de voldoening des te
groter.’ Dat kan Guido beamen: ‘De
eerste vijftig kilometer zijn relatief
gemakkelijk. Normaal gezien kan
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Streekwandelingen
Toerisme Dijleland
2e en 4e woensdag van de maand
14 uur

© Tine De Wilde

Robert Winnepenninckx en Francis Van der Smissen

Guido Grauwels

iedereen dat. Na die eerste helft is er een bevoorrading, waar
je een uurtje kunt rusten en een warme maaltijd kunt eten.
Het tweede deel is een pak moeilijker. Vooral het laatste stuk
is hard. Je denkt bij iedere bocht dat het de laatste is. Als je
dan na die bocht de eindmeet toch niet ziet liggen, zakt de
moed je steeds weer even in de schoenen.’
Nooit alleen
Ondanks die moeilijke momenten zijn de drie heren vol lof
over de Dodentocht. Ze raden iedereen aan om ook eens
deel te nemen. ‘Het was een superfijne ervaring, echt
ongelofelijk’, zegt Robert. ‘Het bijzondere aan wandelen is
dat je nooit alleen hoeft te wandelen. Dat maakt van de sport
– en van de Dodentocht – echt een aanrader. De sfeer is
uniek.’ Guido vult aan: ‘Wat de Dodentocht echt aangenaam
maakt, is dat die doorheen een mooi stukje natuur loopt. Er
heerst ook altijd een toffe sfeer onder de 10.000 deelnemers.
Vorig jaar liepen we vlak bij Vlaams minister-president Kris
Peeters. Er doen zo veel mensen mee, uit heel verschillende
landen. Je kan altijd wel iemand vinden om een tof gesprek
mee te voeren. De Dodentocht is er voor iedereen, voor alle
leeftijden. Ook als 100 kilometer je wat te ver lijkt, kan je
deelnemen en zien waar je uitkomt. Het is een mooie
uitdaging, en echt een mijlpaal waar ik naartoe leef. Deze
zomer zal ik zeker weer meestappen. Ik kijk er al naar uit.’
Wim Troch
Dit jaar gaat de Dodentocht van start op vrijdag 13 augustus,
in het centrum van Bornem.
Info en inschrijven op www.dodentocht.be.

Het Dijleland is een subregio van de Groene Gordel. Elke
wandeling duurt ongeveer drie uur. Drie wandelingen
herhalen we op zondag. Opgelet: die beginnen om 14.30
uur. Dit jaar wandelen we ook in Wezembeek-Oppem.
> 12 & 16 mei: Boortmeerbeek
Vertrek aan het station
> 26 & 30 mei: Eizer (Overijse), richting Duisburg
Vertrek aan de Maria-Magdalenakerk (parochiekerk van
Eizer)
> 9 juni: Keerbergen
Vertrek op parking bushalte Hansburg, Haachtse baan, dicht
bij de brug over de Dijle
> 23 juni: Loonbeek (Huldenberg)
Vertrek aan de Sint-Antoniuskerk
> 14 juli: Vossem (Tervuren)
Vertrek aan de Sint-Pauluskerk
> 28 juli: Perk (Steenokkerzeel)
Vertrek aan de Sint-Nikolaaskerk
> 11 augustus: Oud-Heverlee
Vertrek aan de Sint-Annakerk
> 25 & 29 augustus: Leefdaal (Bertem)
Vertrek aan de Boskeeparking tegenover het kasteel
> 8 september: Wezenbeek-Oppem, 14 uur.
Samenkomst en vertrek in GC de Kam, Beekstraat 172 in
Wezembeek-Oppem.
Wezembeek-Oppem, dicht bij de hoofdstad maar met de
charme van het platteland en zijn eigen geschiedenis. Men
moet er wel zijn stapschoenen voor aantrekken … Kom mee
en ontdek het tijdens deze wandeling.
Je kan gratis deelnemen aan deze wandelingen.
Meer info: toerisme Dijleland, 016 31 18 61,
info@toerismedijleland.be, www.toerismedijleland.be

Stadskriebels
Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie & Bloso
Zondag 9 mei – 11 tot 17 uur – Brussel
Zin in een flinke portie sportplezier in hartje Brussel? Het
Brusselse sportfeest Stadskriebels is dit jaar aan zijn zeventiende editie toe.
De drukke straten rond de Oude en de Nieuwe Graanmarkt
zijn verkeersvrij. Op het programma staan onder andere air
track, circus, Engels boksen en tsjoekbal. Wie wil weten hoe
het met zijn conditie gesteld is, kan zich laten testen in de
fitmobiel van Enforma.
Wil je tussendoor even op adem komen van al die inspanningen? Ga dan naar het grote podium en geniet er van het
straattheater en de muzikale en sportieve demo’s. De
covergroep The Vetsband sluit de dag om 16.30 uur swingend af.
Meer info: www.stadskriebels.be, 02 413 04 38
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Voetbaltoernooi
KWB Wezembeek-Oppem
Zaterdag 29 mei – vanaf 13 uur – voetbalplein Vosberg
KWB Wezembeek-Oppem organiseert zijn zevende voetbaltoernooi op het voetbalplein achter
de lokalen van Chiro Berkenbloesem aan de Vosberg. Iedereen kan een ploegje samenstellen en
deelnemen of gewoon komen supporteren en een pintje drinken. Na het toernooi is er een
barbecue.
Prijs barbecue: 7 euro
Info en inschrijven: André Willemans, 02 731 05 73 of Walter Nijs, 0496 86 64 34

BLOC on Broadway – de musicals van Lerner en Loewe
Brussels Light Opera Company
Donderdag 6 tot zondag 9 mei – GC de Kam
Bloc, Brussels Light Opera Company, stelt je haar nieuwste lenteshow
voor: Bloc on Broadway, een wervelende en swingende show. De show
bestaat uit een brede waaier van bekende en minder bekende songs uit
musicals van Lerner en Loewe, zoals My Fair Lady, Camelot, Gigi,
Brigadoon en Paint Your Wagon. Het hele gezelschap schittert, zingt,
danst en acteert met een aanstekelijk enthousiasme. Het wordt een visueel
spektakel waarin zowel gevestigde Blocuitvoerders als nieuw talent te zien
zijn. Samen brengen ze een spetterende Blocshow, een visueel en muzikaal
feest. Niet te missen!
Donderdag 6 tot zaterdag 8 mei: 20 uur
Zondag 9 mei: 15 uur
Info en reserveringen: www.bloc-brussels.com, 0487 37 16 43
Tickets: 15 euro (voorverkoop), 10 euro (-16 j.)
Bij de aankoop van minimum 10 tickets is er een korting van 10 %.
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Provinciale seniorensportdag
Sportdienst Vlaams-Brabant en Bloso
Dinsdag 1 juni – 9 tot 16.15 uur
universitair sportcentrum Leuven

Provinciaal kampioenschap voor
eliterenners zonder contract en beloften
KSC Sprint
Zondag 2 mei – vanaf 14 uur

De provincie Vlaams-Brabant en Bloso slaan al voor de 22e
keer de handen in elkaar om de provinciale seniorensportdag
in goede banen te leiden. Naast de klassiekers, zoals de
wandeltocht, de fietstocht en het petanquetoernooi, bieden
we ook heel wat nieuwe en minder bekende sporten aan,
zoals cirkeldans, cricket en zumba.
Deelnemers kunnen kiezen uit bijna 45 verschillende
sportactiviteiten, als een initiatie van 45 minuten, een sessie
van een halve dag of een doorlopende activiteit. Een zestal
activiteiten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Je kunt zelf naar het universitair sportcentrum in Leuven
gaan of vanuit Wezembeek-Oppem meerijden met de bus
van de sportraad en vzw ‘de Rand’. Het vertrekuur wordt
meegedeeld bij de inschrijving.
Locatie: universitair sportcentrum, Tervuursevest 101, 3001
Leuven (Heverlee)
Prijs: 5 euro (voor 21 mei), 7 euro (ter plaatse)
Inschrijven: GC de Kam,
Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31,
info@dekam.be, www.dekam.be

Kijk! Ik fiets!
Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen
Zaterdag 5 juni – 14 tot 16 uur
Heilig-Hartcollege
Naar jaarlijkse traditie organiseert de Sportregio VlaamsBrabantse Ardennen de Kijk! Ik fiets!-actie. Op twee uur tijd
leren kinderen onder de professionele begeleiding van een
monitor hoe ze moeten fietsen zonder steunwieltjes. Met de
actieve hulp van hun ouders voeren ze allerlei oefeningen
uit. Tegen het einde van de sessie kunnen ze blij roepen:
‘Kijk, ik fiets!’ Na de sessie ontvangen de ouders de brochure
Kinderen op de fiets, met nuttige fietsinformatie en -tips. De
kinderen krijgen een echt Kijk! Ik fiets!-diploma.
Locatie: speelplaats van het Heilig-Hartcollege,
Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem
Prijs: Bij de inschrijving betaal je 5 euro cash. In de prijs
zijn een koekje, een drankje en een aandenken begrepen.
Info en inschrijven: Jolijn Bosseloo, stafmedewerker jeugd
en sport GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 WezembeekOppem, tel. 02 731 43 31, fax 02 731 29 33,
e-mail: jolijn.bosseloo@derand.be
Aan deze sessie kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen.

KSC Sprint Wezembeek-Oppem organiseert voor de zesde
keer op rij het provinciaal kampioenschap (PK) voor
eliterenners zonder contract en beloften. Tijdens de wedstrijd kijken we vol spanning uit naar de prestatie van Niels
Van Laer, de kleinzoon van François Van Laer, die KSC
Sprint onlangs versterkte als ondervoorzitter. Dat Niels ‘een
stukske per velo kan rijden’, heeft hij vorig jaar bewezen
tijdens het PK voor junioren in Kraainem, waar hij overtuigend won.
Het kampioenschap loopt over 144,10 km (11 ronden). De
renners vertrekken om 14 uur. Alle formaliteiten hebben
plaats in Café Madelon in de Hernalsteenstraat in Wezembeek-Oppem (tel. 02 784 30 73). Redenen genoeg om 2 mei
vrij te houden voor dit grote sportevenement in de Vlaamse
Rand. Kom dus zeker eens een kijkje nemen.
Info: www.ksc-sprint-wo.be (alle technische gegevens),
info@ksc-sprint-wo.be

Europees Feest
GC de Kam i.s.m. de cultuurraad
Maandag 10 mei – 19.30 uur
GC de Kam
Al voor de vijftiende keer viert de
cultuurraad van Wezembeek-Oppem
samen met GC de Kam het feest van de
Europese Gemeenschap. Dit jaar viel de
keuze op Polen als partnerland. Alle
inwoners en ook de Poolse gemeenschap van in en rond WezembeekOppem zijn welkom.
Programma
19.30 uur
Informatiebeurs: Europese Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, provincie Vlaams-Brabant en Polen
20 uur
Gastsprekers en muziek: enkele Poolse
gastsprekers vertellen in het Nederlands
over hun ervaringen als inwoners van de Vlaamse Rand en
Jolanta Stopka (violiste) brengt werk van de Poolse componist Frederik Chopin.
21 uur
Pools getinte receptie
Toegang: gratis
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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 ‘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.

Nederlands leren
Wil je (meer) Nederlands leren? Volg dan een taalcursus Nederlands in de Kam. Of nodig je anderstalige buren, collega’s of
vrienden uit om dat te doen … Het CVO Tervuren-Hoeilaart
geeft volgend schooljaar de volgende cursussen in GC de Kam:
niveau 1
maandag
dinsdag
niveau 2
maandag
dinsdag

9.00-11.40 uur
19.25-22.05 uur
19.25-22.05 uur
9.00-11.40 uur

Prijs: 60 euro / niveau; cursusmateriaal (ongeveer 25 euro) niet
inbegrepen
Eerste les: 6 of 7 september 2010 (niet tijdens schoolvakanties)
Spreek je al een beetje Nederlands? Leg dan zeker de toelatingsproef voor niveau 2 af. Je kunt je inschrijven bij het onthaal van
GC de Kam vanaf 25 mei. Breng je identiteitskaart mee.

Wil je er graag bij zijn? Reserveer dan snel, want de plaatsen zijn
beperkt!
Info en inschrijven: www.pantarheivzw.be/babbelkous
Zomervakantie
5/7 - 9/7
Sint-Genesius-Rode - GC de Boesdaalhoeve
www.deboesdaalhoeve.be
12/7 - 16/7 (volzet)
Kraainem - GC de Lijsterbes
www.delijsterbes.be
9/8 - 13/8
Linkebeek - GC de Moelie
www.demoelie.be
16/8 - 20/8
Jezus-eik (Overijse) - GC de Bosuil
www.debosuil.be
23/8 - 27/8 (volzet)
Wezembeek-Oppem - GC de Kam
www.dekam.be
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Je vindt de openingsuren op blz. 15. Van 12 juli tot en met 15
augustus 2010 is de Kam gesloten.
Conversatiegroep
Wie al goed Nederlands spreekt, maar nog wat wil oefenen in
een informele sfeer, kan deelnemen aan een conversatiegroep op
woensdag van 19.30 tot 21.30 uur, van 15 september tot en met
22 december 2010. Je betaalt 60 euro en moet vooraf een
niveautest afleggen.
Inschrijven voor de conversatiegroep kan enkel op woensdag 15
september 2010, om 18 uur in de Kam. Na die datum kan je de
toelatingstest enkel nog afleggen bij het Huis van het Nederlands
Vlaams-Brabant (www.infonl.be).
Het volledige aanbod taallessen Nederlands en conversatiegroepen van vzw ‘de Rand’ vind je op www.derand.be (onder
‘Nederlands leren’). Meer informatie nodig? Stuur een e-mail
naar karen.stals@derand.be.
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Patrick Ouchène and
Runnin’ Wild
A real rockabillynight
Woensdag 12-05
muziek

In de reeks ‘bijzondere muziekstijlen’
richt de Kam zijn spots op rockabilly.
Het genre is de voorloper of zelfs de
wegbereider van de rock-‘n-roll. Patrick
Ouchène, de Belgische inzending voor
het Eurosongfestival 2009 en de gewezen
zanger van de legendarische The
Domino’s, beklimt met Runnin’ Wild
het podium. Zijn liefde voor de rock-‘nroll van de fifties, en voor rockabilly in
het bijzonder, maakt hem tot de bijzondere zanger en gitarist die hij is. Hij lijkt
op Elvis, maar is zelf grote fan van
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Buddy Holly. Runnin’ Wild is echt al
jaren ‘top of the bill’ in de Europese
rockabillyscene. Het zal rocken en
swingen vanaf de eerste noot. Bij deze
mannen is er geen ontkomen aan hun
energie. They really go wild!
20.30 uur – GC de Kam
Tickets: 15 euro (kassa), 13 euro
(voorverkoop), 11 euro (abonnement)
Voorprogramma: Sébi Lee - de Jerry Lee
Lewis met roots in Wezembeek-Oppem
- speelt om 20.00 uur het voorprogramma. Mogelijks wordt de avond afgesloten
met een heuse jam-sessie.

Mr. Nobody
Donderdag 20-05
film

Jaco Van Dormael is gekend van zijn
sprankelend debuut Toto le héros, daarna
volgde Le huitième jour en dan was het
dertien jaar wachten op zijn nieuwste
film Mr. Nobody.
2092. Nemo Nobody ( Jared Leto) is met
zijn 117 jaar de laatste sterveling op aarde
in een wereld waar iedereen eeuwig
leeft. Op zijn sterf bed blikt hij terug op
zijn leven en op zijn tienerjaren, toen
zijn ouders (Rhys Ifans en Diane Kruger)
besloten van elkaar te scheiden. De enige
vraag die hem achtervolgt, is of hij het
juiste leven heeft geleid, de juiste vrouw
heeft bemind. Als kleine jongen staat hij

voor een onmogelijke keuze: stapt hij op
de trein met zijn moeder of blijft hij
achter bij zijn vader? Eén keuze, twee
mogelijke levens. Via flashbacks toont
Van Dormael welk parallelleven zijn
protagonist had kunnen leiden als hij
indertijd niet bij zijn vader, maar bij zijn
moeder was gebleven. En als hij niet
voor dat meisje met de gele jurk had
gekozen, maar voor dat met de rode of
de blauwe. Wat hij écht heeft meegemaakt en wat hij verzint, moet de kijker
zelf uitmaken, samen met de journalist
aan wie Nemo in de film zijn levensverhaal opbiecht.
Regie: Jaco Van Dormael
Met: Jared Leto, Sarah Polley, Diane
Kruger, Linh Dan Pham, Rhys Ifans,
Juno Temple, Daniel Mays
Originele versie, Nederlandse ondertitels,
138 minuten
15 en 20 uur – GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro
(5 films)

Kam Kiest voor Kunst
Jef Couck - Allegorie of
het fictieve verhaal van
Don Quichotte en Dulcinea
April & mei 2010
tentoonstelling

Jef Couck volgde al op jonge leeftijd
lessen bij kunstenaar Luc Peire. Hij kreeg
eveneens een opleiding aan de academies
van Anderlecht, Woluwe en Etterbeek.
Tijdens zijn opleiding werkte hij veelal
met houtskool.
Later schakelde hij over op kleur, maar
dat draaide vaak uit op een gevecht en
het resultaat gaf hem niet altijd voldoening.
Na twintig jaar ‘kleurgevecht’ zocht hij
een oplossing. De vraag rees of het

tekenen in zwart-wit niet een springplank kon zijn om geleidelijk over te
gaan naar een timide kleurgebruik. Don
Quichotte vond hij een gepast onderwerp voor een reeks tekeningen. Het
thema liet hem toe zijn eigen fantasie bot
te vieren zonder het verhaal geweld aan
te doen.
Hij werkte een eerste reeks van tien
schilderijen uit over Don Quichotte,
waarin houtskool en witte en zwarte
acrylverf gemengd werden. In deze serie
(tentoongesteld in de maand april)
presenteert hij de ‘Don’ in een modern
kleedje, gekruid met verbeelding en een
vleugje humor.
In een tweede reeks (tentoongesteld in
de maand mei) krijgen we, samen met
het verschijnen van het vrouwelijke
element in het verhaal, een timide
introductie van kleur. Het geheel kreeg
de passende naam Allegorie of het fictieve
verhaal van Don Quichotte en Dulcinea.
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‘Van de fifties krijg
genoeg!’
Patrick Ouchène rockt als nooit tevoren
Hoewel Patrick Ouchène vorig jaar nauwelijks punten haalde op het Eurovisiesongfestival, heeft de liedjeswedstrijd toch
enorm bijgedragen tot zijn internationale
faam. Hij beschouwt zichzelf als een muzikale neotraditionalist. Wil je weten wat hij
daarmee bedoelt? Zijn concert in de Kam
wijst het misschien wel uit …

Met Runnin’ Wild grijpt Patrick Ouchène niet alleen terug
naar de wortels van de rock-‘n-roll. Op het concert in de
Kam zal ook duchtig worden geflirt met jazz, country,
manoucheswing en cajun. In de zomer pakt hij uit met
opzichtige retro-evenementen, zoals een Harley Davidsonrally en Brock’XL 58.
Fascinatie voor de fifties
Als hij zijn stevig onderhouden Buick heeft afgesloten,
strijkt Patrick Ouchène opgewonden door zijn haar. De
brillantine houdt zijn kapsel in de gewenste vorm. Ook de
bakkebaarden zijn netjes bijgeknipt. In onze zoektocht naar
een gezellige club kan hij de etalages met vintagespullen
moeilijk voorbij lopen. De voorbije dagen schuimde hij
trouwens heel wat retrowinkeltjes in Parijs af. ‘De fifties
zijn voor mij onuitputtelijk’, geeft hij volmondig toe. ‘In
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van The Beatles uit de jaren zestig daarentegen klinkt
meestal regenachtig, tenminste in mijn verbeelding!’
Onvergetelijk is het volksbal dat hij naar aanleiding van de
vijftigste verjaardag van Expo’58 aan de voet van het
Atomium organiseerde. Rockers en revueartiesten bouwden
een aanstekelijke set, waarop de nieuwe generatie shakefreaks en swingfanaten inpikten. Hooggehakte Betty
Pagemeiden en Marilyn Monroeklonen dansten vurig mee.
Glimmende Cadillacs en andere statige oldtimers sierden de
laan naar de Eeuwfeestpaleizen.
Originele versies
Patrick Ouchène is eigenlijk Fransman. Om economische
redenen verhuisde zijn familie naar ons land, toen hij nog
maar drie jaar oud was. Een televisieoptreden van Elvis
Presley en Gene Vincent, waarin songs als That’s all right en
Be-bop-a-lu-la bovendreven, bracht een omwenteling teweeg:
‘Als achtjarig jongetje was ik aan het toestel gekluisterd. De
beelden waren nog in zwart-wit. Ik verstond aanvankelijk
geen woord Engels, maar daar kwam vlug verandering in.
Franse af kooksels in de stijl van Johnny Hallyday of Dick
Rivers waren immers niet aan mij besteed. Alleen de
originele versies konden mij bekoren.’
Dat zijn Eurovisienummer Copycat flopte, kan hem weinig
deren: ‘Door deel te nemen, kreeg ik een ongeëvenaarde
barnumpubliciteit. Tientallen televisiestations hebben mij
geïnterviewd. Er was zelfs meer belangstelling vanuit
Vlaanderen dan vanuit de Franstalige streken, hoewel ik de
RTBF vertegenwoordigde. Mijn bijdrage werd door het gros
van de journalisten verkeerd begrepen. Ik werd afgeschilderd
als een mislukte Elvisepigoon. Een goede score zou slecht
voor mijn carrière geweest zijn, want dan zou ik altijd
geassocieerd worden met één enkel deuntje, terwijl mijn
repertoire van dag tot dag evolueert omdat het zich herbront
in verschillende muziektradities.’
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ik nooit
de Franse hoofdstad zijn de pin-ups uit deze periode weer
volop in de mode. Ook de vrouwenbladen bulken van de
retromodellen. De trendy winkeltjes in Brussel volgen
schoorvoetend. Het succes van de ‘lindy hop’ en de nauw
aansluitende vrouwenkleren toont aan dat er weer op een
bevallige manier verleid mag worden.’
Het is de hele levensstijl van de jaren vijftig die hem zo fel
fascineert: ‘Na de Tweede Wereldoorlog was er duidelijk
behoefte aan een nieuwe, optimistische look, op alle niveaus.
De kleren, de meubels, de auto’s en de elektrische toestellen
zijn een feest voor het oog. De muziek roept aangename
beelden op. Vraag aan een blinde waaraan hij denkt bij een
plaat van Elvis of Chuck Berry en hij zal het hebben over
mooie landschappen en prettige woonomgevingen. Rockabilly straalt altijd een energieke levenslust uit. De muziek

Subtiel verenigen
Op de rockabilly van de jaren vijftig hebben Patrick Ouchène en Runnin’Wild allerlei hedendaagse bewerkingen en
variaties bedacht: ‘Een berberzanger geeft onze muziek een
oosters tintje. Door anderzijds Arabische liefdesgedichten in
een typisch Amerikaanse stijl te vertolken, worden twee
culturen die lange tijd vijandig tegenover elkaar waren, op
een subtiele manier verenigd. Rock is niet alleen verkwikkend voor de geest. Het brengt ook mensen samen. Precies
één jaar na de verschijning van de Elvisplaat That’s all right
weigerde de eerste zwarte vrouw het apartheidsregime in
een Amerikaanse bus, dat blanke passagiers bevoordeelde, op
te volgen. De heilzame sociale effecten van de songs van
Carl Perkins, Johnny Cash en Billy Lee Riley kunnen
evenmin worden ontkend. Rockabilly effende de weg voor
arabebilly en psychobilly. Gelukkig laten niet alle groepen zich
door de commercie inpakken. De ongecompliceerde teksten
en de voortstuwende ritmiek garanderen al op zichzelf de
nodige fun.’
Ludo Dosogne
Patrick Ouchène met Runnin’ Wild op woensdag 12 mei om
20.30 uur in GC de Kam.
Voorprogramma om 20.00 uur: Sébi Lee.
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‘Vlaamse Rand stilaan ook
Franstaligen’
‘Binnen tien jaar is er geen numerieke Franstalige meerderheid meer in WezembeekOppem en Kraainem.’ Dat zegt kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) uit Kraainem.
De Franstaligen worden in die gemeenten steeds meer verdrongen door
kapitaalkrachtige Europeanen die de
hoofdstad ontvluchten en zich vestigen
in de duurdere groene Rand. ‘Deze
vaststelling gaat niet op voor alle
faciliteitengemeenten. Het geldt vooral
voor de faciliteitengemeenten in de
oostrand, maar ook voor gemeenten als
Tervuren en Overijse’, zegt het
kamerlid.
Internationalisering
Over het algemeen wordt aangenomen
dat in de faciliteitengemeenten
Wezembeek-Oppem en Kraainem 80
procent van de bevolking Franstalig is
en ongeveer 15 of 20 procent Nederlandstalig. ‘Die cijfers kloppen niet’,
zegt Van Biesen. ‘In Kraainem bijvoorbeeld zijn tot 30 procent van onze
inwoners Europeanen of niet-Belgen.
Als je dan het hele plaatje herbekijkt,
dan kom je op 15 procent Nederlandstalige Belgen en 55 procent Franstaligen. Dat is dus heel wat anders dan die
verhouding van 80-20 waarover
iedereen altijd spreekt.’ In Kraainem en
Wezembeek-Oppem wonen maar liefst
1065 burgers met de Duitse nationaliteit, gevolgd door Fransen, Britten,
Italianen en Nederlanders, maar ook
bijvoorbeeld 188 Japanners. En dat
internationaal gezelschap wordt steeds
groter. Uit de recente bevolkingsstatistieken van Kraainem en WezembeekOppem is het aantal buitenlanders in
de twee gemeenten de jongste decennia fors gestegen. De bevolking steeg
er met 1260 inwoners, maar het aantal
Belgen daalde met 1122. Meestal gaat
het om kapitaalkrachtige Europeanen
die in de Rand komen wonen en er
woningen kopen die Vlamingen en
ook steeds meer Franstaligen zich niet
meer kunnen veroorloven. ‘Gemiddeld
worden er in Kraainem en in Wezembeek-Oppem wekelijks zes woningen
verkocht, waarvan er vier – of twee
derde – verkocht worden aan Europeanen. Het is hier dus voor de Franstali-
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gen én Nederlandstaligen te duur
geworden om te blijven wonen’, aldus
Van Biesen.
Beleid aanpassen
Op basis van het aantal Nederlandstalige identiteitskaarten komt Van Biesen

op 15 procent Nederlandstaligen, 56
procent Franstaligen en 29 procent
niet-Belgen in Kraainem. Voor
Wezembeek-Oppem liggen de cijfers
op 19 procent Nederlandstaligen, 59
procent Franstaligen en 22 procent
niet-Belgen. ‘Als we die bewegingen
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te duur voor
extrapoleren voor de volgende tien jaar, dan zal er eigenlijk
ook geen Franstalige meerderheid meer zijn in Kraainem of
Wezembeek-Oppem. Er zullen alleen nog minderheden
zijn, waarvan de Franstalige de grootste is’, zegt Van Biesen.
‘Die internationalisering geldt trouwens niet alleen voor
Kraainem en Wezembeek-Oppem. Ook gemeenten als
Tervuren (in 2007 23,7 procent buitenlanders) of Overijse
(19,8 procent) kennen een toenemende europeanisering. De
Vlaamse overheid moet rekening houden met die internationalisering en haar beleid, dat in die gemeenten vooral op de
integratie van Franstaligen en het behoud van het Nederlandstalige karakter is gebaseerd, wijzigen en afstemmen op
de realiteit’, aldus Van Biesen.
Het verlies van de demografische Franstalige meerderheid in
de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem
betekent nog niet dat de Franstaligen ook hun politieke
meerderheid zouden verliezen. Europese buitenlanders
nemen zelden deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en als
ze deelnemen, stemmen ze vaak op Franstalige lijsten. Voor
de faciliteitengemeenten Wemmel (9,1 procent buitenlanders
in 2007), Drogenbos (11 procent), Linkebeek (10,2 procent)
en Sint-Genesius-Rode (16,2 procent) weegt die verdere
internationalisering volgens Van Biesen niet zo sterk door.
‘De internationalisering in Rode, ten zuiden van de hoofdstad, kan nog wel toenemen, maar in Drogenbos bijvoorbeeld is er weinig plaats voor grote huizen van expats die het
groen in de Rand opzoeken’, aldus Van Biesen.
Suburbanisatie zet zich door
Rudi Janssens, professor in de sociologie aan de VUB, is niet
verrast door de cijfers van Van Biesen. Janssens bestudeert
onder andere de sociale en politieke aspecten van het
taalgebruik in de Rand en de verhuisbewegingen tussen
Brussel en Vlaanderen. Volgens hem is er meer studie nodig
om de situatie goed te kunnen analyseren. Rudi Janssens:
‘Mensen die emigreren uit Brussel kiezen in de eerste plaats
voor de Rand, maar omdat er zo veel vraag is naar woningen in die onmiddellijke rand wordt het er steeds duurder.
Europeanen gaan het makkelijker zoeken rond hun eigen
scholen, vandaar de grote groep expats in die oostrand.
Omdat de onmiddellijke rand te duur wordt, gaan meer
inwoners die de hoofdstad ontvluchten het verder in de
Rand zoeken. Die suburbanisatie zet zich onverminderd
door. Hier is echter veel meer onderzoekswerk nodig, want
er zijn heel wat tegenstrijdige signalen.’
De cijfers van Kind en Gezin staven de theorie van de
internationalisering van de (oost-)Rand van Van Biesen. In
2007 was 1 op 3 moeders van pasgeboren kinderen in de
Vlaamse Rand van vreemde herkomst. In Vlaanderen was
dat 1 op 5. Ten opzichte van 2005 is het aandeel moeders
van vreemde herkomst sterker toegenomen in de Rand dan
in de rest van Vlaanderen. In de randgemeenten werd in
2007 in iets meer dan 40 procent van de gezinnen met jonge
kinderen thuis Nederlands gesproken. In de faciliteitengemeenten loopt dat aandeel terug tot 14 procent en dat cijfer
daalt nog.
Joris Herpol

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
uur (tijdens de schoolvakanties op zaterdag gesloten),
tel. 02 731 43 31, e-mail: info@dekam.be,
website: www.dekam.be
rek.nr. 091-0113608-50, gelieve bij een overschrijving
steeds je naam en de voorstelling te vermelden

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

2 14.00

KSC Sprint
Wielerwedstrijd

Hernalsteenstraat

0486 30 27 75

6 20.00

BLOC
Show

GC de Kam

0487 37 16 43

7 14.30

OKRA
Film en info speleologie

Rusthuis

02 784 32 96

7 20.00

BLOC
Show

GC de Kam

0487 37 16 43

8 20.00

BLOC
Show

GC de Kam

0487 37 16 43

9 15.00

BLOC
Show

GC de Kam

0487 37 16 43

10 19.30

Cultuurraad – GC de Kam
Europees feest

GC de Kam

02 731 43 31

18 20.00

KAV
Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

20 9.30

OKRA
Daguitstap

Beverse hoeve en Pajottenland

02 784 32 96

24

Davidsfonds
Reis

25 14.30

OKRA
Gezellig samenzijn

OCMW

02 784 32 96

26 20.00

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

27 20.00

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

29 13.00

KWB
Voetbaltoernooi in Berkenbloesem

Berkenheim

0496 86 64 34

MEI

02 731 81 84

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor juni 2010 bekend willen maken, kunnen voor 7 mei 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 9.30

OKRA - fietsen - vertrek Paterskerk - 02 784 32 96

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 14.30

OKRA - petanque en wandelen - 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

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

