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Leden gezocht voor cultuurraad en
programmeringscommissie

Cultuurraad kiest
nieuw bestuur

V.l.n.r.: Jan Walraet en Ronald Cools

Wil je meewerken aan een bloeiend verenigingsleven in Wezembeek-Oppem of mee
nadenken over hoe het leven in de gemeente beter kan en hoe GC de Kam daarbij kan
helpen? Stel je dan kandidaat als bestuurslid van de cultuurraad of als lid van de
programmeringscommissie van GC de Kam. ‘Want wat vers bloed is zeker welkom’,
vertellen voorzitters Ronald Cools en Jan Walraet.
We treffen Ronald Cools en Jan
Walraet in de cafetaria van GC de
Kam. Het gemeenschapscentrum is
zowat hun natuurlijke habitat geworden. Als voorzitters – respectievelijk
van de cultuurraad en de programmeringscommissie – zijn zij een beetje de
trekkers van het Nederlandstalige
verenigingsleven en alles wat daar rond
hangt. En dat gaat van infrastructuur,
subsidies, het klankbord zijn en zo
meer. ‘De cultuurraad is meer dan wat
de naam doet vermoeden’, vertelt
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Ronald. ‘Er zetelen een veertigtal
verenigingen in, maar niet alleen
socioculturele verenigingen. Ook de
jeugd- en sportverenigingen maken
deel uit van de cultuurraad.’ Een
gevolg van een staaltje communautair
bedisselen: omdat het gemeentebestuur
van Wezembeek-Oppem zich niet aan
de Vlaamse decreten houdt, is er geen
aparte sport- en jeugdraad die via de
‘normale’ weg op werkingsmiddelen
van bovenaf kan rekenen. Vzw ‘de
Rand’ heeft de oprichting van een

sport- en jeugdraad op zich genomen.
Deze raden zijn deelraden van de
cultuurraad.
‘De algemene vergadering van de
cultuurraad komt twee keer per jaar
samen’, vervolgt Ronald. ‘Het bestuur
vergadert ongeveer maandelijks.
Tijdens de algemene vergadering van
12 december kiezen we een nieuw
bestuur. Ik ben al tien jaar voorzitter,
er mag gerust eens nieuw bloed
komen.’

Centen, advies en feesten
Maar wat doet de cultuurraad
eigenlijk? In ieder geval veel meer
dan alleen subsidies ontvangen en
verdelen. Zo organiseert de raad elk
jaar het Europees Feest rond 9 mei,
de Vlaamse Week in de aanloop naar
de Vlaamse feestdag op 11 juli, en de
Herfstfeesten in september of
oktober. Tot vorig jaar was ook het
helpen bij de praktische organisatie
van de Gordel een taak, en als het
even kan, organiseert de cultuurraad
nog een concert tussendoor.
De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur ook als het over cultuur,
jeugd, sport of een andere verenigingskwestie gaat. ‘Het is een van de
enige besturen in de faciliteitengemeenten die dit echt doet’, weet
Jan Walraet. ‘En de adviezen worden
soms ook toegepast, dus de raad
wordt niet altijd genegeerd. Er is nog
wel een wisselwerking mogelijk.’
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Zonder centen kunnen de verenigingen niet overleven. En omdat het
Franstalige gemeentebestuur niet
altijd staat te springen om geld uit te
delen aan de Nederlandstalige
verenigingen, helpt de cultuurraad
waar dat kan. ‘De gemeente geeft wel
subsidies aan verenigingen, maar dat
bedrag is al twintig jaar hetzelfde en
het is eigenlijk peanuts’, weet Ronald.
‘De cultuurraad krijgt ook een
toelage van vzw ‘de Rand’. We
verdelen een deel van onze subsidies
onder de verenigingen op basis van een subsidiereglement.
Zo steunen we onze verenigingen, want er zijn organisaties
die helemaal niets krijgen van de gemeente. Bovendien heeft
het gemeentebestuur moeite om nieuwe Nederlandstalige
verenigingen te erkennen. De Running Club WezembeekOppem, Les Amis de Bourgogne en de Kick Off Girls
Wokra zijn allemaal verenigingen die de gemeente niet
erkent. En op materiële steun van de gemeente moeten ze
ook niet rekenen. Het nieuwe ontmoetingscentrum is
bovendien onmogelijk te huren door een Nederlandstalige
vereniging.’
Klankbord
Gelukkig kunnen de verenigingen rekenen op GC de Kam.
De programmeringscommissie van het gemeenschapscentrum stelt de infrastructuur ter beschikking, werkt een
cultureel aanbod uit, maar fungeert ook als klankbord voor
vzw ‘de Rand’ en reikt ideeën voor acties aan. ‘Zo was GC
de Kam het eerste gemeenschapscentrum dat inspeelde op
het aanbod taallessen Nederlands, omdat we merkten dat dit
wel zou aanslaan. Het werd een groot succes’, vertelt Jan
Walraet. ‘Als vzw ‘de Rand’, de provincie of de Vlaamse

overheid iets willen aftoetsen bij de inwoners, dan komen ze
bij ons terecht. De commissie weet wat er leeft en wat
belangrijk is voor de Nederlandstalige inwoners van
Wezembeek-Oppem.’
Wie mag er zetelen in de programmeringscommissie?
‘Iedereen met een band met Wezembeek-Oppem en het
verenigingsleven mag zich kandidaat stellen. Het is de
cultuurraad die uiteindelijk de negen leden van de commissie voordraagt. De raad van bestuur van vzw ‘de Rand’
bekrachtigt dat.’
Eén lid van de programmeringscommissie zetelt als afgevaardigde in de raad van bestuur van vzw ‘de Rand’. Zo is er
een rechtstreekse band tussen beide. Er is ook een directe
wisselwerking tussen cultuurraad en programmeringscommissie. Er zetelen drie leden van de cultuurraad in de
commissie, en dus ook omgekeerd. De programmeringscommissie vergadert ongeveer maandelijks.
Bart Claes

Verkiezingen op een rijtje
Cultuurraad zoekt bestuur
De cultuurraad is vooral bekend als organisator van o.a.
het Europees Feest, de Vlaamse Week en de Herfstfeesten.
Wij zijn ook de spreekbuis van meer dan veertig
verenigingen en bezorgen bijvoorbeeld adviezen aan ons
gemeentebestuur. Zowel socioculturele verenigingen als
sport- en jeugdverenigingen zijn bij ons aangesloten.
Wie deel wil uitmaken van deze cultuurraad, kan zich
kandidaat stellen voor woensdag 5 december.
Op woensdag 12 december vindt om 20 uur de algemene vergadering van de cultuurraad plaats. Dan wordt
een nieuw bestuur verkozen.
Meer info: Ronald Cools (02 731 81 76),
Tony Cordemans (02 731 82 50),
cultuurraad@wezembeek-oppem.info.
Hersamenstelling programmeringscommissie
De cultuurraad zoekt kandidaten voor de programmeringscommissie van GC de Kam. Deze commissie is o.a.
bevoegd voor het uitwerken van het culturele aanbod
van het centrum en het ter beschikking stellen van
infrastructuur aan plaatselijke Nederlandstalige verenigingen. Ze is bovendien een klankbord voor vzw ‘de
Rand’ en reikt ideeën voor acties aan.
Meer info: Ronald Cools (02 731 81 76), Marc Snoeck
(02 731 43 31), cultuurraad@wezembeek-oppem.info.
Stuur jouw kandidatuur met motivatie bij voorkeur naar
dit e-mailadres voor donderdag 3 januari. Kandidaten
hebben bij voorkeur een nauwe band met het verenigingsleven in onze gemeente.

3

uit de gemeente

Zone 30, subsidies aan
verenigingen en oproepingsbrieven
Uit de gemeenteraad van 22 oktober 2012
Het valt meteen op bij het binnenkomen van de zaal: de verkiezingen eisen hun tol.
De niet-benoemde burgemeester is met vakantie vertrokken naar de Dode Zee en zijn
partijgenoten zijn dun gezaaid. Dankzij de aanwezigheid van de Vlaamse oppositie bereikt
de gemeenteraad het quotum en kan de vergadering plaatsvinden. Raadslid Christian
Jaubert (UF) vervangt de niet-benoemde burgemeester.
> Firma’s die hun belasting op nietgeadresseerd drukwerk niet willen
betalen, krijgen een dwangbevel van de
ontvanger. Raadslid Jan Pollaris
(WOplus) vraagt hoe de gemeente het
niet-geadresseerd drukwerk opvolgt.
Schepen Frédéric Petit (UF) antwoordt
dat 4 of 5 mensen in de gemeente het
drukwerk verzamelen en aan Martine
Gheyselinck bezorgen. Dat is iedere
maand een stapel van 30 cm hoog en
een pak werk. Maar het rendeert.
> Dan heb je de subsidies aan verenigingen. Die schommelen tussen 125
en 250 euro. Raadslid Jan Walraet
(WOplus) vraagt op welke basis
bepaald wordt of een vereniging 125 of
250 euro ontvangt. Er zijn immers ook
nieuwe verenigingen die meteen 250
euro krijgen. Schepen de Bergeyck (UF)
antwoordt naast de kwestie. ‘De
verenigingen krijgen dezelfde toelage
als in het verleden. Dit jaar worden de
bedragen geïndexeerd.’ Raadslid
Wilfried Servranckx (WOplus) dient
een amendement in: hij vraagt om het
basisbedrag aan de index te koppelen.
Schepen Nicole Geerseau (UF) ziet
daar een gevaar in. ‘We moeten
voorzichtig zijn. De bedragen zijn al
jaren niet geïndexeerd. We weten dan
ook niet hoeveel een indexering ons
kost. Het gevolg zou kunnen zijn dat
we de subsidies dit jaar niet kunnen
uitbetalen, omdat de bedragen niet
begroot zijn.’ De indexering is een
beslissing voor de volgende legislatuur,
vindt ze. Raadslid Dominique Mathys
(UF) neemt het woord. ‘Er is ons al
drie jaar een indexering beloofd en al
zes jaar een subsidiereglement. En we
hebben nog steeds geen van beide.’
Schepen Petit (UF) maant aan tot
voorzichtigheid: ‘Als we de bedragen
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nu indexeren, moet deze beslissing
goedgekeurd worden door de cultuurraad. Dan kunnen de subsidies pas
volgend jaar uitbetaald worden.’
Raadslid Servranckx (WOplus) wil zijn
amendement intrekken op voorwaarde
dat de bevoegde schepen met de hand
op het hart belooft dat de indexatie er
volgend jaar effectief komt.
Raadslid Jan Pollaris (WOplus) vindt
dat de subsidies sowieso te laat uitbetaald worden. ‘Eigenlijk zouden de
verenigingen ze in het begin van het
jaar moeten krijgen en niet op het
einde. Er was dit jaar ook een nieuwigheid. De verenigingen hebben voor het
eerst een invulformulier gekregen,
waarmee ze hun subsidies moesten
aanvragen. Ze hadden maar twee
weken de tijd om het terug te sturen.
Maar verenigingen draaien op vrijwilligers. Twee weken is echt te weinig.’
Raadslid Pollaris geeft toe dat de
gemeente het recht heeft om te weten
wat er met de subsidies gebeurt. ‘Maar
daarnaast werd ook gevraagd naar de
andere subsidies die de verenigingen
krijgen. Ik weet niet of dat zomaar
kan. En ik vraag me af of er dan ook
rekening gehouden wordt met de
accommodatie die sommige verenigingen krijgen, zoals lokalen van de
gemeente. Er is ten slotte nog altijd
geen objectief reglement waarmee de
subsidies bepaald worden.’ Schepen
Geerseau (UF) antwoordt. ‘Een nieuw
personeelslid is bezig met het dossier
voor te bereiden. De vragenlijst is de
eerste stap.’ Raadslid Pollaris heeft nog
een tweede vraag. ‘Er zijn nog altijd
verenigingen die erkend zijn door de
cultuurraad, maar niet door de gemeente. Sommige functioneren
intussen al jaren.’

Schepen de Bergeyck (UF) stelt voor
het punt uit te stellen tot de volgende
gemeenteraad, wanneer de bevoegde
schepen Chantal Woitrin (UF)
aanwezig zal zijn. ‘Niets garandeert dat
ze in december wel aanwezig zal zijn’,
antwoordt raadslid Pollaris. ‘Ik begrijp
niet dat het college elf maanden
geleden een lijst met opmerkingen
heeft gekregen van de cultuurraad en
nog altijd geen tijd gevonden heeft om
daar een antwoord op te geven.’
> Het probleem met de zone 30 rond
de scholen is nog steeds niet opgelost.
De algemene regel is dat die zone 30
wordt ingesteld op 75 meter van de
schoolpoorten. Voor de Franstalige
scholen in de gemeente is dat al lang
gebeurd. Maar voor de Nederlandstalige raakt dit niet opgelost. De
oudervereniging van het Heilig Hart
college houdt geregeld acties waarbij ze
de auto’s telt die tijdens de schooluren
door de Marcelisstraat rijden, terwijl de
straat alleen toegankelijk is voor
plaatselijk verkeer. Ze kwamen uit op
400 wagens per uur. Dankzij hun acties
houdt de politie regelmatig controles.
Het aantal is al gedaald tot 100. ‘In het
verleden heb ik hierover al verschillende keren geïnterpelleerd’, zegt
raadslid Jan Pollaris (WOplus). ‘De
oudervereniging heeft een dossier
opgesteld met nieuwe voorstellen. Ze
werd door het college uitgenodigd om
het voor te stellen, maar naar haar
gevoel is daar weinig positiefs uit
voortgekomen.’ Schepen de Bergeyck
(UF) zegt dat het dossier voor advies
werd doorgestuurd naar de politie. ‘De
politie stelt voor om een stopteken te
plaatsen in de Marcelisstraat, aan het
kruispunt met de Gergelstraat, zodat
het verkeer dat er uitkomt geen

voorrang meer heeft.’ Meteen wordt opgemerkt dat
dit het kruispunt alleen nog onveiliger maakt voor
de kinderen. Vanuit de Gergelstraat kan het verkeer
nu zonder remmen het kruispunt oversteken. ‘De
politie stelt vast,’ zegt schepen de Bergeyck (UF),
‘dat het moeilijk is om in de Gergelstraat een zone
30 in te stellen en van de bestuurders te vragen dat
ze daar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 slechts 30 km
per uur zouden rijden.’ Raadslid Frank Vandendael
(WOplus) merkt op dat dit nochtans wel kan in de
Lange Eik (aan de Duitse school) en in de de
Grunnelaan (aan Het Hoeveke).
In de Albertlaan werd in 2004 een zone 30 ingevoerd aan de ingang van het Heilig Hart college.
‘In 2006 kwam er een tweede uitgang’, zegt
schepen de Bergeyck (UF). ‘Aan de overkant is een
bushalte. De leerlingen troepen er samen en blijven
vaak op straat staan. De politie geeft twee oplossingen aan: een verkeersplateau bouwen of variabele
signalisatie plaatsen om de snelheid tijdens de
schooldagen tot 30 km per uur te beperken.’ Het
college voelt niets voor de variabele signalisatie. Ze
opteren eerder voor een verkeersplateau, al willen
ze ook onderzoeken of dat wel een goed idee is.
Raadslid Vandendael (WOplus) stelt voor om de
voetpaden aan de bushalte te verbreden, zodat het
verkeer door een flessenhals moet, wat ook afremmend werkt. Dat vindt schepen de Bergeyck (UF)
een goed idee om mee te nemen.
> Raadslid Jan Walraet (WOplus) heeft vragen bij
de oproepingsbrieven die werden verstuurd. ‘In
augustus werd een set Nederlandstalige en een set
Franstalige oproepingsbrieven besteld. In het
college van 2 oktober laat de secretaris opnemen dat
de twee sets verdeeld werden namens het college en
hemzelf, maar dat hij geen weet heeft van een
opdracht tot levering of verzending. Ook de
schepenen beweren van niets te weten. Dat is
ongeloofwaardig. De waarnemende burgemeester
heeft me zelf gezegd dat hij de oproepingsbrieven
persoonlijk bij de post heeft afgegeven. Hij zei ook
dat hij niet wist dat de Vlamingen ook een Franstalige versie zouden krijgen. Volgens hem was dat een
fout van de Post. Feit is dat de oproepingsbrieven
werden gestolen. Dat is volkomen ontoelaatbaar.
We stellen voor dat de gemeenteraad het college de
opdracht geeft om de ware toedracht uit te zoeken.’
Raadslid Jaubert (UF) probeert hieraan te ontsnappen: ‘We kunnen daar geen stemming over houden
in afwezigheid van de waarnemende burgemeester.’
Raadslid Jan Walraet (WOplus) zegt dat de stemming perfect mogelijk is. Jaubert schorst de vergadering vijf minuten om met UF te overleggen.
Daarna wordt er toch gestemd. De uitslag is
tactisch: 5 neen (UF), 4 ja (WOplus), 7 onthoudingen (UF). Naar verluidt vertrekt er een klacht van
WOplus naar de gouverneur.
Ghislaine Duerinckx

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
Sinds 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 30/11 tot 2/12
Apotheker Desmet
Mechelsesteenweg 157
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 04 76

> Van 17/12 tot 20/12
Apotheker De Coster
Mechelsesteenweg 225
1933 Sterrebeek
02 731 23 66

> Van 3/12 tot 6/12
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67

> Van 21/12 tot 23/12
Apotheker Annaert
Smisstraat 1
3080 Tervuren
02 767 63 40

> Van 7/12 tot 13/12
Apotheker De Moor
Dorpsstraat 514
3061 Leefdaal
02 767 44 38

> Van 24/12 tot 27/12
Apotheker Landerie
L. Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68

Apotheker Rouvroy
Leuvensesteenweg 210
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 720 02 31

> Van 28/12 tot 30/12
Apotheker Jansen-Ceuppens
Lange Eikstraat 8
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 89 40

> Van 14/12 tot 16/12
Apotheker Boone
Jezus-Eiklaan 2
3080 Tervuren
02 767 44 86

> Van 31/12 tot 3/01
Apotheker Tobback
Kerkstraat 19
3080 Tervuren
02 767 33 14

Nederlands leren in de Kam
Op 30 januari 2013 start een cursus Nederlands voor beginners in
GC de Kam. Je kunt daar nu al voor inschrijven. De cursus vindt
twee keer per week plaats, op woensdag en vrijdag, telkens van
9 tot 12 uur.
Inschrijven en betalen doe je bij het CVO Tervuren-Hoeilaart,
Brusselsesteenweg 106, Tervuren, 02 767 04 30, www.cvoth.be.
Vergeet je identiteitskaart niet als je wil inschrijven. De cursus kost
maximum 72 euro (cursusmateriaal niet inbegrepen).
Openingsuren CVO Tervuren-Hoeilaart:
maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur en van 18.30 tot 22 uur.
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De meerderheid wordt nog
een zetel sterker

De stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld ... en er verandert niets. Of ja toch: de
meerderheid van UF behaalt nog een zetel meer. Hier en daar zien we een nieuwe
naam, maar UF kan dus rustig verder peddelen zonder omzien. Als daar maar geen
arrogantie om de hoek komt loeren.
Niet veel nieuws onder de zon. Ook de verkiezingscampagne verliep zonder veel animo, alsof iedereen er zich al op
voorhand bij neerlegde dat alles bij het oude zou blijven.
Die voorspelling is alleszins uitgekomen. UF behaalt 5.804
stemmen of 77,7 % van alle geldig uitgebrachte stemmen,
goed voor 19 zetels; WOplus 1.668 stemmen of 22,3 %,
goed voor 4 zetels. Beide lijsten behalen in totaal wel minder
effectieve stemmen dan vorige keer (UF - 51, WOplus - 184).
Winnaars
Bij UF staat er een machtswissel op stapel. Schepen en
lijsttrekker Frédéric Petit neemt de fakkel over van waarnemend burgemeester en lijstduwer François Van Hoobrouck
d’Aspre. Petit behaalt 1.926 voorkeurstemmen (+ 1.139), Van
Hoobrouck 1.630 (- 1.566). Naar verluidt zou Van Hoobrouck
nog een jaar (waarnemend) burgemeester blijven zodat hij
op zijn 80e verjaardag in schoonheid zou kan eindigen. Petit
gunt hem dit pleziertje. Benoemd zal Van Hoobrouck
ongetwijfeld niet worden, want opnieuw verliep de verzending van de oproepingsbrieven onder zijn verantwoordelijkheid niet volgens de regels van de wetgeving. De vijfde
schepen zal dus nog een jaar in de wachtkamer moeten zitten
tot er een echte burgemeester benoemd kan worden. Of de
CDH hiermee akkoord kan gaan, valt af te wachten.
In het schepencollege heeft de CDH met Fabienne Mineur
enkel een zitje als er een burgemeester benoemd wordt. Na
een jaar Van Hoobrouck zou Petit dan voorgedragen worden
als burgemeester en waarschijnlijk ook benoemd kunnen
worden. Dat zou een nieuwigheid zijn in Wezembeek-Oppem.
De MR binnen de lijst UF versterkt duidelijk zijn positie
met 8 verkozenen; het FDF heeft er 6, de CDH 4 en Ecolo 1.
In het schepencollege zetelen Frédéric Petit (MR, 1.926
stemmen), Nicole Geerseau-Desmet (FDF, 832 stemmen,
+ 53), François Van Hoobrouck d’Aspre (MR, 1.630
stemmen), Murielle Jaubert (M, 759 stemmen) en Jean
Crevecoeur (MR, 712 stemmen).
Verliezers
De oppositie van WOplus zal het voortaan met een zetel
minder moeten doen. Ze behalen 4 zetels. Buiten Wim
Peeters behalen de andere verkozenen ( Jan Walraet, Jan
Pollaris, Wilfried Servranckx) minder stemmen dan vorige
keer. Volgens lijsttrekker Jan Walraet mag je in WezembeekOppem doen wat je wilt, er wordt toch communautair
gestemd. ‘Voor de verkiezingen heb ik heel wat kritische
stemmen gehoord over het gevoerde beleid, maar
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uiteindelijk stemmen de Franstaligen toch maar weer op de
Franstalige eenheidslijst. Met een verhouding van 19 tegen 4
kunnen we zo stilaan van een democratisch deficit spreken.
Het gebruikte systeem Imperiali waarmee de stemmen
worden geteld is duidelijk nadelig voor de kleine lijsten of
partijen. We missen onze vijfde zetel op een zeventigtal
stemmen’, aldus Walraet.
OCMW
Ook in het OCMW blijft alles bij het oude. De UF behaalt
de meerderheid met 8 zetels op 9 of 75,6 % van de stemmen.
WOplus behaalt 1 zetel of 24,4 % van de stemmen. Het
resultaat voor het OCMW verschilt ten opzichte van de
gemeenteraad twee procentpunten in het voordeel van
WOplus. Lijsttrekker Anne Servranckx van UF krijgt 1.264
voorkeurstemmen, lijstduwer en huidige voorzitter Luc
Matthys (UF) 1.058 voorkeurstemmen. Zij zijn uiteraard
verkozen. Frank Vandendael, lijsttrekker van WOplus,
behaalt 512 voorkeurstemmen en is de enige verkozene voor
zijn lijst. Wie de nieuwe OCMW-voorzitter wordt, is nog
niet bekend.
(Geert Selleslach)

verenigingsnieuws
ACV
Filmvoorstelling Le Fils de l’autre
vrijdag 21 december
20 uur – GC de Kam

Parochie HH Michaël en Jozef
Kerstdiner
zondag 16 december
gemeentelijke feestzaal

Sinds vele jaren sponsort LBC-NVK het filmfestival
Open Doek in Turnhout. Meer dan 100 sterke films
van over de hele wereld trekken er 36.000 bezoekers. Deze films worden meestal niet vertoond in de
commerciële zalen, omdat ze niet uit de grote
studio’s komen, tegendraads zijn … Het ACVafdelingsbestuur van de regio Vilvoorde heeft de
gewoonte om de winnaar van de publieksprijs ook naar
onze regio te halen. Voor 2012 is dat Le Fils de l’autre.
Het verhaal
Een ziekenhuis in Haifa, twee vrouwen bevallen in
het midden van bombardementen. Een van hen is
een Franse Joodse, de andere een Palestijnse moeder.
Allebei krijgen ze een zoon. Joseph en Yacine.
Achttien jaar later start Joseph zijn dienstplicht bij
het Israëlisch leger. Daar wordt bij een bloedtest
ontdekt dat hij niet de biologische zoon van zijn
ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd
met Yacine. Een verhaal dat misschien onwaarschijnlijk lijkt, maar dat uiteindelijk zo herkenbaar wordt
in de manier waarop deze onthulling het leven van
beide families ingrijpend verandert. Het dwingt hen
om hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen
vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.
Tickets: 4 euro (kassa, ACV-leden), 5 euro (kassa,
niet-leden), 3 euro (vvk, ACV-leden), 5 euro (vvk,
niet-leden)
Meer info en reserveren: 02 557 86 80,
Lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be.

Iedereen is welkom op ons jaarlijkse kerstdiner ten voordele van de parochiale
werken. Reserveren voor 11 december is noodzakelijk zodat wij de juiste
hoeveelheid kunnen bepalen. Het menu kan je aanvragen bij de onderstaande
mensen. De financiële bijdrage kan je aan de kassa betalen. Natuurlijk mag je
ook storten op rekeningnummer 427-1150091-16 van Gilbert Mazijn
(mededeling: kerstdiner 2012).
Locatie: gemeentelijke feestzaal, Marcelisstraat 134 (Gemeentehuis)
Meer info en inschrijven:
Julien Cammaerts, Koningstraatje 14, 02 731 07 66
André Willemans, Zikkelstraat 7, 02 731 05 73
Gabriel Staessens, Van Severlaan 84, 02 731 42 52
Chris Peiren, Hippodroomlaan 109, 0497 50 22 72
Luc Boels, Leopold III-laan 7, 02 731 62 11
Gilbert Mazijn, pastoor, Passionistenoord 18/1, 02 731 32 69, 0478 76 06 66
Als je niet aanwezig kan zijn op het kerstdiner, worden giften in dank aanvaard
op rekeningnummer 427-1150091-16 van Gilbert Mazijn
(mededeling: kerstdiner 2012).
Dank bij voorbaat en hartelijk welkom.
Pastoor Gilbert Mazijn

wekelijkse activiteitenkalender
Maandag
9.00
OKRA - wandelen
vertrek Paterskerk
02 731 83 39
20.00
Fit & Gezond Dames - turnen
GC de Kam
02 731 83 30
(niet tijdens schoolvakanties)
20.00
Fit & Gezond Heren - turnen
H.-Hartcollege
02 767 01 01
Dinsdag
19.30
Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn
02 782 02 96
Woensdag
14.00
OKRA - wandelen
GC de Kam
02 731 83 39

20.00
WOBAD - badminton volwassenen
sporthal
02 731 54 84
20.30
aerobics - zumba
sporthal
02 731 87 81
Donderdag
19.30
Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn
02 782 02 96
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
(eerste, derde en vijfde zaterdag)
Stripbib Maddox (stripbibliotheek)
Jeugdhuis Merlijn
21.00
Jeugdhuis Merlijn
0475 73 28 44
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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wezembeek-oppemnaars in het buitenland

Francis Caluwaerts (57)
Kind aan huis in het Midden-Oosten

‘Benzine is er goedkoper
dan water’

‘Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold’, begint Francis Caluwaerts (57)
zijn verhaal. ‘Ik werkte voor een
bouwonderneming die ook een werf
had in Saoedi-Arabië. Toen ze daar
nog werkvolk zochten, ben ik de
uitdaging aangegaan. Ik was een jonge
gast van twee- of drieëntwintig jaar. Ik
had niets om achter te laten. En - we
moeten daar eerlijk over zijn - het
betaalde niet slecht. Voor hetzelfde
werk kreeg je daar al gauw vijf keer
meer op het einde van de maand. Voor
een jonge kerel speelt dat natuurlijk
ook een grote rol. Er moest wel
keihard gewerkt worden.’
Na het werk op die werf keerde Francis
Caluwaerts terug naar België. Ik ben
hier een zestal jaar gebleven en heb
8
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Kamelen, een waterpijp,
piramides, veel zand en
misschien ook nog olie en
hoge wolkenkrabbers. Veel
meer dan deze stereotiepe
beelden schieten ons
meestal niet te binnen als
we denken aan landen als
Egypte, Saoedi-Arabië of
Dubai. Het Midden-Oosten
is echter veel meer dan
dat. Als er iemand is die
daarvan kan getuigen, is
het Francis Caluwaerts.
Deze WezembeekOppemnaar is er sinds de
late jaren 70 kind aan huis.
Oman, Koeweit, Irak, Abu
Dabi, Bahrein, Qatar … Hij
heeft overal gewoond en
gewerkt.

hier gewerkt, maar ik vond mijn draai
niet. Er waren verschillende factoren
die een rol speelden, maar het financiële
aspect was er zeker één van. Het is als
jonge gast moeilijk om je te motiveren
als je opeens beduidend minder
verdient dan ergens anders. Ik ben dus
opnieuw naar het Midden-Oosten
vertrokken.’
Belgische traditie
Francis werkt nu als zelfstandige
consultant in de bouwsector. ‘Ik heb
meegewerkt aan talloze hotels en

appartementsgebouwen, aan een
elektriciteitscentrale en zelfs aan de
Burj Khalifa in Dubai, de hoogste
toren ter wereld. Werven van 500 man
waar ik supervisie over had, dat is geen
uitzondering.’
Van alle landen waar Francis heeft
gewerkt, bewaart hij de beste herinneringen aan Egypte. Caïro was ook de
laatste verblijfplaats van Francis, voor
hij eerder dit jaar terugkeerde naar
Wezembeek-Oppem, na een liesbreuk.
‘Egyptenaren zijn de tofste mensen uit

de hele regio’, aldus Francis. ‘Ongeacht
welk geloof je hebt, Egyptenaren
zoeken contact met je en zijn heel
vriendelijk. Belgen hebben er ook een
lange traditie. In het begin van de
twintigste eeuw legde de Belgische
baron Edouard Empain in Caïro de
Heliopolis aan: toen de modernste wijk
van de stad. Caïro is een heel aangename stad. Absoluut mijn favoriete plek
in het Midden-Oosten.’
Arabische Lente
Toch is het in datzelfde Caïro dat
begin 2011 de ‘Arabische Lente’ - die
de val van enkele dictators in de regio
inluidde - voor onrust zorgde. ‘Die
spanningen waren er al een tijdje’, zegt
Francis. ‘Dat voelde je als je over straat
liep, dat merkte je als je met Egyptenaren sprak. Zulke opstand heeft natuurlijk meerdere voedingsbodems, maar
de grote extremen in welvaart zijn daar
zeker niet vreemd aan. In Caïro zie je
de grootste rijkdom naast de zieligste
armoede. Zulke grote contrasten, dat
kan niet blijven duren. Caïro was
dertig jaar geleden een moderne stad,
maar is er op achteruitgegaan. Het land
is erg veranderd. Egyptenaren zijn ook
veel religieuzer geworden. Vroeger zag
je haast geen enkele vrouw met een
hoofddoek, nu dragen ze er allemaal
één. Egypte zou wel eens het nieuwe
Irak kunnen worden. De koptische
christenen zouden hiervan het slachtoffer kunnen worden. Er gebeuren
trouwens al aanslagen tegen de kopten.
Maar ik heb me er nog nooit onveilig
gevoeld hoor. Behalve in het verkeer
misschien’, zegt Francis. ‘Er is maar één

verkeersregel, en dat is dat er geen
regels zijn. Een nieuwe auto blijft dan
ook maar maximum drie maanden
kras- en deukvrij. En proper blijft hij
ook niet. Caïro is een zeer vervuilde
stad. Elke avond moet je je auto
wassen, door het zand, stof en roet. Als
je vanuit de woestijn naar Caïro rijdt,
zie je boven de stad een donkere koepel
hangen van al die luchtvervuiling.’
Van kameel in jeep
Francis zag de hele regio grondig
veranderen. ‘Toen ik eind jaren 70 in
Saoedi-Arabië aankwam, waren ze dat
land nog aan het opbouwen. Er waren
maar enkele wegen. De huizen en
soeks bestonden nog uit aarde en leem.
Die lemen bouwsels zijn intussen bijna
allemaal afgebroken. Jammer, want zo
is ook heel wat charme verdwenen. De
mensen zijn er letterlijk van hun
kameel in hun jeep gestapt.’
‘Benzine is er goedkoper dan water, en
ik heb er openbare terechtstellingen altijd een groot feest daar, trouwens gezien. Het is een compleet andere
wereld. Ik heb me nooit echt goed
gevoeld in Saoedi-Arabië. Saoedi’s
kijken neer op mensen die werken, en
de mutawa’s, of religieuze politie,
durven zich tegenover buitenlanders als
smeerlappen te gedragen. Zo werd een
langharige Filippino bijvoorbeeld
publiekelijk op straat bijgeknipt omdat
zijn lang haar te vrouwelijk was.’
Dubai: schone schijn
Francis is meer te spreken over de
politie in Dubai. ‘Die is altijd zeer

correct’, zegt hij. ‘Dubai is het land van
de schone schijn, van de hoge wolkenkrabbers en biljartvlakke wegen. Maar
eigenlijk gaat het er slecht. Veel van die
nieuwe appartementen staan leeg. De
Europeanen, die rond de eeuwwisseling massaal naar Dubai zijn gekomen,
vertrekken nu - als ze al niet vertrokken zijn. Die golfstaten zijn het
slachtoffer geworden van het kapitalisme en de privatisering die er in de
jaren 90 werden ingevoerd. Er werd te
veel gebouwd en gekocht met geld dat
er niet was. Dat kan niet blijven duren
natuurlijk. Alles in Dubai is artificieel.
Je vindt er alles - ja, zelfs een skipiste
- maar het is allemaal ‘kitsch en
bazaar’. Amusement is er ook heel
duur. Zelfs om op het strand te zitten,
moet je betalen, en dat in een land met
zo’n grote woestijn.’
Terug in Wezembeek-Oppem
Momenteel verblijft Francis in zijn
ouderlijke huis in de Sportpleinstraat.
‘Dit is mijn Wezembeekse pied-à-terre,
tussen twee buitenlandse opdrachten
door. Nu mijn beide ouders overleden
zijn, zal dit huis wel worden verkocht,
maar voorlopig revalideer ik hier van
mijn operatie. Of ik nog terugga naar
het Midden-Oosten weet ik niet. Mijn
pensioen komt ook dichterbij. Als
jonge gast vertrek je zonder verpinken
naar de verste landen, maar als je ouder
wordt, laat je je familie toch minder
graag achter. We zullen wel zien. Eerst
zorgen dat ik terug goed te been ben’,
besluit hij.
Wim Troch

Wie zijn deze schoolmeisjes?
Erfgoedfoto WezembeekOppem
Dit seizoen gaan we 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.
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verenigingsnieuws

Badmintonclub WOBAD verenigt verschillende generaties

‘Badminton is veel meer
dan alleen op een pluimpje
slaan’
Sportieve jongeling Corentin Meurrens (16), gebeten bestuurslid Sofie De Reymaeker
(32) en doorwinterde coach Milou Roekens (57) leven zich al jaren uit bij WOBAD, de
Vlaamse badmintonvereniging van Wezembeek-Oppem die al dertig jaar bestaat. Drie
generaties vertellen over hun passie voor deze gevarieerde sport, waar zowel jong als
oud eindeloos van kan genieten.
‘Elke woensdag- en zondagavond rijd
ik heen en terug vanuit Wallonië naar
de gemeentelijke sporthal om te
badmintonnen. Alleen hier voel ik me
echt op mijn plaats.’ Milou Roekens is
geboren en getogen in WezembeekOppem, maar vestigde zich ruim
vijftien jaar geleden in Villers-la-Ville,
net over de taalgrens. Toch heeft ze er
nooit aan gedacht om WOBAD voor
een andere badmintonclub in te ruilen.
‘De oprichter en bezieler van WOBAD,
Hans Baeken, heeft me meer dan
10

dertig jaar geleden de eerste basistechnieken in het badminton aangeleerd.
Hij hamerde er meermaals op om de
shuttle (pluimpje n.v.d.r.) zo ver en
hoog mogelijk terug te slaan. In
vakjargon noemen we deze belangrijke
slag, de clear. Ik heb lang gesukkeld,
maar eenmaal ik het onder de knie
kreeg was ik eraan verslingerd. Ik
probeer die passie dan ook over te
brengen op zowel de jeugd als de
volwassenen van WOBAD, aan wie
ik nu zelf lesgeef.’

Kracht, inzicht en tactiek
Een van die gepassioneerde jeugdspelers is Corentin Meurrens. Toen hij
tien jaar oud was, ruilde hij zijn
basketbal in voor een racket en een
pluimpje. ‘Mijn oudere broer was lid
bij WOBAD en speelde regelmatig in
dezelfde sporthal waar ik basketbalde.
Ik raakte geïntrigeerd door de sport en
kwam er al snel achter dat het heel
gevarieerd en uitdagend is. Je moet snel
zijn in je bewegingen, maar ondertussen ook voortdurend nadenken over

© Tine De Wilde

Op de foto: Milou Roekens en Sofie De Reymaeker

verenigingsnieuws
hoe je de pluim zal terugslaan om het
je tegenspeler zo moeilijk mogelijk te
maken. In het dubbelspel leer je ook in
team werken en je partner vertrouwen.’
Hoewel badminton een officiële sport
is op de Olympische Spelen wordt het
vaak ondergewaardeerd. ‘Heel wat
mensen beschouwen badminton als een
strandsport’, vertelt Milou, ‘terwijl het
zo veel meer is dan alleen op een pluim
slaan.’ Ook jarenlange badmintonster
Sofie De Reymaeker kan dit moeilijk
begrijpen. ‘Badminton vergt tactiek,
kracht en uithouding. Ik speel al sinds
ik dertien jaar oud ben en leer nog elke
dag bij. Toch is het ons opgevallen dat
steeds meer gezinnen langskomen om
een avondje te ontspannen voor weinig
geld. Vaders en moeders die voordien
hun kinderen met de auto kwamen
afzetten, nemen nu ook zelf het racket
in handen. Dat kunnen we alleen maar
aanmoedigen.’
Op sport staat geen leeftijd
WOBAD telt intussen zo’n dertig
leden, meer dan de helft tussen de
twaalf en achttien jaar oud. ‘De jeugd
is ons grootste succes’, vertelt Sofie.
‘Er komen ook heel wat kinderen van
vreemde origine bij ons badmintonnen. Sommigen spreken zelfs geen
Nederlands of Frans, maar dat vinden
we nooit een probleem.’ Corentin pikt
in: ‘We zijn echt een zotte bende.
Meestal staan we met z’n allen te
lachen als we iets in verschillende talen
proberen uit te leggen. Die toffe sfeer
maakt het ook enorm aangenaam om
speciaal naar hier te komen.’

van me gevergd, maar toch heb ik
gewonnen. Op dat moment was ik al
veertig jaar oud.’
‘Je staat beter naast Milou dan tegenover haar op het veld’, vertelt Sofie.
‘Ze heeft heel wat inzicht in het spel en
houdt altijd een aantal lepe trucjes
achter de hand, waardoor ze het haar
tegenspelers nooit gemakkelijk maakt.’
Geluk in het spel
Ook Sofie bijt zich graag vast in
wedstrijden. Een paar jaar geleden
speelde ze regelmatig competitie in
clubverband en nam ze deel aan
tornooien, samen met haar echtgenoot
die ze bij WOBAD heeft leren kennen.
‘Ik was op slag verliefd op zijn mooie
blauwe ogen en werd al snel zijn
partner in het dubbelspel. Ook met zijn
zus, die trouwens een oude schoolvriendin van me is, heb ik heel wat
competities gespeeld. Ze zetelt nu
samen met mij in het bestuur van
WOBAD. Mijn man en ik hebben
sinds een jaar ook een zoontje gekregen, Mats. Zodra hij kan lopen en
praten krijgt hij van ons een kleine
racket in handen en mag hij met ons
mee het veld op. Eigenlijk is het best
grappig hoe alles is gelopen. We
hebben elkaar allemaal bij WOBAD
leren kennen en zijn nu een hechte
familie geworden, letterlijk en figuurlijk. Maar mensen die alleen willen
komen, moeten niet ongerust zijn. We
bieden sowieso spannende matchen aan
en ontvangen iedereen met open
armen, jong en oud.’
Julie Desmet

Ondanks de populariteit bij de jeugd,
haken er velen rond hun achttiende af.
‘Eenmaal ze in het hoger onderwijs
starten, wijken vele jongeren uit naar
grote studentensteden en vinden ze de
tijd en energie niet meer om bij ons te
badmintonnen’, vertelt Sofie. ‘Ik hoor
ook vaak spelers van rond de dertig
zeggen dat badminton voor hen
verleden tijd is’, gaat Milou verder.
‘Maar op die leeftijd speelde ik net de
pannen van het dak! Tijdens een
tornooi heb ik ooit tegen een meisje
van veertien jaar oud gespeeld. Ze was
de dochter van de voorzitter van de
Franstalige Badmintonliga en was
ijzersterk. Iedereen wist wie ze was,
behalve ik. Ze heeft me alle hoeken
van het veld laten zien en het uiterste

Ik badminton, jij badmintont,
wij badmintonnen?
Wie geïnteresseerd is, kan zich het
hele jaar inschrijven. Naast vrij spel
organiseert WOBAD ook regelmatig matchen. Milou en Sofie geven
dan ook technische training aan wie
dat wenst. Voor meer informatie:
info@wobad.be. Het eerste gezin
van vier dat zich inschrijft, krijgt
een doos gratis shuttles als
welkomstgeschenk.

Femma Sint-Pieter
Een hap van het Nederlands
In oktober en november gingen 21 cursisten
Nederlands naar de kookdemonstratie ‘bapas,
lepelhapjes en verrines’ van Femma Sint-Pieter
in GC de Kam. Dat was smullen in het
Nederlands …

Femma Sint-Pieter doet mee met ‘Bijt in je
vrije tijd’, een project van ‘de Rand’ en het
Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant om
cursisten Nederlands te laten kennismaken
met activiteiten van Nederlandstalige verenigingen. Zo kunnen de cursisten op een
plezierige manier hun Nederlands oefenen.

In GC de Kam was het letterlijk smullen in en
van het Nederlands. Nederlands- en anderstaligen leerden heel wat nieuwe woorden van
elkaar. Zo blijkt ‘deftig’ in het Duits iets heel
anders te betekenen dan in het Nederlands.
Daar kwamen we achter tijdens het proeven
van een lekkere preistoemp met spek. De
cursisten toonden interesse in de werking van
Femma. Wie weet komen er binnenkort
enkele leden bij?
Meer info over Bijt in je vrije tijd:
www.derand.be/nl/taalpromotie/bijt,
wezembeek-oppem@bijtinjevrijetijd.be
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nieuws uit de Kam
Groenten uit Balen
donderdag 20 december
film
Groenten uit Balen is een bewerking
van het gelijknamige toneelstuk van
Walter van den Broeck. De film vertelt
het verhaal van de staking van 1971 in
de Balense zinkfabriek van Vieille
Montagne.

Het arbeidersgezin Debruyker woont
in een kleine woning in ‘de cité’, vlak
aan de fabriek. Germaine, de 18-jarige
dochter, droomt van een beter leven.
Ze heeft een baan als kassière in de GB
van Mol. Haar vader Jan Debruyker is
de kostwinner van het gezin en werkt
als arbeider voor Vieille Montagne. Bij
de arbeiders breekt een wilde, door de
vakbonden niet erkende staking uit om
het lage uurloon omhoog te krijgen.
Het gezin valt zoals alle stakers in ‘de
cité’ zonder inkomen.

De piraten!
Alle buitenbeentjes aan dek
donderdag 3 januari
familiefilm
In De Piraten! Alle buitenbeentjes aan dek
zien we de flamboyante piratenkapitein
die er maar niet in slaagt de échte
‘Schrik-van-de-zee’ te zijn. Met zijn
trouwe, maar ietwat klunzige beman-

ning en zijn geliefde scheepspapegaai
Dolly aan zijn zijde, heeft de kapitein
één grote droom: hij wil zijn rivalen
verslaan en zo de felbegeerde prijs van
‘Piraat van het Jaar’ in de wacht slepen.
Het wordt een opdracht die onze
helden van de kusten van het exotische
Blood Island tot aan de mistige straten
van het Victoriaanse Londen brengt.
Tijdens hun tocht binden ze de strijd
aan tegen een koningin die piraten
haat en ze werken samen met de jonge
ambitieuze wetenschapper Darwin.
Maak je klaar voor een verhaal vol
avontuur.

Regie: Frank van Mechelen
Regie: Peter Lord, Jeff Newitt
Met: Evelien Bosmans , Stany Crets,
Lucas Van Den Eynde, Koen de Bouw,
Clara Cleymans, Veerle Dobbelaere en
Axel Daseleire
Originele versie,
Nederlands gesproken.
Nederlands ondertiteld
Duur: 110 minuten
15 en 20 uur - GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa),
filmpas: 15 euro (5 films)

Nederlands gesproken
Duur: 88 minuten
Met stemmen van o.a. Carry Goossens,
Warre Borgmans, Bruno Vanden
Broecke, Sean Dhondt, Jonas Van Geel
15 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro
Meer info: 02 731 43 31,
info@dekam.be

Meer info: 02 731 43 31,
info@dekam.be

Raymond Van Het Groenewoud
Memoires van een balmuzikant
zaterdag 15 december
muziek
20 uur - GC de Kam
12

uitverkocht

Babbeltuur
Kinderateliers Nederlands
vanaf 16 januari
Babbeltuur is een wekelijks kinderatelier voor kinderen van 4 tot 7 jaar voor
wie het Nederlands niet de moedertaal
is. Het kinderatelier is de ideale
gelegenheid om gedurende 8 weken in
het Nederlands te knutselen en te

spelen. Aan het einde van deze 8
weken laten de kinderen tijdens een
toonmoment zien wat ze geleerd en
gemaakt hebben. Het zijn geen
taallessen; je kan niet verwachten dat
de kinderen na 8 ateliers vlot Nederlands spreken.
Voor kinderen met een basiskennis
Nederlands is het goed dat ze ook in
hun vrije tijd hun Nederlands spelenderwijs kunnen oefenen. Ook kinderen
die nog geen Nederlands kennen,
kunnen participeren. Voor deze
kinderen is het een speelse kennismaking met het Nederlands.
Data:
16-23-30 januari, 6-20-27 februari en
6-13 maart 2013
telkens op woensdag van 14 tot 16 uur
in GC de Kam
Meer info: 02 731 43 31,
info@dekam.be

nieuws uit de lijsterbes
Kam Kiest voor Kunst
Sandra Navarrete
december-januari
expo

De Sinterklaasbende
De grote sinterklaasshow
woensdag 5 december
familie

Sandra Navarrete (1979) is af komstig
uit Ecuador. Haar eerste artistieke
opleiding volgt ze op achtjarige leeftijd
aan de Thomas Jeffersonbasisschool.
Twee jaar later wint ze haar eerste

De Sint en zijn Pieten komen naar de Lijsterbes. De hoofdpiet heeft ons al verklapt dat ze
een gevaarlijke stunt zullen uithalen. Als dat
maar allemaal goed afloopt. Na de show maken
ze tijd voor alle kindjes en ze verwennen hen
met lekkers. Wie tekeningen of knutselwerkjes aan de heilige man wil geven, kan dat
zeker doen. De Sinterklaasbende schenkt de opbrengst van deze sinterklaasshow integraal
aan een goed doel en zorgt ervoor dat ook minderbedeelde kinderen een sinterklaascadeautje krijgen.
Voor kinderen vanaf 2 jaar en hun (groot)ouders.
14.15 uur – GC de Lijsterbes. Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk)
Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

Schilderen met vormen en kleuren is
voor haar een manier om haar gevoelens te uiten. Sandra’s schilderijen zijn
geïnspireerd door het leven in en de
cultuur van Ecuador, maar worden ook
gekenmerkt door de mengeling van
gevoelens die het gevolg zijn van in het
buitenland wonen. In haar schilderijen
vind je elementen van legenden,
verteld aan kinderen in Ecuador, en
een mix van inheemse en Spaanse
cultuur.
GC de Kam - cafetaria
Toegang: gratis
Meer info: 02 731 43 31,
info@dekam.be

Spelersgroep De Zonderlingen
Tenderness can be just as abstract as insanity
zaterdag 8 december
te gast
Je hebt een lief, je hebt er geen, misschien wil
je er één. Een last of een zegen? Trekken we
de romantische kaart, klampen we ons vast aan
de clichés of wordt het klef? De Zonderlingen
brengen het op hun eigengereide manier. Met
de feestelijke herneming van deze productie
uit 2004 zetten De Zonderlingen in de verf dat
ze tien jaar aanwezig zijn in de Vlaamse Rand.
20.30 uur – GC de Lijsterbes. Tickets: 9 euro (kassa), 8 euro (vvk)
Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Spelersgroep De Zonderlingen koos voor
een wok van scampi’s.
Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

Eva De Roovere Trio
Mijn Huis ‘intiem’
vrijdag 14 december
muziek

© Charlie De Keersmaecker

kunstwedstrijd. Tijdens haar universitaire studies werkt ze in musea en voor
verschillende toeristische en culturele
verenigingen in Ecuador en Mexico.
In 2004 komt ze in België wonen en ze
raakt nauw betrokken bij de artistieke
activiteiten van de Ecuadoraanse
kunstenaar Freddy Herrera, en later bij
het Art Atelier MALOU in Brussel.
Sinds 2009 werkt ze in de studio van
de Belgische kunstenaar Hubert
Gauthier.

Mijn Huis ‘intiem’ is veel Eva: nummers uit
haar laatste album, maar ook de songs uit De
Jager en Over & Weer komen aan bod. Voor de
gelegenheid kregen ze een nieuw jasje aangemeten. Samen met haar twee muzikanten laat
ze jou binnenkijken: in gedachten, in teksten, in liedjes, in haar muziek. Welkom.
20.30 uur – GC de Lijsterbes. Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk)
Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Eva De Roovere koos voor kip tandoori.
Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06
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Het aantal steunaanvragen in Wemmel
bleef de afgelopen legislatuur ongeveer
gelijk in Wemmel, met 600 dossiers per
jaar. Vorig jaar daalde dat naar 509.
‘Bijna drie op vier steunaanvragen
komen van mensen met een andere
af komst. Dat is een fenomeen voor
gemeenten rond elke grootstad. Allicht
stellen de gemeenten rond Antwerpen
hetzelfde vast. In de Rand is er echter
een bijkomend probleem: de taal.
Rond Antwerpen kom je al ver als je
wat Nederlands praat. Rond Brussel
ken je maar beter de twee talen, Frans
en Nederlands. Iemand uit Oost-Europa
die zich in Wemmel wil integreren en
wil werken, wacht dus een grote
uitdaging.’
In Linkebeek ziet OCMW-voorzitter
Philippe Thiéry hetzelfde fenomeen.
‘We hebben er geen statistieken over,
maar ik vermoed dat de helft van de
mensen die komen aankloppen voor
hulp van vreemde origine is.’

‘Crisis laat zich
voelen’
De economische crisis laat
zich voelen in de OCMW’s
in de Rand. De afgelopen
jaren steeg het aantal
gezinnen die hun energiefacturen niet meer kunnen
betalen fors. Een andere
opvallende vaststelling:
veel steunzoekers zijn van
vreemde origine.

14
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De uitdagingen van de OCMW’s
in de faciliteitengemeenten

We polsten bij de OCMW-voorzitters
van Wemmel en Linkebeek naar de
evolutie in de OCMW-werking tijdens
de afgelopen legislatuur en de uitdagingen van vandaag. Wat blijkt:
de gemeenten in de Rand trekken
kansarmen aan die de grootstad
ontvluchten. Dat zijn de afgelopen
jaren opvallend veel mensen van
vreemde origine.
‘In Wemmel kwamen er traditioneel
veel Congolezen aankloppen, maar nu
zien we een grote toevloed van mensen
uit het voormalige Oostblok, uit het
Midden-Oosten, Afghanistan ook’,
vertelt Jean-Marie Geurts, OCMWvoorzitter in Wemmel.

Gewestgrenzen
Het Wemmelse OCMW zet flink in
op taallessen en jobbegeleiding.
‘Arbeidsbemiddeling is een gewestelijke bevoegdheid en dat maakt het niet
altijd gemakkelijker. Onze maatschappelijk werkers kunnen voor iemand uit
Wemmel wel op zoek naar een arbeidsplaats in Brussel, maar in Brussel zullen
ze eerder voorrang geven aan iemand
uit Brussel’, zegt Geurts. Ondertussen
proberen arbeidsbemiddelingsdiensten
samen te werken om mensen over de
gewestgrenzen heen aan werk te
helpen.
‘De taalfaciliteiten laten ons dan weer
toe om Franstaligen zonder tussenkomst van een tolk te helpen. De
begeleiding naar werk kan daardoor
vlotter verlopen’, vervolgt Geurts.
‘Dat staat het aanbieden van taallessen
Nederlands niet in de weg. Maar
taalfaciliteiten brengen ook veel
vertaalwerk met zich mee en het
personeel moet slagen voor een
taalexamen.’
‘In Linkebeek is 90 % van de dossiers
in het Frans. Onze maatschappelijk
assistenten zijn tweetalig, maar
tewerkstellingsinitiatieven in Vlaanderen zijn op Nederlandstalige werkzoekenden gericht. Onze klanten zijn
voor een groot deel laaggeschoolden
die weinig Nederlands kennen.

Rand-Nieuws
Ze zijn wel bereid Nederlands te leren, maar dat gaat niet
van de ene dag op de andere. Een beroep doen op Brusselse
tewerkstellingsinitiatieven? In Brussel is er een werkloosheidsgraad van 20 %; daar hebben ze hun eigen problemen.’
Onbetaalde energiefacturen
Een fenomeen van overal, maar toch opvallend in de Rand:
veel mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen.
In Wemmel bijvoorbeeld ging dat van 132 gezinnen in 2006
naar 433 vorig jaar. ‘In 2006 werden 132 mensen uitgenodigd op de lokale adviescommissie gas en elektriciteit’,
vertelt Jean-Marie Geurts. ‘Daarin zetelen een maatschappelijk assistent van het OCMW, een OCMW-raadslid en een
vertegenwoordiger van Eandis. Ze bekijken samen of en hoe
er een oplossing gevonden kan worden voor de problemen,
eventueel met een af betalingsplan of het plaatsen van een
budgetmeter. In 2011 waren er al 433 mensen die voor de
commissie verschenen. En ook het aantal dossiers schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling is gestegen.’
Het gaat dan lang niet alleen om de vaste OCMW-klanten
van sociaal kansarmen. Ook mensen uit de middenklasse
komen vaker in de problemen. De stijgende energieprijzen
en de economische crisis spelen uiteraard een rol. ‘Ook het
stijgende aantal scheidingen is een oorzaak. Koppels verdelen
de kosten; als alleenstaande sta je er alleen voor. Wat me
opvalt, is dat mensen het onderscheid niet kunnen maken
tussen wat essentieel is en wat luxe. Ze boeken bijvoorbeeld
een skivakantie, maar kunnen hun gasrekening niet meer
betalen.’
Dat stelt ook Philippe Thiéry in Linkebeek vast. ‘Mensen
met een job die toch hun energiefactuur niet meer kunnen
betalen, we zien het steeds vaker’, zegt hij. ‘Daarnaast zijn er
ook meer mensen met een leefloon dan vroeger. De maatregelen van de federale overheid om langdurig werklozen
sneller te schorsen, voelen wij met het OCMW sinds vorig
jaar heel goed. Mensen vallen zonder uitkering en komen
aankloppen voor een leefloon.’
Hoge woonprijzen
Wat de situatie in de Rand nog moeilijker maakt, is de
woonprijs. ‘Er zijn niet veel woningen of appartementen te
vinden tegen een betaalbare prijs’, meent Thiéry. ‘Een groot
probleem in Linkebeek. Mensen betalen vaak de helft van
hun inkomen aan de huur van een appartement. Mensen met
een leefloon sluiten een huurcontract af van 700 of 1.000 euro
per maand. Dat is niet houdbaar en dus komen ze bij het
OCMW terecht voor hulp.’
Tewerkstelling, energiekosten en een goed inkomen.
Dat zijn de uitdagingen volgens de Linkebeekse OCMWvoorzitter. ‘Het wordt er niet gemakkelijker op. We merken
dat veel gezinnen aan het einde van de maand in de problemen
raken. De uitgaven van de OCMW’s komen onder druk te
staan. Niet alleen in de Rand, maar in heel het land. De
gemeente is volgens de wet verplicht om het budget van het
OCMW bij te passen en dus zullen de gemeenten dat ook in
hun budget voelen. En zo betaalt iedereen mee.’

uitgekamd is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Kam en vzw ‘de Rand’. Uitgekamd komt tot
stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.
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activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

1 20.00 De Morgenster / Toneel: In ’t zoete genot

GC de Kam

02 731 43 31

5 20.00 Kleine KamKlub / Free podium

GC de Kam

02 767 74 49

8 16.00

Pels & Pluim / Kleinveetentoonstelling

GC de Kam

02 731 49 45

9 09.00 Pels & Pluim / Kleinveetentoonstelling

GC de Kam

02 731 49 45

11 20.00 Femma / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

12 20.00 Cultuurraad Wezembeek-Oppem
Algemene vergadering cultuurraad

Het Hoeveke

cultuurraad@wezembeekoppem.info

14 20.00 KWB / Trappistenavond

GC de Kam

02 731 05 73

18 20.00 Gezinsbond / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

20 20.00 Gezinsbond / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

December

21 11.30

Okra / Kerstfeest

21 20.00 ACV Druivenstreek i.s.m. LBC-NVK
Film: Le Fils de l’autre

Gemeentelijke feestzaal

02 731 83 39

GC de Kam

02 731 83 39

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor januari 2013 bekend willen maken, kunnen voor
maandag 3 december 2012 een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

Peter en de Wolf met
handpoppen
Op zaterdag 10 november stond de tijdloze klassieker Peter en de Wolf in GC de
Kam op het podium. Deze keer was het geen film of een versie met een live
symfonisch orkest. Figurentheater De Maan bracht het verhaal van Prokofjev met
handpoppen. Een betoverende voorstelling voor jong en oud. De zaal zat helemaal
gevuld. Iedereen ging naar huis en zat tot ’s avonds laat met het welbekende
deuntje in het hoofd.

