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gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

De tenoren aan het woord
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober presenteren zich twee lijsten aan de
kiezers van Wezembeek-Oppem: de Franstalige lijst Union-LB en de Nederlandstalige
lijst WoPlus. We vroegen de lijsttrekkers en lijstduwers wat zij de belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelopen legislatuur vinden, wat er beter kon en wat er ons de volgende
zes jaar te wachten staat.
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB),
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus) en
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus) geven
antwoord. François Van Hoobrouck
d’ Aspre (lijstduwer Union-LB) sluit
zich aan bij de antwoorden van zijn
lijsttrekker.
Wat zijn de drie belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelopen zes jaar?
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
> De realisatie van het nieuwe
ontmoetingscentrum Agora in de
wijk Ban-Eik.
> Het nieuwe natuur- en milieubeleid
en initiatieven zoals de gegidste
natuurwandelingen.
> De afronding van het structuurplan
met aandacht voor het landelijke
karakter van de gemeente.
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
Zeer moeilijke vraag. Het mobiliteitsplan zou hieronder kunnen vallen,
maar dateert van ruime tijd geleden.
Het Agoragebouw heeft ook al zo’n
lange voorgeschiedenis.
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
> Het landelijke karakter van de
gemeente is min of meer vastgelegd
en gevrijwaard.
> De verdere modernisering van het
wegennet.
> Er is geen financieel fiasco.

Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
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Wat zijn de drie grote uitdagingen voor
de komende zes jaar?
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
> De geplande werkzaamheden om
overstromingen in bepaalde wijken
te vermijden, zoals Ban Eik,
Diepestraat, Bausstraat.
> Een nieuw, energievriendelijk,
functioneel administratief centrum.
> Het verder moderniseren van de
wegen, fiets- en voetpaden.
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
> De planning van openbare werken
(voet- en fietspaden, gemeentehuis
en het open leggen van de beek
inbegrepen).
> De ondersteuning van het verenigingsleven (middenveld).
> Het opvangen van de vergrijzing
door een hele waaier aan
ondersteuningsmiddelen.

Van welke zaken die je niet kon
realiseren heb je spijt?
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
> We hebben geen aanvaardbare
oplossing gevonden om alle overstromingen te vermijden.
> De vertraging van het RUP
(Ruimtelijk Uitvoeringsplan) dat
nodig is om het nieuwe administratieve centrum te bestuderen.
> De schade die nutsmaatschappijen
aan de wegen hebben veroorzaakt,
werd onvoldoende hersteld.
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
> De ondersteuning van het verenigingsleven en de adviesraden.
> De soap rond de gemeentelijke
basisschool De Letterbijter spreekt
boekdelen.
> De planning van openbare werken is
kunst- en vliegwerk. De bedenkelijke
toestand van een aantal voetpaden.

Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
> Een vlotte doorstroming van het
verkeer met aandacht voor elke
weggebruiker (voet- en fietspaden,
zone 30).
> Een modern, functioneel en goed
bereikbaar administratief centrum,
inclusief het OCMW, de bibliotheek
en zo meer.
> Zich losmaken van communautaire
navelstaarderij zodat subsidiëring van
de Vlaamse hogere overheden geen
taboe meer is.

Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
> De snellere realisatie van wegenwerken en van projecten zoals het
cultuurcentrum, het administratief
centrum, het wijkcentrum.
> Het uitwerken van een toekomstvisie
voor alle beleidsdomeinen, en een
gezonde ambitie.
> Aangepaste lokalen voor de
Nederlandstalige gemeenteschool
De Letterbijter.

Jan Walraet (lijsttrekker Woplus)

Jan Pollaris (lijstduwer Woplus)

Wat zijn voor de komende zes jaar de
belangrijkste uitdagingen op het vlak van?

kunnen genieten van een daadwerkelijke logistieke ondersteuning.

Veiligheid (politie)
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
In nauwe samenwerking met de
politiezone WOKRA de politie dichter
bij de mensen brengen binnen het
beperkte financiële kader. En meer
inzetten op preventie tegen diefstal.

Mobiliteit
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
Sluipverkeer vermijden en de beschikbare parkeerplaatsen reserveren voor de
bewoners.

Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
De rol van de wijkagent is dringend
aan herziening en opwaardering toe.
De samenwerking met de naburige
zones moet uitgebouwd worden. Hier
zou een uitbreiding van het werkgebied een meerwaarde zijn voor de
efficiëntie van de inzet van middelen.
Niet vergeten dat de politiewerking
een van de belangrijkste uitgavenposten
van de gemeente is.
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
Er moeten nog meer middelen ingezet
worden zodat het veiligheidsgevoel bij
de bevolking toeneemt, dus meer
inbraakpreventie, regelmatige patrouilles
en zo meer.
Gemeenschapsleven (jeugd, sport,
cultuur)
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
Meer activiteiten in de gemeentelijke
cultuurhuizen ’t Hoeveke en Agora.
De modernisering van de sporthal, zo
zouden er onder meer overdekte
tennisvelden kunnen komen. Een
betere ondersteuning van de sociaalculturele verenigingen.
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
Een sterk staaltje van communautaire
scherpslijperij is de toestand van de
bibliotheek. Ondersteuning van de
verenigingen door een goed uitgebouwd subsidiereglement. Ook de
logistiek mag hier niet vergeten
worden. Nauwe samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant biedt
perspectieven. Er moet eindelijk werk
gemaakt worden van de erkenning van
de verschillende adviesraden.
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
Er is nood aan een objectief en
werkbaar subsidiereglement voor alle
verenigingen. De subsidies moeten na
meer dan twintig jaar eindelijk
geïndexeerd worden. Ook moeten ze
bij het begin van het jaar uitbetaald
worden. Alle verenigingen moeten

Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
Er bestaat een mobiliteitsplan. Er moet
dringend nagedacht worden aan de
toepassing ervan. Het wegennet moet
aangepast worden aan de plaatselijke
toestand (sluipverkeer, scholen, enz.).
Voet- en fietspaden zijn een planning
waard en zeker een doorlopend
onderhoud, ook door de inwoners
(hagen, bomen, enz.).
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
Een uitgewerkt mobiliteitsplan moet
een doorstroming van het plaatselijke
verkeer en het openbaar vervoer
mogelijk maken. Sluipverkeer is uit
den boze. De zachte weggebruiker
moet voorrang krijgen; dat kan met
goed berijdbare fietspaden, veilige
oversteekplaatsen, comfortabele
voetpaden, echte zones 30 met flexibele signalisatie.
Ruimtelijke ordening (milieu, wonen)
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
De uitvoering van de twee belangrijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen
Kloostertuin en administratief centrum, het uitwerken van een intergenerationeel woonproject van het
OCMW, duurzame oplossingen vinden
voor lawaaihinder. Door de snelheid
op de grote ring te beperken tot 90
km/u en een nieuw geluidsarm
wegdek kan het lawaai met 50 % dalen.
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
We kennen natuurlijk de problemen
rond vliegtuiglawaai waar een andere
benadering waarschijnlijk meer
vruchten afwerpt. De geluidshinder
door de grote ring wordt echter
onderschat. Het openleggen van de
beek is een meerwaarde (gelukkig
neemt de Vlaamse Landmaatschappij
2/3 van de kosten op zich zodat het
aanbod niet kan worden afgewimpeld).
Wonen in eigen streek moet ondersteund worden en zeker niet bestreden.
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
Binnen de bepalingen van de Vlaamse
en provinciale structuurplannen is een

Asta Lahteenmaki:
Fins en WoPlus-kandidate
Asta Lahteenmaki is een opvallende
kandidate op de kieslijst van
WoPlus. De Finse woont bijna tien
jaar met haar man en twee zonen in
Wezembeek-Oppem. Ze tolkt in het
Europees Parlement het Zweeds,
Noors, Deens, Duits, Engels en
Nederlands naar het Fins. Liever dan
zich – zoals ze het zelf zegt – ‘terug
te trekken in een Europees getto’
wentelt ze zich volop in het lokale
leven. Haar zonen lopen school in
het dorp, zodat ze zich hier helemaal
thuis voelen. ‘Want WezembeekOppem is nu onze thuis’, vertelt
Asta. ‘We wonen hier dolgraag en
ons integreren vinden we belangrijk.
Via mijn job volg ik de Europese
politiek, maar ik vind lokale politiek
veel concreter. Dat gaat over dingen
in ons dagelijkse leven zoals mobiliteit, sport, voetpaden, noem maar
op.’
Waar ze zich voor wil inzetten?
‘Misschien klinkt dit niet populair,
maar ik zou willen dat de Vlamingen en Franstaligen beter zouden
samenwerken. We leven in een klein
dorp, als we alles opsplitsen in
Nederlandstalige en Franstalige
sportclubs en verenigingen, kost dat
veel geld. Maar ook verkeer vraagt
aandacht, want hier wordt zo snel
gereden. Betere fietspaden zijn ook
nodig. Ik wil werken aan die
alledaagse dingen die het leven in
onze gemeente aangenamer maken.’
De keuze voor WoPlus lag voor de
hand. ‘Niet omdat ik me communautair wil uitspreken – al kies ik
van nature meestal voor de minderheid – maar wel omdat de Nederlandse taal me nu eenmaal beter ligt
dan de Franse. Nederlands sluit
cultureel gezien beter aan bij het
Fins, de Scandinavische talen en het
Duits. Maar ik heb dus geen
probleem met de Franse taal.’
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duidelijke visie over het woonbeleid in de gemeente noodzakelijk. Waar
kan er nog gebouwd worden? Hoe hoog of hoe groot? Zijn parkeerplaatsen verplicht?
Financiën
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
De vermindering van de gemeentelijke schuld met minstens 20 % binnen
de drie jaar; nadien kunnen we bestuderen of de gemeentelijke belastingen kunnen dalen. Een autofinanciering van nieuwe investeringen.
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
We zijn een rijke gemeente. Men teert hier veel te veel op een grote
spaarpot. Ofwel doet men meer ofwel moeten de belastingen naar
omlaag.
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
Er moet een voortdurende afweging tussen inkomsten en uitgaven
gemaakt worden. Dit is de enige manier om spaarpotten te vermijden.
Begrotingen op lange termijn moeten ernstig genomen worden, zonder
boekhoudkundige trucs.
Onderwijs
Frédéric Petit (lijsttrekker Union-LB)
Het verder ondersteunen van zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs. Het promoten van meertaligheid.
Jan Walraet (lijsttrekker WoPlus)
Het ondersteunen van het onderwijs, zowel qua gebouwen als inhoudelijk
(pedagogisch project). Een soap zoals de voorbije legislatuur is niet voor
herhaling vatbaar. Hier mogen geen communautaire motieven meespelen.
Alle scholen van de gemeente hebben recht op ondersteuning, ongeacht
het net. De schoolomgeving moet ook een veilige omgeving zijn. Waar
dat nodig is, zal de weginfrastructuur aangepast moeten worden.
Jan Pollaris (lijstduwer WoPlus)
De gemeente moet de eigenheid van de Nederlandstalige gemeenteschool
De Letterbijter krachtdadig ondersteunen, zowel op het vlak van pedagogiek, personeel, infrastructuur als logistiek.
Bart Claes
Gemeenteraadsverkiezingen
Op zondag 14 oktober kiezen we een nieuwe gemeenteraad, OCMWraad en provincieraad. In september en oktober brengen we informatie over de gemeente, de heikele punten van de voorbije jaren, de
standpunten en kandidaten van de verschillende fracties.
Lees en informeer je en beslis op 14 oktober wat je met jouw stem doet.
Rechtstreekse verkiezingen in faciliteitengemeenten
In faciliteitengemeenten worden de schepenen rechtstreeks verkozen.
Dat betekent dat je door jouw (voorkeur)stem uit te brengen mee
bepaalt wie schepen wordt. Wie het meeste stemmen achter zijn naam
krijgt, wordt schepen. Voor de gemeenteraadsleden geldt hetzelfde
principe, maar dat is in de rest van Vlaanderen net zo. De burgemeester wordt aangeduid door de gemeenteraad.
Meer info:
www.vlaanderenkiest.be

Verkiezingen
Bij de verkiezingen van de OCMW-raad
op 14 oktober presenteren zich twee
lijsten aan de kiezers in WezembeekOppem: de Franstalige lijst Union-LB en
de Nederlandstalige lijst WoPlus.
We vroegen de lijsttrekkers wat zij de
belangrijkste verwezenlijkingen van de
afgelopen legislatuur vinden, wat er beter
kon en wat er ons de volgende zes jaar te
wachten staat. Anne-Marie Servranckx
(Union-LB) en Frank Vandendael (WoPlus)
geven antwoord.
Wat zijn de drie belangrijkste verwezenlijkingen
van de afgelopen zes jaar?
Anne-Marie Servranckx (lijsttrekker Union-LB)
> De sociale kruidenierswinkel.
> Het sociaal huurkantoor.
> Een dienst voor mantelverzorgers.
Frank Vandendael (lijsttrekker WoPus)
Vanuit de oppositie is het niet altijd eenvoudig iets te
realiseren. De vorige keer was ik gemeenteraadslid. De
komende jaren zal ik mij toeleggen op het OCMW en
het sociaal beleid.
Wat zijn de drie grote uitdagingen voor
de komende zes jaar?
Anne-Marie Servranckx (lijsttrekker Union-LB)
> De mensen zo lang mogelijk in hun huis laten wonen
en diensten oprichten die daarbij kunnen helpen.
> Senioren uit de eenzaamheid helpen.
> Samen met de gemeente een woonproject oprichten
waar oud en jong onder hetzelfde dak wonen.
Frank Vandendael (lijsttrekker WoPus)
In de komende jaren moet het sociaal beleid volledig in
handen komen van het OCMW. Er moet een echt sociaal
huis uitgebouwd worden dat de spil is van een kwalitatief
welzijnsbeleid in de gemeente.
Van welke zaken die je niet kon realiseren heb je spijt?
Anne-Marie Servranckx (lijsttrekker Union-LB)
Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, zoals
een eigen website van het OCMW en vrijwilligers
vinden voor onze diensten zoals de mindermobielencentrale.
Wat zijn voor de komende zes jaar de belangrijkste
uitdagingen op het vlak van ouderenzorg, armoede,
huisvesting, asielbeleid, financiën?
Anne-Marie Servranckx (lijsttrekker Union-LB)
Als OCMW-raadslid sinds 2006 heb ik kunnen vaststellen dat het iedereen kan overkomen om aan de deur van
het OCMW te moeten aankloppen. Het is aan het

uit de gemeente

OCMW
OCMW om mensen te helpen een waardig
leven te leiden, met voldoende voedsel, medicijnen en een woning, maar ook met sociale
relaties. Het OCMW moet mensen ook aan een
baan helpen of hen met een uitkering weer hun
professionele weg laten vinden.
In onze gemeente is er, zoals elders, een grote
vergrijzing. Om mensen zo lang mogelijk in
hun eigen huis te laten wonen, moeten we
zorgdiensten versterken en/of nieuwe diensten
creëren. Soms is huisvesting een probleem:
omdat er te weinig sociale woningen zijn, zullen
we afspraken moeten maken met privéverhuurders.
Het OCMW neemt een grote hap uit de
gemeentefinanciën. Er zijn veel behoeften, dus
moeten we de uitgaven volgens de prioriteiten
verdelen. De OCMW-diensten moeten immers
efficiënt inspelen op de verwachtingen en
verlangens van de burgers.
Frank Vandendael (lijsttrekker WoPus)
Ouderenzorg: De dienst voor de warme
maaltijden, zowel voor klanten van de thuisbezorging als voor de mensen die in het
ontmoetingscentrum gaan eten, moet uitgebreid
worden en ook aangeboden worden in weekends
en op feestdagen. Zinvolle vrijetijdsbesteding en
ontspanning, verzorgings- en gezondheidsdiensten
moeten aangeboden worden.
Asielbeleid: We opteren voor de opvang van
vluchtelingen, voor de uitbreiding van de voorzieningen van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI), en
verkiezen het verschaffen van onderdak, voeding,
kleding, opleiding en inburgeringsbegeleiding
boven het geven van financiële steun.
Armoede: We kiezen voor ondersteuning,
opleiding en begeleiding, eerder dan voor
financiële steun. Als er geldelijke steun nodig is,
moeten we proberen zo veel mogelijk meteen
aan de schuldeisers te betalen. Tegenover de
financiële steun moet een engagement staan,
waarbij de persoon in kwestie zijn bereidheid tot
werken aantoont. Laaggeschoolden moeten
bereid zijn een opleiding te volgen. Er moet een
overleg komen met werkgevers, interimkantoren
en de VDAB, om na te gaan of kansarmen of
mensen met een beperking ingeschakeld,
begeleid en ondersteund kunnen worden door
het OCMW.
Huisvesting: Er moeten meer projecten
opgestart worden voor de realisatie van serviceflats, aanleun- en korteverblijfwoningen. Bij
nieuwbouwprojecten moeten voorzieningen
voor begeleid wonen geïntegreerd worden. Ook
de bestaande mogelijkheden tot noodopvang
moeten we uitbreiden. Allemaal in eigen beheer
of in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen in onze gemeente. (Bart Claes)

Dokters van wacht
Het centrale 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 tijdens de week van 19 uur tot 7 uur,
tijdens het weekend van vrijdag 19 uur tot
maandag 7 uur en op feestdagen vanaf 19 uur
de avond voordien tot 7 uur de dag erna.

Apothekers van wacht
Anne-Marie Servranckx
(lijsttrekker OCMW Union-LB)

Vanaf 2 januari 2012 is er een belangrijke
wijziging in het systeem van de wachtdienst
van apothekers in onze regio: de wachtdienst
loopt van 9 tot 22 uur. Om de apotheker van
wacht na 22 uur te kennen, moet de patiënt
het nummer 0900 10 500 bellen of op
internet kijken. De apotheker die van wacht is
na 22 uur is niet noodzakelijk dezelfde als die
voor 22 uur.

> Van 1/10 tot 4/10
Apotheker Niclaes
Moorselstraat 320
3080 Tervuren
02 767 58 16
Frank Vandendael
(lijsttrekker OCMW Woplus)

Aparte OCMW-verkiezingen in
faciliteitengemeenten
In faciliteitengemeenten vinden
aparte OCMW-raadsverkiezingen
plaats. Dat betekent dat je de
OCMW-raad rechtstreeks kan
verkiezen. Op basis van het aantal
(voorkeur)stemmen bepaal je mee
wie in de OCMW-raad mag
zetelen.

NL Surf naar

www.dekam.be en lees de
verkiezingsartikels integraal in
het Frans, Engels of Duits
(vanaf 1 oktober).
FR Surfez sur

www.dekam.be et lisez les
articles sur les élections dans
leur intégralité en français,
anglais ou allemand.
DE Surfen Sie auf

www.dekam.be und lesen Sie
die kompletten Artikel zu den
Wahlen auf Französisch,
Englisch oder Deutsch.
EN Pay a visit to

www.dekam.be to read the
elections articles entirely in
French, English or German.

> Van 5/10 tot 7/10
Apotheker Piens
Arthur Dezangrélaan 35
1950 Kraainem
02 720 47 90
> Van 8/10 tot 11/10
Apotheker Landerie
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68
> Van 12/10 tot 14/10
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67
> Van 15/10 tot 18/10
Apotheker Lievens
Brusselsesteenweg 77
3080 Tervuren
02 767 34 15
> Van 19/10 tot 25/10
Apotheker Wils
Oudstrijderslaan 2
1950 Kraainem
02 720 16 38
> Van 26/10 tot 28/10
Apotheker Tobback
Kerkstraat 19
3080 Tervuren
02 767 33 14
> Van 29/10 tot 1/11
Apotheker Boone
Jezus-Eiklaan 2
3080 Tervuren
02 767 44 86
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Stratenjournaal: wezembeek-oppem

Vroeger liep er hier
een beek.
Dat staat vast te
lezen in dat boek
over Wezembeek.

Aan mij moet ge
dat niet vragen.

Oppem is er later
bijgekomen.
Mijn bomma heeft eens
vis uit de beek geschept,
met haar hoed.

Wezem of Weze is het oude Nederlandse woord voor weide. Wezembeek betekent: de beek in de weide.
De beek behoorde tot het stroombekken van de Zenne. Zij vond haar oorsprong in Oppem, al kronkelend
mondde de beek uit in de Sterrebeek. De naam Oppem is afgeleid van Opheem, Opperheem of hoger
gelegen woonplaats. In 1921 werd de gehuchtnaam Oppem bij Wezembeek gevoegd, met de bedoeling dat
dit zou bijdragen tot de ‘eensgezindheid der bevolking der gansche gemeente, alsmede tot den goeden
gang der bestuurlijke zaken.’

Wie zijn deze schoolmeisjes?
Erfgoedfoto Wezembeek-Oppem
Door plaatsgebrek in uitgekamd is het al van mei geleden
dat we nog een foto uit de oude doos haalden. Dit seizoen
gaan we echter opnieuw van start met een reeks foto’s,
waarover de nodige informatie ontbreekt. Zo diepten we
ditmaal een mooie klasfoto op met allemaal zeer brave en
aandachtige meisjes op de oude, bekende schoolbanken.
Herken je iemand op deze foto, laat het ons weten.
Elke inlichting is welkom. Erfgoedvereniging
Wezembeek-Oppem, GC de Kam, Beekstraat 172,
Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31, info@dekam.be.

wekelijkse activiteitenkalender
Maandag
9.00
OKRA - wandelen
vertrek Paterskerk
02 731 83 39

Dinsdag
9.30
OKRA - fietsen
vertrek Paterskerk
02 731 83 39

20.00
Fit & Gezond Dames - turnen
GC de Kam
02 731 83 30
(niet tijdens schoolvakanties)

19.30
Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn
02 782 02 96

20.00
Fit & Gezond Heren - turnen
H.-Hartcollege
02 767 01 01
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Woensdag
14.30
OKRA - wandelen
gemeentelijke sporthal of OLV-rusthuis
02 731 83 39

14.30
OKRA - petanquen
gemeentelijke sporthal
02 731 83 39
20.00
WOBAD - badminton volwassenen
sporthal
02 731 54 84
20.00
Jeugdhuis Merlijn
0493 58 82 88

verenigingsnieuws
OLCO
Foto- en filmvoorstelling Myanmar,
het vergeten paradijs
zaterdag 13 oktober
20 uur – GC de Kam

Marmot Plus haalt
eerste trofee binnen

Myanmar, het vroegere Birma, opent zich
langzaam maar zeker voor onze Westerse
wereld. Vier globetrotters van OLCO trokken
doorheen dit onbekende maar ongelooflijk
boeiend land van Boeddha, Aung San Suu Kyi
en duizenden gouden pagodes. Hun reisverhaal
kan je live meevolgen tijdens de foto- en
filmvoorstelling. De opbrengst van deze avond
gaat integraal naar het weeshuisproject Hogar
Esperanza van zuster Lucienne in Chillan
(Chili), een uniek project dat OLCO al jaren
steunt. Twee jaar geleden werd dit weeshuis
zwaar getroffen door de felle aardbeving in deze
regio.
Ticket: 3 euro
Een plaats reserveren is aanbevolen:
GC de Kam, 02 731 43 31

Zaalvoetbalclub Marmot Plus organiseerde in augustus twee voetbaltoernooien. Op zaterdag 25 augustus
streden drie competitieploegen voor de
overwinning. Opmerkelijk was dat het
om drie ploegen uit Wezembeek-Oppem
ging. Wezembeek United won de
beker voor Utax en Brussels Europe.
Op vrijdag 31 augustus was het de
beurt aan de veteranen. Ook aan dit
toernooi namen drie ploegen deel,
onder wie twee uit Wezembeek-Oppem.
Marmot Plus won de trofee van de
ploeg uit Evere en van de Wezembeek
Bulls. Het was de eerste maal dat
Marmot Plus de beker won.
Het toernooi is een ideale opwarmer
voor het nieuwe seizoen. Daarom wil
de organisatie het initiatief volgend jaar
voortzetten. Het toernooi werd mede
mogelijk gemaakt dankzij de financiële
steun van de sportraad van WezembeekOppem en Bloso.

Jeugdsportival
zondag 7 oktober
Bloso-domein Hofstade
Heb je nog nooit gehoord van het jeugdsportival? Van die jeugdsportklassieker in
Vlaams-Brabant waar een veertigtal
spectaculaire en uitdagende sporten
aangeboden worden in combinatie met een
muzikale afsluiter? Van die grote sportinstuif
die op zondag 7 oktober al voor de twintigste
keer wordt georganiseerd? Dan is het
dringend tijd dat je met de sportraad van
Wezembeek-Oppem meegaat naar dit
evenement.
Alle jongeren van 10 tot 18 jaar zijn meer
dan welkom. De Sportraad WezembeekOppem zorgt voor gratis busvervoer van en
naar het jeugdsportival in Hofstade. De
jeugdraad zorgt voor het inschrijvingsgeld.
Het enige wat je zelf nog moet doen, is je
inschrijven en een lunchpakket meebrengen.
Van 10 tot 16.30 uur kan je doorlopend
deelnemen aan tal van bekende en minder
bekende sporten. Bij je inschrijving ontvang
je een deelnemerskaart, waar je stempels op
kan sparen. Per deelname aan een sportactiviteit ontvang je één stempel. Wie op
het einde van de dag minstens 5 stempels
verzameld heeft, mag om 16.30 uur gratis
naar een spetterende slotact.
Vertrek met de bus aan GC de Kam om 10
uur. De terugkomst is gepland om 18.30 uur.

Parochie Sint-Pietersbandenkerk
Inzegening van het orgel
zondag 7 oktober, 15 uur – Sint-Pietersbandenkerk
De parochieploeg van de Sint-Pietersbandenkerk organiseert op zondag 7 oktober een
officiële inzegening van het mooi gerestaureerde orgel. De inzegening gaat gepaard
met een orgelconcert, gebracht door Luk Bastiaens, docent orgel aan het Koninklijk
Muziekconservatorium van Brussel en het Lemmensinstituut.

20.30
aerobics - zumba
sporthal
02 731 87 81

Vrijdag
21.00
Jeugdhuis Merlijn
0493 58 82 88

Donderdag
19.30
Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn
02 782 02 96

Zaterdag
10.00 tot 12.00
(eerste, derde en vijfde zaterdag)
Stripbib Maddox (stripbibliotheek)
Jeugdhuis Merlijn

20.30
zanggroep Non Troppo
repetitie
GC de Kam
02 305 06 07

21.00
Jeugdhuis Merlijn
0493 58 82 88

Prijs? Gratis.
Meer info en inschrijven:
stafmedewerker Wouter Hindrikx,
02 731 43 31, info@dekam.be.
Vooraf inschrijven is verplicht.
Het jeugdsportival is een organisatie van
Bloso, de provincie Vlaams-Brabant,
het Sportimonium en Defensie.
Zondag
10.30
Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn
02 782 02 96
14.30
Chiro Berkenbloesem
0499 07 91 55
19.00
WOBAD - badminton
sporthal
02 731 54 84
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Op stap met

Vrijwilliger Jeannine Schots

© Tine De Wilde

Wie een ander helpt,
verrijkt zichzelf

Op de foto: Gaby Forton en Jeannine Schots

‘Misschien moet ik wat gas terugnemen, want ik ben bijna niet meer thuis.’ Jeannine
Schots is de hele dag in de weer om te zorgen en te helpen. Ze is werkmier en bezige bij.
Komt handen te kort bij het pannenkoeken bakken, ouderen verzorgen en babysitten en
schuimt vergaderingen van Femma en Ziekenzorg af voor een beter gemeenschapsleven.
Vrouwen als Jeannine maken van Wezembeek-Oppem een verbonden gemeente.
In de nieuwe reeks op stap met …
beschrijven we een dag in het leven
van een bijzondere WezembeekOppemnaar. Die dag moet zijn of haar
leven weergeven, maar in dat opzet
zijn we bij Jeannine al meteen gebuisd.
Haar leven is te rijk en te druk om in
één dag te vatten. Er zijn te veel
activiteiten, hobby’s en vlagen van
overgave die je moeilijk in één adem
tot de essentie kan herleiden. Dit leven
laat zich niet in bakvorm gieten.
Jeannine is 59 jaar en moeder van drie
zonen: Bart, Jo en Koen. ‘De oudste is
40 jaar. Ja, ik weet het, ik ben er vroeg
aan begonnen’, grinnikt Jeannine. ‘We
wonen ook al 40 jaar recht tegenover
mijn schoonmoeder. Ik steek geregeld
de straat over om haar in het huishouden te helpen.’ Aan de wortels van de
stamboom babysit ze op haar vier
kleinkinderen: Nora (3,5 jaar), Senne
(3), Vic (1,5) en Nils (3,5 maanden),
gewoonlijk op maandag en vrijdag.
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Jeannine stut en steunt waar ze kan. Ze
vindt waarde en plezier in vrijwilligerswerk, schept identiteit uit dienstbaarheid. Wie een ander helpt, verrijkt
zichzelf. Deze 59-jarige doeal bereidt
als voorzitster van Ziekenzorg een
grote ontmoetingsdag voor in GC de
Kam. Op deze activiteit worden een
honderdtwintigtal mensen verwacht
voor een eucharistieviering, maaltijd,
optreden en pittig dessert. Daarnaast
steekt ze ook mee de vormingen in
elkaar. ‘Dit jaar is het thema ‘Zorgvaardig’. We leren aan hoe je als
vrijwilliger voor Ziekenzorg op een
rustige en hygiënische manier zorgbehoevende personen verzorgt en
verplaatst’, legt Jeannine uit. De
vrijwilligers van Ziekenzorg bezoeken
in Wezembeek-Oppem 165 mensen bij
hen thuis en 60 in een rusthuis. Die
krijgen met Kerstmis en Pasen allemaal
een cadeau. ‘Tijdens de kaas- en
wijnavond van de KWB en de pannenkoekenslag met tombola van de KAV

wordt hiervoor wat geld opzijgezet
voor ons’, benadrukt Jeannine. Ere wie
ere toekomt.
Waar Jeannine Schots passeert,
wrikken kasseien uit de grond, komt
beton tot beven. Ze is het type
treinmachinist dat haastig op zijn
ronde op knoppen drukt en alles in
beweging zet. Wie haar pad kruist, is
vatbaar voor energie, kan besmet
geraken. Jeannine is medebestuurslid
van vrouwenbeweging Femma en staat
er in voor de activering van 14 leden.
Die krijgen uitnodigingen voor
kookdemonstraties, een uitwaaitocht
met proost Jos Verstraeten en een
pannenkoekenslag tijdens de Herfstfeesten. Stilvallen doet Jeannines motor
zelden, hooguit schakelt hij over op
automatische piloot. Misschien als ze,
alweer vrijwillig, de cafetaria van het
rusthuis open houdt. Als kleine
zelfstandige verzorgt Jeannine ook nog
eens koffietafels bij begrafenissen.

verenigingsnieuws
Deze vrouw staat er. Bij jammer en jolijt, in duisternis en
speeltijd. We stappen een dag mee in haar leven.

8.30 uur wakker worden met gelei
Jeannine trekt haar machine op gang en serveert zichzelf
een ontbijt met zelfgemaakte aardbeien- of aalbessenconfituur. ‘Ik neem er mijn tijd voor’, zegt ze. Voor een
kranige dame die haar zeven armen en acht benen
dringend in de strijd moet gaan werpen, blijkt ‘tijd
nemen’ relatief: ‘een kwartiertje’. Exact de tijd die ik
besteed aan ogen uitwrijven en eens flink geeuwen.
9.00 uur huishouden en schoonmama
Na het ontbijt last Jeannine een goed uur in om het
huishouden aan kant te krijgen. Dan gaat ze de rest van
de voormiddag naar haar overbuur en tevens de moeder
van haar man Denis. Ze helpt haar met boodschappen en
wat administratie, of gaat gewoon langs voor een leuke
babbel. ‘Wij komen goed overeen’, meent Jeannine. Soms
eten ze samen.
13.00 uur kapsalon
Jeannine is lang niet zo ijdel dat ze dagelijks naar de
kapper gaat, maar nu kan het echt niet anders. Want
morgen komt fotograaf Tine van uitgekamd. Daarvoor
moet ze stralen.
15.00 uur huisbezoeken
Jeannine gaat op huisbezoek voor Ziekenzorg en Femma.
Dat duurt een uurtje, maar het maakt snel twee mensen
gelukkig. Wanneer ging jij nog langs bij jouw grootmoeder?
16.30 uur vergadering voorbereiden
Nog kort voor haar avondeten bereidt Jeannine de
vergadering van Ziekenzorg voor. Dan heeft ze even tijd
om met haar man Denis op adem te komen. Ze eten
samen een lekker kalfsgebraad met aardappelen en
spinazie.
20.00 uur vergadering Ziekenzorg
Het is gezellig druk op de vergadering van Ziekenzorg
Wezembeek-Oppem. Het team evalueert de voorbije
activiteiten en bereidt de komende ziekenzalving voor.
Het treft ook de nodige maatregelen voor een ledenbezoek aan het OCMW. ‘We krijgen er meer info over
hun dienstenaanbod aan poetshulp en voedselbedeling’,
zegt Jeannine.
21.30 uur cava time
De vergadering zit erop, de riem mag er nu even af. ‘We
gaan dan samen een pot drinken’, bekent Jeannine. ‘Voor
mij is dat een glas cava. Daar ben ik gek op.’
22.30 uur denissen
De dag zit er bijna op, tijd om te ontspannen met Denis.
Ze praten wat, lezen of kijken televisie. ‘Ik zou toch wat
gas moeten terugnemen’, zegt Jeannine. ‘Ik ben echt bijna
niet meer thuis …’, lacht ze.
Johan De Crom

Herfstfeesten
20 september – 14 oktober
Het programma van september kon je lezen in de uitgekamd van september.
Wat volgt is het programma van oktober. Tenzij expliciet anders gemeld,
vinden alle activiteiten plaats in GC de Kam. De meeste activiteiten zijn
gratis.
Het programma op een rijtje
> Donderdag 4 oktober om 15 uur
Feest voor alle leeftijden met Lisa Del Bo
Organisatie: Okra in samenwerking met de cultuurraad en GC de Kam
> Vrijdag 5 oktober om 20 uur
Vernissage tentoonstelling Verkesmèt en Sint-Pietersplein: vroeger en nu
Organisatie: Erfgoed Wezembeek-Oppem
> Zaterdag 6 oktober vanaf 22 uur
Emmertjesfuif in JH Merlijn. Organisatie: jeugdraad
> Zondag 7 oktober om 15 uur
Inzegening van het orgel in de Sint-Pietersbandenkerk door Luk Bastiaens
> Woensdag 10 oktober om 20 uur
Voordracht over paddenstoelen. Organisatie: Natuurpunt
> Donderdag 11 oktober om 20 uur
Het Festival van Vlaanderen is te gast met Roll over Czerny
> Vrijdag 12 oktober
Non Troppo tovert de Kam om tot een romantisch restaurant. Gasten
kunnen genieten van een diner bij kaarslicht en een glaasje wijn, terwijl
zanggroep Non Troppo live-muziek brengt. Prijs voor driegangenmenu
met koffie: 30 euro. Inschrijven is noodzakelijk en kan via bestuurslid
Ilsevanimpe@telenet.be of Lieve.beulen@telenet.be.
> Zaterdag 13 oktober van 10 tot 17 uur
Het Davidsfonds stelt het boekenpakket van het nieuwe werkjaar voor.
> Zaterdag 13 oktober om 20 uur
Dia- en filmavond over Myanmar
Organisatie: OLCO
> Zondag 14 oktober vanaf 15 uur
Afsluiter Herfstfeesten

Erfgoed Wezembeek-Oppem
Het Sint-Pietersplein en de Verkesmèt: vroeger en nu
vrijdag 5 tot zondag 7 oktober- GC de Kam
In de ondertitel van zijn boek
Wezembeek-Oppem – Van Boerendorp tot Woongemeente vatte Roger
Caluwaerts de evolutie die
Wezembeek-Oppem in de loop
van de 20ste eeuw heeft doorgemaakt heel goed samen.
Met oude foto’s, postkaarten,
tekeningen en plannen heeft
Erfgoed Wezembeek-Oppem een
tentoonstelling voorbereid die de
veranderingen aantonen die de
laatste 150 à 200 jaar werden
aangebracht op het Sint-Pietersplein en op het deel van de
Hernalsteenstraat dat de bijnaam
Verkesmèt meekreeg.
Openingsuren: vrijdag 5 oktober
(20–22 uur), zaterdag 6 oktober
(14–17 uur) en zondag 7 oktober (14–17 uur).
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nieuws uit de Kam

‘Als het op kosmische schaal
misloopt, dan loopt het goed mis’

© Tine De Wilde

Met Stijn Meuris naar het einde der tijden in anderhalf uur

Zodra Stijn Meuris, bekend van Noordkaap, Monza en Meuris, over astronomie begint te
praten, is er geen houden meer aan. Met geen woord rept hij nog over muziek. ‘Dit doe ik het
allerliefst, echt waar. Omdat het zo puur is. Ik steek een map met slides, wat boeken en een
ouderwetse overheadprojector in mijn auto en ik ben weg. Zonder gedoe, zonder entourage.’
Meuris neemt je in zijn lezing, zeg maar performance, mee naar sterren en planeten. Sterker
nog: naar het onvermijdelijke einde ervan.
Al zo’n vijf jaar trekt Stijn Meuris Vlaanderen rond om te vertellen over zijn
hobby: sterrenkunde. Zijn lezing maakt
deel uit van de Vegas Lasreeks, waarin
Compagnie Maandacht bekende sprekers
en entertainers op een publiek loslaat.
Kennis verpakt in een flinke brok
amusement. Stijn en de sterren schopte het
al tot Canvas-reeks en boek, en is nu in de
vorm van drie spin-offs terug live te zien.
Een reusachtige collectie boeken
Stijn en de sterren, dat is heus geen
kortstondige romance. ‘Al toen ik zestien
was, werd ik aangetrokken door astronomie’, vertelt Stijn Meuris. ‘En dat terwijl
mijn twee slechtste vakken op school
wiskunde en natuurkunde waren. Niet
echt een mooie uitgangspositie om aan
sterrenkunde te gaan doen. Toch is de
liefde alleen nog maar groter geworden
doorheen de jaren. Intussen hou ik er een
bijna ziekelijk grote collectie tijdschriften
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op na over alles wat met sterrenkunde te
maken heeft.’
Ondanks die indrukwekkende bibliotheek
stuur je Stijn Meuris beter niet naar een
sterrenkundequiz. ‘Vraag me hoe de 24
manen van Uranus heten en ik zal niet
verder dan drie geraken’, zegt hij.
‘Sommige domeinen, zoals theoretische
kosmologie, gaan mijn petje te boven. Ik
lees er wel over, maar op het eind ben ik
het begin alweer vergeten. Gelukkig zijn
er mensen die het wel begrijpen, denk ik
dan. Dat maakt me op de een of andere
manier rustig. Maar er is veel meer aan
astronomie dan enkel die theoretische
kant. Het is bijvoorbeeld een heel visuele
wetenschap. Zelfs iemand die nog nooit
van exoplaneten of asteroïden heeft
gehoord, kan wel gefascineerd zijn door
een foto van een melkwegstelsel. Dan
hoef je al die theorie niet per se op zak te
hebben.’

Nog veel te ontdekken
‘Ik verlies me niet in de details. Het
algemene plaatje, dat zie ik wel. Ik kan
goed inschatten waar we staan in de
astronomie. En ik kan je verzekeren: dat is
nog helemaal niet ver. Na 1972, het jaar
waarin de laatste Apollo naar de maan
vloog, is niemand nog hoger de ruimte in
geweest dan 350 kilometer. Dat is de
afstand van Parijs naar hier. En dat
noemen we dan ruimtevaart. We zitten
nog niet eens op de drempel van onze
eigen planeet. Daarom is astronomie voor
mij het absolute kruispunt van de hedendaagse kennis: er is nog zo veel te ontdekken. Er kan morgen iets gebeuren dat het
hele wereldje volledig op zijn kop zet.’
Tussen wetenschap en wijsbegeerte
Je hoeft heus geen collectie telescopen te
hebben om je te laten meeslepen door
Stijn en de sterren. Wie niets van sterrenkunde kent, kan er heel wat van opsteken.

nieuws uit de Kam
Wie al wat astronomie onder de knie heeft, kan
evenveel genieten van de anekdotes en de
verhalen achter de cijfers. ‘Het leuke aan
sterrenkunde is bovendien dat er naast wetenschap ook wijsbegeerte aan te pas komt’, vertelt
Meuris. ‘In mijn lezing balanceer ik tussen die
twee. Aan de basis liggen feiten, en van daaruit
vertrekken een aantal filosofische bedenkingen.
Dat geeft het geheel meteen een minder
wetenschappelijk karakter. Al mogen er gerust
slimmerikjes in de zaal zitten, ze zullen me op
geen foutje betrappen.’
In de lezing Stijn en de sterren – Hoe lang gaat het
hier nog duren diept Stijn Meuris een aspect van
de astronomie verder uit. ‘Op basis van eenvoudig
denkwerk toon ik aan dat alles in de tijd beperkt
is. Terwijl wij hier gezellig zitten te kletsen, kan
er ineens een onbekend zwart blok op ons hoofd
vallen. En we zullen het niet eens zien komen.
Want hoeveel wetenschappers in lange witte
jassen er ook rondlopen, er zijn enorme gaten in
datgene wat we op dit moment kunnen waarnemen in de ruimte. Als die blok ook nog eens
een doorsnee heeft van pakweg een halve
kilometer, wat kosmologisch gezien peanuts is,
dan kunnen we de boeken sluiten. Want als het
op kosmische schaal misloopt, dan loopt het
goed mis. De klimatologische gevolgen van zo’n
impact zouden op enkele maanden tijd de
planeet onbewoonbaar maken.’
Met de nodige humor
Een lezing over het einde van onze planeet dus.
Op vrijdagavond nog wel. Is dat er niet een
beetje voor zorgen dat de hele zaal een geweldig
depressief weekend te wachten staat? ‘De titel
klinkt natuurlijk als een onheilsboodschap, maar
dat is het niet’, zegt Meuris. ‘Ik probeer het
allemaal met een flinke dosis humor te brengen.
Bovendien zijn we als mens ook niet dagelijks
bezig met het einde van de wereld, ook ik niet.
Ik ben me goed bewust van de zeer beperkte
houdbaarheid van onze cultuur. Maar daarom
ga ik nog geen zeventig jaar rillend van angst
onder een dekentje liggen. Integendeel, het is
net een stimulans om in die beperkte periode
het onderste uit de kan te halen.’
Stijn Meuris mag dan geen professor zijn, hij
kan het in ieder geval wel goed uitleggen. ‘Ik
maak er een sport van om in mijn anderhalf uur
durende uitleg geen enkele keer te struikelen
over mijn woorden. Daardoor lijkt het alsof ik
de hele tekst uit het hoofd heb geleerd. De
auteursrechtenmaatschappij Sabam vroeg me
zelfs ooit om mijn tekst aan te geven. Maar die
is er niet, zelfs niet in mijn hoofd. Ik wandel het
podium op en begin aan mijn eerste zin. Vanaf
dan komt de rest vanzelf.’

Stijn Meuris
Stijn en de sterren: hoe lang
gaat dat hier nog duren?
vrijdag 19 oktober
vorming
Wedden dat je binnenkort aan Stijn
Meuris denkt als je naar de hemel
kijkt? De man van Noordkaap, Monza
en Meuris is van kindsbeen begeesterd

door het heelal. Hij voert je mee naar
zijn favoriete ruimte. Met een ster
tussen de sterren. In zijn lezing
combineert hij wetenschap, filosofie en
humor.
Op de vooravond van de Nacht van de
Duisternis geeft Stijn een lezing over
het einde van onze aarde en bij
uitbreiding van het heelal. Het slechte
nieuws is dat het hier binnen een half
miljard jaar onherroepelijk gedaan is.
Het goede nieuws is dat daar heel wat
vuurwerk aan te pas komt. Voor de
lezing is geen voorkennis vereist, enkel
een gezonde portie leergierigheid en
goedlachse spieren.

Kam Kiest voor Kunst
Marc Sterkmans
oktober-november
expo
Marc Sterkmans volgde een opleiding
toegepaste techniek in Sint-Lucas in
Antwerpen en Brussel. Zijn werk
bestaat vooral uit het observeren van
de omgeving.

Hij legt zich voornamelijk toe op het
portretteren van mensen, in het
bijzonder van muzikanten. In zijn tekeningen primeert de lijn. Zowel het
gebruik van aquareltechnieken als het
werken met houtskool laten toe om
snel te werken en de figuren in vlugge
toetsen te vatten.
Momenteel werkt de kunstenaar aan
tekeningen van het klooster in Halle
waar De Okkernoot is gehuisvest, een
verblijf voor mensen met autisme.
Locatie tentoonstelling: cafetaria
GC de Kam
Gratis toegang

20 uur – GC de Kam
Tickets: 9 euro (kassa), 8 euro (vvk),
7 euro (abo)
Meer info: www.dekam.be,
02 731 43 31

Benjamin Roeges
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nieuws uit de Kam
Festival van Vlaanderen – Frederik Croene
Roll over Czerny
donderdag 11 oktober
klassiek
Roll over Czerny gunt
je een blik in de
interne keuken van
het virtuozendom:
niet alleen talent,
maar vooral veel
oefening is vereist.
Zo schreef Carl
Czerny ter voorbereiding van Beethovens aartsmoeilijke sonate Appassionata
een aantal mechanische studies en ook zijn leerling Franz
Liszt componeerde van die hallucinante vingeroefeningen.
Frederik Croene speelt de schoolse maar fascinerende
etudes afwisselend met de meesterwerken waarvoor ze het
pad effenden. Met zijn compositie Le Piano Démécanisé gaat
Croene nog een stap verder, door de buffetpiano letterlijk
te ontmantelen. De mix van etudes en meesterwerken
mondt ongetwijfeld uit in een sublieme pianoromance met
een verrassende poëtische toets. Voor het concert geeft
Elise Simoens een inleiding.
20.30 uur - GC de Kam
Tickets: 15 euro (kassa), 15 euro (vvk)

Laïs en Maandacht
Songs we embrace
vrijdag 26 oktober
muziek
De dames van Laïs zijn al
lang geen onbekenden
meer. Het publiek viel in
de loop van de jaren voor
hun engelachtige samenzang en hun frisse muzikale energie. Ook vandaag
blijven zij verrassen met
een heel eigen geluid. In
samenwerking met
Maandacht brengen zij
met Songs We Embrace de
nummers die ze altijd al
eens hebben willen zingen,
maar waar ze nog nooit
toe kwamen. Eigen rootsy
versies van bekende en minder bekende covers, bijna
vergeten parels, nummers met een verhaal … in verschillende talen. Opzwepend, broos, ontroerend, zwoel, pijnlijk
en vrolijk, de dames schuwen niets.Ontdek de muziek die
Laïs je al zo lang wilde laten horen en omarm ze samen met hen.
Meer info: www.dekam.be, 02 731 43 31

Monsieur Lazhar
donderdag 18 oktober
film
Monsieur Lazhar is een internationaal bekroond Canadees drama.
De film vertelt het hartverwarmende verhaal van Bashir
Lazhar, een Algerijnse
immigrant die onderwijzer
wordt in een lagere school in
Montréal. Hij neemt de plaats
in van een lerares die tragisch
om het leven is gekomen.
Bashir komt terecht in een
omgeving in shock, terwijl hij zelf ook met problemen worstelt.
De culturele kloof tussen Bashir en zijn leerlingen wordt meteen
duidelijk als hij de klas indeelt in strakke rijen banken en hij zijn
leerlingen een veel te moeilijk dictee geeft. Ondanks het
cultuurverschil raken de leerlingen meer en meer gesteld op de
eigenzinnige monsieur Lazhar, die hen helpt om te gaan met
hun verdriet en rouw om hun vorige lerares. Een ontroerende
film over het rouwproces, schuldgevoelens, vriendschap en
hoop.
Regie: Philippe Falardeau
Met: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron, Danielle
Proulx, Brigitte Poupart
Originele versie – Frans gesproken/Nederlandse ondertitels
Duur: 94 minuten
15 en 20 uur - GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa), 15 euro (filmpas met 5 films)

Brave
woensdag 31 oktober
familiefilm
Brave vertelt het verhaal van Merida,
een geoefende boogschutter en de
impulsieve dochter van koning
Fergus en koningin Elinor. Merida is
vastbesloten om haar eigen levenspad
te gaan. Als ze tijdens een meningsverschil met haar moeder een
roekeloze beslissing neemt, brengt ze
het koninkrijk en het leven van haar ouders in groot gevaar.
Merida doet er alles aan om dit terug te draaien en zoekt
hulp bij een excentrieke wijze oude vrouw. Ze krijgt te
maken met onvoorspelbare natuurkrachten, magie en een
duistere, eeuwenoude vloek.
Regie: Mark Andrews en Brenda Chapman
Nederlands gesproken (met stemmen van o.a. Evelien
Bosmans, Els Dottermans, Hubert Damen, An Nelissen en
Guy Mortier)

20 uur - GC de Kam
Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk)

Duur: 95 minuten
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15 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro

nieuws uit de lijsterbes
Marley
woensdag 31 oktober
film
Bob Marley was amper 36 toen hij op
11 mei 1981 overleed. Het muzikale
talent van de man die de reggae
internationale weerklank gaf, staat
buiten kijf. Marley beheerste de kunst
om melodieën te schrijven die in je
hoofd blijven hangen, maar daarnaast

was hij vooral de charismatische zanger
met een politieke boodschap.
Regisseur Kevin Macdonald maakte
over deze iconische figuur een rijkelijk
gestoffeerde twee en een half uur
durende biografie. De documentaire
brengt alle kanten van Marleys leven
mooi bij elkaar en laat een heleboel
mensen aan het woord die de man
gekend en bemind hebben. Veel van
deze figuren zijn bovendien al even
kleurrijk als het Jamaicaanse accent dat
ze hanteren, wat hun verhalen extra
sappig maakt.
Marley is een fraaie ode aan een tijdloze
artiest en een man die iedereen
absoluut moet leren kennen. Tussen
alle boeiende informatie door krijgen
we zeldzame beelden, opwindende
livefragmenten en geweldige songs te
zien en te horen. Je kan niet anders dan
besluiten dat zijn muziek en boodschap
nog steeds heel erg ‘alive and kicking’
zijn.

Eerste griezelbal
in Kraainem
zaterdag 20 oktober
familie

Kate Ryan
Unplugged
zaterdag 6 oktober
muziek

Na de vertrouwde griezelwandeling
gooien we het eens over een totaal
andere boeg met Halloween.
Op zaterdag 20 oktober nemen
kinderen het roer over in de Lijsterbes.
Zij kunnen zich naar hartenlust

Voyage Voyage, Ella, Elle L’a, Je t’adore,
Désenchantée … Tijdens dit intieme
concert brengt Kate Ryan haar
grootste hits en favoriete nummers live
op het podium. Ze wordt omringd
door enkele topmuzikanten:

uitleven tijdens een griezelbal. Wij
zorgen voor leuke randanimatie. Wat
het precies wordt, blijft nog een groot
mysterie, maar we kunnen wel al
verklappen dat het de kinderen zal
helpen om zich nog meer in te leven
in hun personage. Het is immers de
bedoeling dat de kinderen tijdens het
griezelbal hun gruwelijkste halloweenkleren aantrekken. Terwijl zij een
feestje bouwen, kunnen de ouders
een glaasje drinken in de loungebar.
vanaf 18 uur - GC de Lijsterbes
Tickets: 6 euro (kassa), 4 euro (vvk).
Gratis voor ouders.

drummer Michael Schack (Ozark
Henry, Milk Inc), pianist Hervé
Martens (Soulsister, Udo) en
Babl (Stan Van Samang, Sandrine)
op keyboard.
20.30 uur - GC de Lijsterbes
Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk),
13 euro (abo)
Meer info: www.delijsterbes.be,
02 721 28 06

Vanaf 17 uur kan je in de Foyer
terecht voor pannenkoeken.
Kinderen jonger dan 7 jaar
zijn welkom vanaf 18 uur.
Kinderen ouder dan 7 jaar
kunnen deelnemen vanaf 19.30 uur.
Begeleiding door een volwassene is
verplicht.

Regie: Kevin Macdonald
Originele versie - Nederlandse
ondertitels

Organisatie: GC de Lijsterbes i.s.m.
verschillende lokale actoren die later
nog worden meegedeeld in folders en
affiches.

Duur: 144 minuten
20 uur - GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa),
15 euro (filmpas met 5 films)
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Wie Nederlands leert, moet
voldoende oefenkansen
krijgen. Dat weten Gunther
Van Neste (directeur Huis
van het Nederlands Brussel)
en Karen Stals (stafmedewerker taal vzw ‘de Rand’)
als geen ander. Beiden gaan
steeds op zoek naar nieuwe
initiatieven die cursisten
Nederlands de mogelijkheid
geven om de theorie in de
praktijk toe te passen. Zo
zagen ook de taaliconen
het levenslicht. Wie de
gemeenschapskranten
openslaat, ontdekt ze bij
bepaalde voorstellingen.

© Tine De Wilde

Nederlands oefenen met
taaliconen

Bijt in je vrije tijd
‘In 2005-2006 kwamen we vanuit het Huis van het Nederlands tot de vaststelling dat de doorstroom van onze cursisten naar het Nederlandstalige aanbod niet optimaal verliep’,
start Gunther Van Neste zijn verhaal. ‘Anderstaligen staan
ervoor open om deel te nemen aan het verenigingsleven,
maar we merkten dat we hen meer gericht moesten toeleiden.
We ontwikkelden Bijt in Brussel om de brug te maken tussen
cursisten Nederlands en het vrijetijdsaanbod. Want ook aan
de kant van de verenigingen was er werk aan de winkel. Om
anderstaligen te bereiken moet je jouw aanbod aanpassen en
is het belangrijk om duidelijk te communiceren in het
Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. Een traject
‘duidelijke taal’ werd opgezet om de verenigingen te
sensibiliseren. Later werd in Vlaams-Brabant Bijt in je vrije
tijd in het leven geroepen. Anderstaligen kunnen tijdens deze
Bijt-activiteiten hun Nederlands oefenen en meteen ook
kennismaken met een vereniging. Zo vinden ze misschien
aansluiting bij een Nederlandstalige organisatie die binnen
hun interessesfeer past.’
Vier taaliconen
In tweede instantie plaatste het Huis van het Nederlands
Brussel een taalicoon bij een Bijt-activiteit. ‘Dat is eigenlijk
een soort logo voor een organisatie, waardoor je laat weten
dat je je openstelt voor anderstaligen. In totaal zijn er vier
taaliconen. Als een bepaalde activiteit één taalicoon toegewezen krijgt, betekent dit dat je weinig Nederlands moet
kennen om de activiteit te kunnen volgen. Voor vier
taaliconen moet jouw woordenschat veel uitgebreider zijn.
Neem bijvoorbeeld een kookles of een theaterstuk.

Start

Je leert nog maar pas Nederlands.
Je begrijpt nog niet zo veel.
Er zijn toch activiteiten voor jou.
Als je
ziet, kan je zeker meedoen.

Makkelijk

Je hebt al wat lessen Nederlands gevolgd.
Je begrijpt al een beetje Nederlands.
Praten is nog moeilijk.
Activiteiten met
zijn ideaal voor jou.

Gevorderd

Je volgt al langer lessen Nederlands.
Je begrijpt al veel en je kan ook al iets vertellen.
Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig.
Je kan meedoen aan activiteiten met

Moeilijk

Je hebt al een hoog niveau Nederlands.
Je moet weinig moeite doen om de taal te begrijpen.
Je kan aan alle activiteiten deelnemen.
Vooral activiteiten met
zijn geschikt voor jouw taalniveau.

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Als je een kookworkshop geeft, visualiseer je vaak wat je
zegt: ik snij een wortel, ik doe alle groenten samen in de
pot. Tijdens een theatervoorstelling is dat minder aan de
orde en moet je meer echt begrijpen om te kunnen volgen.’
‘Dat was wat in het verleden soms misliep’, vult Karen Stals
aan. ‘Cursisten Nederlands keerden soms ontgoocheld naar
huis, nadat ze bijvoorbeeld een theaterstuk gezien hadden.

Rand-Nieuws
Ze begrepen er te weinig van. De activiteit was te moeilijk of niet op
maat. Daardoor namen ze één keer deel en daarna nooit meer. En dat
is wat we willen tegengaan. In de gemeenschapscentra van vzw ‘de
Rand’ zijn we nu gestart met het toekennen van taaliconen aan eigen
activiteiten. Alle voorstellingen die we zelf programmeren, krijgen
een taalicoon. We geven enkel taaliconen aan voorstellingen waar je
actief Nederlands kan oefenen. Om een klassiek concert bij te wonen,
moet je geen Nederlands kennen. De muziek spreekt voor zich.
Daarnaast richten de taaliconen zich ook enkel tot volwassenen die
Nederlands leren. Familievoorstellingen worden dus niet ingeschaald.’
Vrijetijdsaanbod
De taaliconen worden alleen gegeven aan het vrijetijdsaanbod. ‘Daar
kunnen anderstaligen hun Nederlands oefenen’, zegt Gunther. ‘Het
probleem is dat cursisten Nederlands buiten de les vaak in hun eigen
taal aangesproken worden en eigenlijk vinden ze dat niet fijn. Je helpt
hen hiermee ook niet vooruit. De taaliconen kunnen dit opvangen.
Laatst was ik in een winkel met een anderstalige werknemer. Ik sprak
hem aan in het Nederlands en bleef dit volhouden, hoewel ik hoorde
dat hij een andere taal sprak. Wel, die persoon glom van trots omdat
hij me in mijn taal kon antwoorden. Mooi toch.’
‘Sociaal-culturele verenigingen met een nationale werking krijgen
van hun koepel soms ook de opdracht om aan diversiteit te werken.
Zij vinden de taaliconen een handig instrument’, vertelt Karen. ‘Het
vergt wel enige discipline van een vereniging. Wie meedoet, moet
bepaalde activiteiten anders aanpakken. Hiervoor krijgen ze tips over
‘duidelijke taal’. De reacties zijn positief. De sfeer is heel OK bij
activiteiten. Op straat hoor je mensen zeggen: Kennen die nu niet meer
Nederlands? Wel, tijdens Bijt-activiteiten hoor je net het omgekeerde:
Amai, ken jij al zo veel Nederlands? De activiteiten creëren een positief
klimaat dat we moeten blijven stimuleren.’
Kwaliteit bewaken
‘Het is wel belangrijk dat we de kwaliteit bewaken’, vindt Gunther.
‘Het is niet de bedoeling dat elke organisatie zomaar taaliconen
toekent aan haar activiteiten. Het volgen van een taaltraject is zeer
belangrijk. Veel verenigingen worden tegenwoordig ook afgerekend
op het diversiteitsthema. Het is echter niet de vraag Hoe kan ik
anderstaligen binnenkrijgen? maar Hoe kan ik mijn aanbod aantrekkelijker
maken voor anderstaligen? die je je moet stellen. Een belangrijke
nuance.’
In de gemeenschapskranten vind je vanaf nu systematisch taaliconen
bij de voorstellingen. ‘Cursisten Nederlands krijgen hierover meer
informatie in de les. Leerkrachten kunnen ermee aan de slag en de
anderstaligen wegwijs maken in het aanbod’, vertelt Karen. ‘Iedereen
die zijn Nederlands wil blijven oefenen, kan uiteraard deelnemen aan
activiteiten of voorstellingen bijwonen.’
Veerle Weeck

Vragen? info@bijtinjevrijetijd.be
NL Meer info over Bijt in je vrije tijd: www.derand.be/nl/taalpromotie/bijt
FR Plus d’infos à propos de Bijt in je vrije tijd: welkom.derand.be/fr/bijt
DE Informationen über Bijt in je vrije tijd: welkom.derand.be/de/bijt

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.
Redactie
Louis Declerck, Ghislaine Duerinckx, Jan Pollaris,
Marc Snoeck, Karla Stoefs, Frank Vandendael,
Jan Walraet
Eindredactie
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach,
02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
Redactieadres
GC de Kam,
Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be
Verantwoordelijke uitgever
Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reserveringen
kan je terecht bij Anne Decuypere en Daisy Cleymans
van het onthaal van maandag tot vrijdag:
9 - 12 uur en 13 - 17 uur, elke derde donderdag van de
maand: 9 tot 12 uur en 13 tot 19 uur
tel. 02 731 43 31, e-mail: info@dekam.be,
website: www.dekam.be

EN More information about Bijt in je vrije tijd: welkom.derand.be/en/bijt
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activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

Okra

Bloso-sportdag
Blankenberge

02 731 83 39

5 20.00 Werkgroep Erfgoed / Tentoonstelling:
opening

GC de Kam

02 731 43 31

6 14.00

GC de Kam

02 731 43 31

6 20.00 KamKlub / Free podium

GC de Kam

02 767 49

6 22.00 Jeugdraad / Emmertjesfuif

JH Merlijn

02 731 43 31

7 10.00

Sportraad / Jeugdsportival

Bloso-domein Hofstade

02 731 43 31

7 14.00

Werkgroep Erfgoed / Tentoonstelling

GC de Kam

02 731 43 31

7 15.00

Parochie Sint-Pieter / Orgelrecital

Sint-Pieterskerk

02 731 43 31

9

Okra

Seniorensportdag
Kortenberg

02 731 83 39

GC de Kam

02 731 48 79

10 20.00 Natuurpunt / Voordracht: paddenstoelen

GC de Kam

02 731 81 76

12 19.30

Non Troppo / Romantische nazomernacht

GC de Kam

ilsevanimpe@gmail.com

13 9.00

Davidsfonds / Boekenpakket

GC de Kam

02 731 81 84

13 20.00 Les Amis de Bourgogne / Wijndegustatie

GC de Kam

02 767 44 93

oktober
3

Werkgroep Erfgoed / Tentoonstelling

9 20.00 Femma / Kookdemonstratie: bapas

13 20.00 OLCO / Dia- en filmprogramma

GC de Kam

02 767 28 29

16 20.00 Gezinsbond / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

18 20.00 Gezinsbond / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

20 17.30

Chiro Berkenbloesem / Groepsfeest

GC de Kam

0499 07 41 91

23 14.30

Okra / Gezellig samenzijn

OCMW

02 731 83 39

23 20.00 Femma / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

26 12.00

Okra / Etentje ‘einde sportseizoen’

Gemeentelijke sporthal

02 731 83 39

27

Schaakphilatelisten / Vierlandenevenement

GC de Kam

02 731 81 76

31 10.00

Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen /
Skihappening

Peer

02 731 43 31

Gordelen aan de Kam
Op zondag 2 september stonden de deuren van GC de Kam opnieuw open om de
gordelaars te ontvangen. Het aantal officiële deelnemers aan de Gordel was dit jaar
minder dan anders, maar op de binnenkoer van de Kam hing een gezellige sfeer.
De bezoekers konden een broodje eten, een Kambiertje drinken of proeven van de
intussen welbekende gordelsoep. In de Kam passeerden de deelnemers van de 100
kilometer, de wandelaars die van Zaventem naar Jezus-Eik trokken en de deelnemers
die vanuit Zaventem de wandeling voor mensen met een beperking stapten.

