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ESTAFETTE

Jutta Schubert

‘Durf neen te zeggen’
De Duitse Jutta Schubert volgde haar man ruim anderhalf
jaar geleden naar ons land. Terwijl hij zijn carrière vorm
geeft, blijft zij in Wezembeek-Oppem. Ze leert Nederlands
en Frans, maakt vrienden en hoopt haar activiteit als
persoonlijke adviseur ‘Encouraging’ uit te bouwen.
Het is een zonnige dag. Jutta Schubert zit op het terras, hond Lana speelt op het
gras. Samen met haar zoon en haar man woont ze in een opgeknapt hoevetje vlak
bij GC de Kam. Ze huren het sinds ze een jaar en negen maanden geleden naar
Wezembeek-Oppem verhuisden. ‘Mijn man heeft hier zijn droomjob gevonden
en ik ben hem gevolgd’, vertelt Jutta. ‘Dat was niet gemakkelijk in het begin. We
kwamen aan tijdens de vakantiemaanden. Mensen waren op vakantie, er waren
geen cursussen en ik kon met niemand contact maken. We hadden ook nog geen
2

telefoon- of internetverbinding. Ik voelde me
helemaal geïsoleerd en heb me toen op de tuin
gestort. Het tuinieren heeft me geholpen. Het is
een manier om me verbonden te voelen met de
plek waar ik woon.’
De taal
Om contact te maken en Nederlands te leren,
startte Jutta in september 2011 met een cursus
Nederlands in de Kam. In Duisburg volgt ze
Franse les. ‘Als je in een land woont, lijkt het me
maar normaal om de taal te leren. Het zijn niet
alleen woorden, met taal druk je ook gevoel uit
en je leert een stukje hoe de mensen leven. Ik
moet altijd glimlachen als ik hoor hoe Franstalige

UIT DE GEMEENTE
mensen de twee laatste letters van hun woorden inslikken. Ik vond het eerst vreemd, maar ik denk dat ze het
doen uit liefde voor hun taal. Franstaligen zijn wat
luchtiger, wat nonchalanter.’

© Tine De Wilde

Anders dan veel andere buitenlanders in WezembeekOppem, blijft Jutta hier langer dan slechts enkele jaren.
‘Misschien tien of vijftien jaar, misschien voor altijd’,
zegt ze. ‘Dit is niet mijn vaderland, maar nu wel mijn
thuis. De mensen hier zijn anders dan in Duitsland. In
België wonen veel culturen samen. Belgen zijn daardoor
opener, hartelijker en warmer. Toen ik zeventien was,
verhuisde ik naar Berlijn. Daar heb ik negentien jaar
gewoond om dan naar Steinhude te verhuizen, een dorp
in de buurt van Hannover. Ik heb in drie maanden tijd in
Wezembeek-Oppem meer vrienden gemaakt dan in de
negentien jaar dat ik in Steinhude woonde. Mijn buren
zijn superlieve mensen. Als wij weg zijn, vangen zij
bijvoorbeeld de hond op.’
‘Als anderstalige of buitenlander word je in België alles
aangereikt om je te integreren. Daar kan Duitsland nog
wat van leren. En de mensen houden hier van groen, van
natuur. Het stukje grond hiernaast is verwilderd. Dat kan
hier, dat vindt niemand erg. In Duitsland gebeurt dat
niet. Daar houden de mensen vast aan regels, aan
strakheid.’
Encouraging
Jutta werkte in Duitsland als verpleegster. Ze verdiepte
zich in de psychologische leer van Alfred Adler (18701937). ‘Encouraging’, vertelt Jutta. ‘Ik studeerde zeven
jaar lang en ben nu persoonlijke raadgever van ‘Encouraging’. De leer stimuleert mensen te durven doen waar ze
eigenlijk de moed niet voor hebben. Veel mensen durven
niet neen te zeggen, durven de stap niet te zetten naar
wat ze eigenlijk echt willen. Adler heeft gezegd dat als je
het beste uit het leven wilt halen, je jezelf dan in de beste
positie moet brengen. Daar help ik bij.’
‘Om mijn studies over Encouraging te betalen, combineerde ik enkele jobs. Onder meer in een wellnessfaciliteit. Daar kwam elke dinsdag een vrouw om te ontspannen,
maar ze slaagde er maar niet in om te genieten, om stil te
vallen. Dat kan je leren door encouraging. Veel vrouwen
willen iedereen te vriend houden maar dat maakt je leeg. Je
moet jezelf rust geven.’ Op haar website www.mut-will-ich.
de vind je meer uitleg.

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
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 30/09 tot 3/10
Apotheker Delarue
Koningin Astridlaan 272
1950 Kraainem
02 731 06 06
> Van 4/10 tot 6/10
Apotheker Boone
Jezus Eiklaan 2
3080 Tervuren
02 767 44 86
> Van 7/10 tot 10/10
Apotheker Jansen-Ceupens
Lange Eikstraat 8
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 89 40
> Van 11/10 tot 13/10
Apotheker Matterne
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
02 731 73 68
> Van 14/10 tot 17/10
Apotheker Matterne
Koningin Astridlaan 313
1950 Kraainem
02 731 73 68
> Van 18/10 tot 20/10
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 33 67

> Van 21/10 tot 24/10
Apotheker Van MeerbeekPicard
Mechelsesteenweg 158
1933 Sterrebeek
02 731 62 91
> Van 25/10 tot 27/10
Apotheker Van MeerbeekPicard
Mechelsesteenweg 158
1933 Sterrebeek
02 731 62 91
Apotheker Canoo
Leuvensesteenweg 74A
3080 Tervuren
02 731 05 08
> Van 28/10 tot 31/10
Apotheker Landerie
Louis Marcelisstraat 126
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 32 68
> Van 1/11 tot 3/11
Apotheker Desmet
Mechelsesteenweg 157
1970 Wezembeek-Oppem
02 731 04 76

Veel werk heeft Jutta nog niet in Wezembeek-Oppem. ‘Ik
heb de Duitstalige vrouwen uitgenodigd op een kopje thee
om mezelf voor te stellen, maar er kwam niemand opdagen.
Misschien hadden ze de moed niet.’ (lacht)
Bart Claes
In deze rubriek laten we elke maand een inwoner uit
Wezembeek-Oppem aan het woord over de dingen
die hem of haar bezighouden. Hij of zij duidt de
volgende inwoner aan die de estafette voort mag
zetten. In uitgekamd van mei wees taallerares Nadia
Verstraeten haar Duitse cursiste Jutta Schubert aan.
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VERENIGINGSNIEUWS
Knutselen met Astrid
Juwelen uit papier
Femma Sint-Pieter
donderdag 24 oktober
20 uur – GC de Kam

Voordracht: een tuin vol vlinders
Natuurpunt
dinsdag 8 oktober
20 uur – GC de Kam
Groenten kweken, voetballen, luieren in een hangmat,
barbecueën … Het kan allemaal in de tuin, terwijl je
toch nog ruimte overhoudt voor wilde dieren. Vlinders
zijn snel tevreden. Met enkele kleine ingrepen kan je
het deze vrolijke fladderaars naar hun zin maken. Leer
alles over blauwtjes en witjes, zandoogjes en schoenlappers
en kijk vol spanning uit naar de komst van de flamboyante
koninginnenpage.
Deze laagdrempelige voordracht wordt verzorgd door
Wim Veraghtert, educatief medewerker van Natuurpunt Educatie.
Locatie: GC de Kam, Beekstraat 172, Wezembeek-Oppem
Gratis.

Je hoeft niet altijd duur materiaal te kopen om mooie
sieraden te maken. Maak bijvoorbeeld eens kralen uit papier.
Je kunt alle soorten papier verwerken: van tijdschriftenpapier
tot behangpapier. Zoek een paar veelkleurige pagina’s uit
een reisbrochure en je staat versteld van het resultaat. Ook
behangpapier leent zich prima om hedendaagse juwelen met
dikke kralen te maken. Valt de kleur je wat tegen, dan
schilder je de kralen gewoon.
Welk materiaal moet je meebrengen?
- gekleurd papier, behangpapier of posters die mooi
glanzend zijn
- tandenstokers of iets dikkere satéstokjes
- lat van 30 of 50 cm
- potlood en balpen
- gewone papierlijm
- plastic om de tafel te beschermen
Meebrengen als je wil:
- dikke (Artline)marker (zwart, rood of groen) die tegen
water bestand is
- parels (om tussen de zelfgemaakte papieren parels te
verwerken)
Voor de afwerking van de ketting (lint, slotje) zorgen wij
zelf. We vragen een kleine bijdrage van +/- 3 euro, die je op
de lesavond zelf betaalt.
Vragen? Astrid, 02 782 17 77 (bellen na 19 uur)
Deze activiteit is opgenomen in het project Bijt in je vrije tijd,
waarmee ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant vzw mensen die Nederlands leren of geleerd hebben,
willen laten proeven van Nederlandstalige activiteiten.
Meer info: www.bijtinjevrijetijd.be.

Patiëntenrechten
Ziekenzorg Wezembeek-Oppem i.s.m. ACV,
Femma, KWB, Okra
dinsdag 8 oktober
14.30 uur – lokalen OCMW Wezembeek-Oppem
De wet op de patiëntenrechten bestaat sinds 2002. In deze wet
worden acht basisrechten beschreven die je als patiënt beschermen
in relatie tot zorgverleners en ziekenhuizen. Enkele voorbeelden:
een behandeling levert niet het gewenste resultaat op, een bepaald
onderzoek bleek niet nodig te zijn, een factuur wordt betwist …
Het zijn stuk voor stuk situaties waarin het zinvol is om je rechten
als patiënt te kennen. Toch blijkt uit onderzoek dat 60 % van de
patiënten niet weet over welke rechten zij beschikken. Tijdens
deze samenkomst willen we daar verandering in brengen en
patiënten beter informeren.

Emmertjesfuif
Jeugdraad Wezembeek-Oppem
zaterdag 5 oktober
vanaf 22 uur - jeugdhuis Merlijn
Na een succesvolle eerste editie volgt dit jaar de tweede Emmertjesfuif. Je kan op deze fuif een gewoon pintje drinken, maar het bier
wordt ook geschonken in emmertjes: te verkrijgen in mini- en
maxiformaat, voor elk wat wils. De hamvraag is: wie zal dit jaar
‘the king’s bucket’ soldaat maken?
Tickets: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa)
Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij de leden van de
jeugdraad van Wezembeek-Oppem en in jeugdhuis Merlijn.

Uitwaaitocht o.l.v. pastoor Jos Verstraeten
Femma Sint-Pieter
dinsdag 1 oktober
10 uur - vertrek GC de Kam

Tentoonstelling De Wezembeek,
levensader van onze gemeente
Erfgoed Wezembeek-Oppem
5 en 6 oktober
woon- en zorgcentrum O.L. Vrouw
Waar ontstaat de Wezembeek en waar loopt zij
naartoe? Waarom is de beek hier zichtbaar en
daar ondergronds verborgen? Wie woonde er in
de woningen langsheen haar oevers en hoe
zagen deze eruit? Hoe beïnvloedde de waterloop
het leven van de buurtbewoners? Hoe kwam
men er toe een groene zone met een visvijver
aan te leggen langs de loop van de Wezembeek?
Wie weet nog waar vroeger waterkers gekweekt
werd, en waar de jeugd in de zomer ging
zwemmen?
Wat over die kleine waterloop en over de
evolutie van de bebouwing op zijn oevers
geweten is, wordt door Erfgoed WezembeekOppem bijeengebracht en tentoongesteld op
panelen.
Locatie: polyvalente zaal van woon- en zorgcentrum O. L. Vrouw, J.B. De Keyzerstraat 35.
Aan de scanstand kunnen bezoekers meegebrachte foto’s digitaliseren. In een projectiehoek
zal beschikbaar beeldmateriaal over Wezembeek-Oppem worden getoond.

Voor de zeventiende keer organiseren wij een uitwaaitocht. Onze proost Jos
Verstraeten zal ons daarbij, net als de vorige jaren, begeleiden.
Een uitwaaitocht is geen natuurgidsentocht, maar een wandeling waarbij we
met bewondering naar het mooie en mysterieuze in de natuur kijken. Daarbij
maken we tijd voor elkaar en we luisteren naar elkaar. Om onze honger te
stillen, eten we ergens een snack.
Meer info: Jeannine Schots, 02 731 48 79
Familieleden en vrienden van leden zijn natuurlijk welkom.

Brussels cabaret
Parochieploeg Sint-Pieter Wezembeek
zondag 20 oktober
15 uur - GC de Kam
Op 20 oktober is het lachen geblazen, want de parochieploeg organiseert
opnieuw Brussels cabaret, ditmaal gebracht door Voêtkapoon Smiske van
Muilebeik en Speegelman Marcel de Schrijver. Smiske voorziet populaire
melodietjes van een zelfgeschreven Brusselse tekst. Marcel vertelt het publiek
nog eens enkele van zijn ontelbare verhalen in het Brussels. As ek aale ne gooie
roêd mag geive: ni twaaifele, want dei dee der ’t ieste baa zen emme de beste plosje!
Tickets: 10 euro, te betalen op rekeningnummer IBAN BE53 7340 3760 1653
Reserveren: 0476 07 51 96
Ter info: Voêtkapoon is de spotnaam voor een inwoner van Molenbeek en
Speegelman voor een inwoner van Jette.

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag
4 oktober om 19 uur. Op zaterdag 5 en zondag
6 oktober is de expo toegankelijk van 10 tot
12 uur en van 14 tot 17 uur.
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5 jaar Running Club WO

Samen joggen
door de gemeente
Je hebt ze ongetwijfeld al eens zien lopen: de joggers
van Running Club WO. In hun oranje-met-zwarte outfit
lopen ze langs de Wezembeek-Oppemse wegen. Eén
ding is zeker: hier wordt niet alleen gelopen omdat
sporten gezond is, maar vooral omdat de sfeer zo leuk
is. Puf!

Running Club WO ontstond vijf jaar
geleden in februari. ‘Een aantal
sportgeoriënteerde geesten staken de
koppen bij elkaar en besloten een
start-to-runprogramma op poten te
zetten’, begint voorzitter Paul Vanderbiest (68) zijn verhaal. De organisatoren hingen affiches op voor de start-torun en plaatsten een aankondiging in
uitgekamd. ‘We hoopten op 25 à 30
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geïnteresseerden. Groot was onze
verbazing toen we meteen 86 inschrijvingen hadden. Een schot in de roos’,
lacht Vanderbiest trots.
Trage wegen, snelle lopers
In tien weken leerden de leden vijf
kilometer lopen onder de professionele
begeleiding van Karoline. ‘De meesten
hadden nog nooit gelopen, wat geen

probleem was, want ons doel is om
recreatief en onder begeleiding te
sporten.’ In het begin liepen de joggers
rondjes rond de Warandevijver; na
enkele weken zwermde het gezelschap
uit naar de wijdere omgeving. ‘We
proberen zo veel mogelijk op trage
wegen en een zachte ondergrond te
lopen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Zo lopen we op de paden in
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Wezembeek-Oppem tot op
de grens met Tervuren,
Kraainem en Sterrebeek.’
Sociaal gebeuren
Elke zondagvoormiddag
organiseert de Running
Club een training van
ongeveer een uur onder
begeleiding van kinesist
Jakob. De lopers warmen
zich op voor ze uit de
startblokken schieten.
Achteraf volgt nog een
stretching. Het principe is
simpel: samen vertrekken
en aankomen. Pauls vrouw
Monique legt uit: ‘We
starten samen. Wie wat
trager loopt, neemt
gewoon een kortere weg.
Aan de aankomst zien we
elkaar weer. Een goede
deal, toch?’ Onderling
spreken de lopers af om
ook op andere dagen een
toertje te lopen, zo houden
ze elkaar warm. De sfeer
in de club is geweldig. ‘Het
is niet alleen een sportief,
maar ook een sociaal
gebeuren’, beaamt Monique.
De begeleidster zei ooit dat
je moet kunnen praten
terwijl je loopt. Sommige
dames hebben dat heel
serieus genomen, heb ik
me laten vertellen.

marathon van Brussel mee’, zegt Paul, die vroeger verschillende marathons liep. ‘Met als uitgangspunt: deelnemen is
belangrijker dan een goede tijd halen. Wie niet meeloopt,
komt gewoon gezellig supporteren!’
Running Club WO organiseert zelf evenementen zoals een
paas-, herfst- en kerstjogging. Die worden aangevuld met
verschillende andere initiatieven waarbij de joggers op
verkenning gaan. Zo kregen ze ooit toestemming van de
eigenaar van het kasteeldomein de Burbure om in het park
te lopen. ‘Een schitterende ervaring’, weet Monique nog.
‘Op een keer vond de training plaats tijdens de marathon
van Brussel. We hebben een stukje meegelopen met de
deelnemers en genoten van het applaus van de toeschouwers.
Een geweldige ervaring. De bevoorrading hebben we
uiteraard niet aangenomen.’ En ook een sightjogging stippelde
Paul uit. ‘Anne van GC de Kam gidste ons door Leuven. Zij
met de fiets, wij al joggend. We wilden ongeveer een uurtje
lopen, maar het was zo interessant dat het anderhalf uur
werd. Een superdag!’ Ook tegen een buitenlandse trip in
samenwerking met Les Amis de Bourgogne zeggen ze
geen nee.
Intussen telt de club een vijftigtal leden die variëren in
leeftijd: van zestienjarigen tot zeventigers. ‘Onze filosofie is
eenvoudig: jonge mensen sporten in competitieverband,
maar als je dertig, veertig of vijftig bent, kom je niet meer in
aanmerking voor competitie. Dan is het leuk als je samen
recreatief kan sporten.’
Feest!
Om hun vijfjarige bestaan te vieren, breidt de Running
Club de herfstjogging op zondag 6 oktober uit. Er is een
tocht van 1 kilometer voor de kleinsten, en eentje van vijf en
tien kilometer voor de volwassenen. Om deel te nemen hoef
je geen lid te zijn. Iedereen is welkom. Daarna volgt een
warm en koud buffet.
Marijke Pots

‘Onze club is een bont
allegaartje van joggers geworden met Belgen, buitenlanders
en verschillende expats. Iedereen is welkom. We hebben wel
altijd duidelijk gemaakt dat de begeleiding in het Nederlands
verloopt. Daar heeft niemand een probleem mee. Integendeel, de meesten steken er nog wat Nederlands van op’,
aldus Paul.
Er is een goede samenwerking tussen de Running Club en
andere verenigingen. ‘Onze club is als sportvereniging
erkend door de sportraad, maar spijtig genoeg niet door de
gemeente’, vertelt Paul. ‘We vragen weinig lidgeld. Daarin is
een verzekering voor mogelijke ongevallen, een loopshirt en
een sweater begrepen.’

Feesteditie herfstjogging
zondag 6 oktober - GC de Kam
Tijdsschema
10.30 uur: jogging 1 km, 5 km of 10 km
(inschrijven is niet nodig)
12.30 uur: herfstbrunch met welkomstdrankje,
koud en warm buffet (inschrijven is verplicht).
Prijs: 23 euro (volwassenen), 10 euro (10 tot 14
jaar), gratis (-10 jaar)
Meer info en inschrijven: Paul Vanderbiest,
vanderbiest.paul@skynet.be

Winnen? Deelnemen!
Het was oorspronkelijk de bedoeling om vijf kilometer te
lopen, ‘maar zodra we die afstand konden lopen, wilden we
meer. Zo zijn we gestart met een start-to-run tot 10 kilometer.
Intussen lopen de betere lopers de 20 kilometer en de halve
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VERENIGINGSNIEUWS
Programma Herfstfeesten oktober
Ontdek hier het programma van oktober van de Herfstfeesten. De meeste activiteiten vinden plaats in GC de Kam,
tenzij anders aangegeven.
> Vrijdag 4 oktober - vanaf 19 uur
Tentoonstelling over De Wezembeek, levensader van onze
gemeente door Erfgoed Wezembeek-Oppem in de
polyvalente zaal van het woon- en zorgcentrum O.L.
Vrouw. Op blz. 5 vind je meer informatie over deze
tentoonstelling.
> Zondag 6 oktober - 10.30 uur
Herfstjogging: een recreatieve jogging (1 km, 5 km en 10 km)
met vertrek en aankomst aan de Kam. Een organisatie van
de Running Club. Deelnemen is gratis. Lees er meer over
op blz. 6-7.
> Zondag 6 oktober - vanaf 12.30 uur
Running Club WO bestaat 5 jaar. Dat wordt gevierd met
een heerlijke herfstbrunch (koud en warm buffet). Leden
van de Running Club en familie, vrienden en sympathisanten zijn van harte welkom. Meer info op blz. 6-7.
> Dinsdag 8 oktober - 20 uur
Diavoorstelling in het thema Een tuin vol vlinders door
Natuurpunt. Zie aankondiging op blz. 4-5.
> Donderdag 10 oktober - 20 uur
Optreden van de Frivole Framboos. UITVERKOCHT.
> Zaterdag 12 oktober, 10 tot 17 uur
Het Davidsfonds stelt het boekenpakket voor waaruit je
kan kiezen voor jouw lidmaatschap tijdens het nieuwe
werkjaar.

Free podium
Kamklub
zaterdag 12 oktober
20 uur – GC de Kam
Op zaterdag 12 oktober
palmt de KamKlub
opnieuw GC de Kam
in. De KamKlub biedt
een bonte bende
amateurmuzikanten en
-zangers al meer dan
twaalf jaar de kans om
hun talent op een
podium te laten zien en
horen.
Op 12 oktober kan je, naast de amateurs, ook een van de beste
Europese bluegrassbands aan het werk zien: The Sons of Navarone. In
Vlaanderen won bluegrass vooral aan bekendheid door de film The
Broken Circle Breakdown.
The Sons of Navarone hebben zich, sinds hun ontstaan in 2001,
talrijk en succesvol laten opmerken in de internationale muziekwereld. Deze vier Sons, drie Belgen en een Ier, brengen een unieke
voorstelling vol voortreffelijke bluegrassmuziek doorspekt met
subtiele humor. Je kan een zeer gevarieerd aanbod verwachten.
Snelle, pittige nummers waarin 5-string banjo en mandoline centraal
staan, worden afgewisseld met schitterende closeharmonysongs, hét
visitekaartje van deze virtuoze band. Naast meer traditionele nummers
maken deze stuk voor stuk volleerde muzikanten af en toe een uitstap
naar modernere popsongs, met uiteraard altijd een knipoog naar
bluegrass.

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
09.30
OKRA – fietsen
vertrek Paterskerk
02 731 83 39
19.30
Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn
02 782 02 96
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WOENSDAG
14.00
Okra - wandelen
GC de Kam
02 731 83 39
14.30
OKRA – petanque
sporthal
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

NIEUWS UIT DE KAM
KUNSTeldoos
Ben je tussen 4 en 12 jaar en
hou je van dansen? Of word je
liever kunstenaar voor één dag?
Misschien droom je er wel van
om een liedje te leren spelen op
een instrument of zou je graag
eens experimenteren in de
keuken? Of wil je gewoon eens
iets nieuws proberen? Wel, dan
hoef je niet ver te zoeken.
Vanaf woensdag 2 oktober zijn er in GC de Kam en GC de Lijsterbes
nieuwe creatieve en sportieve kindernamiddagen onder de naam
KUNSTeldoos. Je vindt er een hele waaier aan reuzeleuke en knotsgekke workshops, die afwisselend plaatsvinden in één van beide
centra. Tot eind december griezelen en fantaseren we er op los: over
sprookjesfiguren, griezelige beesten, tovenaars en andere rare wezens.
Breng zeker je fantasie mee!
Voor de kleuters zijn de
inschrijvingen al afgesloten,
maar als je tussen 6 en 9 jaar
oud bent, kan je nog één van de
laatste tickets bemachtigen voor
de workshops in jouw leeftijdscategorie. We leren hoe je
cupcakes omtovert tot heerlijke
kunstwerkjes, spelen muziek
met handen en voeten en trekken de gekste bekken voor de camera.
Snel zijn is de boodschap, want op 15 oktober sluiten we onze
inschrijvingen voor deze reeks af!
Ook 9- tot 12-jarigen kunnen
tot 15 oktober tickets reserveren
voor de workshop van Theater
Froefroe. Zij sturen op 23
oktober een specialist naar GC
de Lijsterbes, die je leert hoe je
een monsterlijke praatpop van
schuimrubber maakt. Wedden
dat je broer of zus gillend
wegloopt?
Wij zijn de mama’s en papa’s niet vergeten, want ook zij kunnen
deelnemen aan KUNSTeldoos. Wou je altijd al een griezelige
vampierencape, schattige roodkapjesmantel, magische tovenaarsmantel
of enge heksencape? Vanaf nu maakt je mama of papa die zelf. In
twee lessen leert Petra Daniëls hen hoe ze een patroon moeten
knippen, het kostuum moeten naaien én hoe ze het kunnen versieren.
Wie weet win je wel de prijs voor het ‘mooiste zelfgemaakte halloweenkostuum’ op het Griezelbal van 26 oktober in de Lijsterbes, waarover
je meer informatie vindt op blz 13.
Meer info: www.delijsterbes.be, www.dekam.be
Inschrijven kan via de website of telefonisch via één van de centra.

Oproep

We zijn op zoek naar alternatieve vervoersmogelijkheden voor deze
kinderactiviteiten op woensdagnamiddag, tussen de gemeenten
Wezembeek-Oppem en Kraainem. Staat er in jouw garage een bus(je)
dat hiervoor kan worden ingezet of ken je iemand die ons kan helpen?
Geef dan een seintje via 02 721 28 06 of aurelie.walschaert@derand.be.

VOORUITBLIK
Jo Lemaire
My sentimental journey
vrijdag 15 november
muziek
Met twee bevriende
muzikanten kruipt Jo in
de huid van een romancière, en ze gaat op
ontdekking naar de
finesses van het gemeenschappelijke Europese
culturele erfgoed. Jo
brengt een intrigerende
verzameling passionele
songs mee, deels uit het collectieve geheugen: Portugese fado,
Duits cabaret, Ierse folk of Nederlandse kleinkunst.
20 uur - GC de Kam
Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo)

The Great Gatsby
donderdag 21 november
film
Lente 1922. De tijden
verbeteren. Leerlingschrijver Nick Carraway
(Tobey Maguire) verlaat
het Midden-Westen en
verhuist naar New York.
Daar woont hij in de
buurt van de mysterieuze
miljonair Jay Gatsby
(Leonardo DiCaprio). Hij komt terecht in Gatsby’s fascinerende
wereld vol illusies, obsessies, leugens en tragedies.
15 en 20 uur – GC de Kam

De Schedelgeboorten
Veel is mogelijk
zaterdag 23 november
humor
Met hun cabareteske
muziekvoorstellingen
staan De Schedelgeboorten al bijna twintig jaar
aan de top van de
Nederlandstalige
muzikale humor. De
grappige wendingen in
hun liedjes, de verrassende
ontknopingen en
muzikale spitsvondigheden zijn dé remedie voor de geestelijke
gezondheid.
20 uur - GC de Kam
Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo)
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Gunther Verspecht over Ode aan Yasmine

‘Yasmine

was écht rock-‘n-roll’
Amper 37 was Yasmine toen zij uit het leven en bijgevolg ook uit
de muziekwereld stapte. Vier jaar na haar dood nemen Clara Cleymans,
Barbara Dex, Kris De Bruyne en Gunther Verspecht de draad weer
op tijdens een hommage aan de zangeres. Uit haar omvangrijke
repertoire selecteerden ze de mooiste nummers, die ze van nieuwe
arrangementen hebben voorzien. Ze doopten hun voorstelling Diep
in mij. Gunther Verspecht, leadzanger van Stash, geeft zijn impressies
over de zangeres-presentatrice.
‘Yasmine was niet snel tevreden over een song’, getuigt
Gunther. ‘Ze twijfelde zelfs over haar talent. Was ze wel
geschikt voor een muzikale carrière? Ze sleutelde aan een
lied tot ze het goed vond. Steeds vroeg ze zich af of alles nog
klopte met wat ze oorspronkelijk wilde. Wat ze zelf wou,
primeerde op de commerciële aspecten. En dat haar nummers
scoorden, merken we vandaag nog altijd. Onze hommageconcerten zijn altijd uitverkocht. Anderzijds vind ik het
jammer dat wij met haar liedjes meer volk op de been
brengen dan zijzelf toen ze nog leefde.’
Yasmine was geliefd in de hele artiestenwereld en bij een
breed kijkerspubliek. Gunther: ‘Haar collega’s respecteerden
haar. Na de optredens was het altijd feest. De drank vloeide
rijkelijk. Dat ze in het milieu zo veel vrienden had, dankte
ze aan haar gevoeligheid en haar integere houding. Maar net
als veel mensen met een kunstenaarsziel kon ze getormenteerd raken. De emoties hebben haar uiteindelijk zo fel
overrompeld dat ze een fatale beslissing nam. Doordat ze van
ons wegging, krijgen haar liedjes over het afscheid en het
einde van een relatie een nog meer schrijnende betekenis.’
Evenwichtig
Over de verdeling van de liedjes tijdens de hommageconcerten
hoefden Clara Cleymans, Barbara Dex, Kris De Bruyne en
Gunther Verspecht niet lang na te denken. Gunther: ‘Haar
repertoire omvat ongeveer honderd songs. Allereerst
streefden we naar een evenwichtig programma. Naast de hits
kozen we ook voor minder bekende poëtische nummers. Ze
lijken op de huid van de uitvoerders geschreven. Vanzelfsprekend vertolkt Barbara Dex Porselein en waag ik me aan
Vraag me niet waarom. Met haar eersteling In de wolken raken
we de gevoelige snaar.’
Vrouwen
Yasmine werd een icoon van de holebigemeenschap. ‘Alle
vrouwen aan de macht! werd het lijflied van veel feministes.
10

Maar volgens Gunther was
Yasmine zelf allesbehalve een
rabiate feministe. ‘Ik heb bij
haar geen greintje mannenhaat
of af keer van de andere sekse
vastgesteld. Ze ging met
iedereen vriendschappelijk om.
Kris De Bruyne en Thé Lau
waren haar boezemvrienden,
hoewel deze twee heren zich
profileren als womanizers die
graag indruk maken op
vrouwen. De meeste feministes
reageren korzelig op dit soort machogedrag. Yasmine
daarentegen kon het relativeren.’
Herscholen
Als leadzanger van Stash zong Gunther steeds in het Engels.
Voor dit concert moest hij zich herscholen. ‘Op deze manier
stap ik mee op de trein van het betere Nederlandstalige lied,
dat vroeger tot de kleinkunst werd gerekend. Kleinkunst zit
in de lift. Al is er natuurlijk ook de revival van de country
en de andere Amerikaanse stijlen uit de jaren vijftig en
zestig. We hebben het repertoire van Yasmine niet vertaald.
Dat zou heiligschennis zijn. Zij heeft het over intense dingen
en porde de luisteraar aan om alles met hart en ziel te doen.’
Over iedere song werd grondig nagedacht. Clara Cleymans
beluisterde ontelbare malen Fataal vooraleer ze haar aanpak
bepaalde. ‘Het is een donkere tekst uit Yasmines beginperiode,
die door de latere gebeurtenissen een visionair trekje krijgt.
Zij beseft dan al dat een relatiebreuk veel pijn doet.’
De podiumsetting wordt aan de liedjes aangepast. Het
verleidingsritueel in Licht ontvlambaar begint in het schemerdonker. De passie is dan nog onderhuids, maar de ogen van
de zangers spreken boekdelen. Ook de begeleidingsband

© Tine De Wilde

draagt – al is het minder opvallend – zijn steentje bij. Gitarist en
producer Jo Mahieu deelt het podium met bassist Wladimir Geel,
drummer Rudy Cloet en percussionist en toetsenman David Poltrock.
Bakken talent
‘Yasmine had nog bakken talent toen ze ons verliet’, zegt Gunther.
‘Of ze ooit een tweede Liesbeth List was geworden, zoals commentatoren voorspelden, weten we niet, maar de Nederlandse diva was wel
haar grote voorbeeld. De grandeur waarmee List het podium bespeelde
en met haar hemelse stem het publiek inpakte, fascineerde haar. Een
enkele keer deed Yasmine een schuchtere poging om een nummer
van haar te coveren.’
Als mediamadam genoot Yasmine een grote populariteit. Gunther:
‘Ze ging nooit over de schreef, maar was koeler (én cooler) dan de
rest. In feite had ze geen sterallures, maar bleef ze authentiek. Omdat
ze een bekende kop had, werd ze het uithangbord van enkele grote
televisieacties, waarbij geld voor goede doelen moest worden ingezameld.
Ondertussen kon ze ook timmeren aan een rechtvaardigere samenleving,
waar ze naar streefde.’

Clara Cleymans, Barbara Dex, Gunther
Verspecht & Kris De Bruyne
Diep in mij - Ode aan Yasmine
zaterdag 19 oktober
muziek
Diep in mij ben ik betoverd,
diep in mij door jou veroverd,
doe jij me dromen, maak jij me vrij.
Yasmine (Hilde Rens) liet niemand onberoerd. Ondanks
haar vele talenten was ze in haar hart boven alles een
zangeres. Haar liedjes weerspiegelen haar zoektocht door
het leven: van jeugdige naïviteit tot sombere introspectie.
Diep in mij is een eerbetoon aan deze wonderbaarlijke
dame.
20 uur - GC de Kam
Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk), 16 euro (abo)

Ludo Dosogne
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NIEUWS UIT DE KAM
Patatje oorlog
KUNSTeldoos
woensdag 9 oktober
familiefilm
De 9-jarige Kiek houdt van skaten,
dieren en is gek op haar vader. Maar als
haar vader een tijdje naar het buitenland moet om als dokter te werken in
een oorlogsgebied, maakt ze zich
zorgen. Deze keer gaat hij naar

Afghanistan. Kiek is bang dat hem iets
zal overkomen: een ontvoering, een
verdwaalde kogel … Ze wil geen dode
papa!
Op school vertelt een leraar dat de kans
dat ze haar vader terug zal zien groter
en kleiner gemaakt kan worden. Dit
antwoord dwaalt door Kieks hoofd: zij
kent slechts één persoon van wie de
vader is gestorven, maar niemand met
een dode vader en een dode hond. Laat
staan iemand met een dode vader, een
dode hond én een dode muis. Dat is
een kleine kans. Dus, ze heeft een dode
muis en een dode hond nodig. Maar
het vangen van een muis is moeilijker
dan ze had verwacht. Gelukkig heeft
de dierenwinkel een oude muis voor
wie zijn tijd is gekomen. Na een korte
opleving, sterft de muis. Ze begraaft de
muis in de tuin. Kiek denkt dat ze nu
de kans dat haar vader gedood wordt
een klein beetje heeft verminderd.
Maar ineens neemt haar vader geen
contact meer op. Dit betekent dat ze
nu een dode hond nodig heeft. Als
haar vader officieel vermist raakt, ziet
Kiek geen andere oplossing dan hun
eigen hond, Mona, van het viaduct te
gooien.
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met Johnny de Mol, Rif ka Lodeizen,
Ruben van der Meer, Pippa Allen

Io e te
donderdag 17 oktober
film
Verloren ziel Lorenzo wil het liefst met
rust gelaten worden. Om aan een
verplichting te ontkomen, verzint hij
een handige leugen waardoor hij een
hele week alleen in Rome kan zijn.
Maar zijn plannen vallen in het water
als plotseling zijn halfzus Olivia, het

gedoodverfde zwarte schaap van de
familie, voor zijn deur staat. Het wordt
een confrontatie van twee erg verschillende karakters. In eerste instantie wil
Lorenzo niets van Olivia – beeldschoon, brutaal en gevaarlijk – weten,
totdat hij zich realiseert dat ze elkaar
misschien kunnen helpen.
Tegen de achtergrond van het turbulente
Italië van vandaag vertelt Io e te ( Jij en
ik) het ontroerende verhaal van een
moedige generatie jonge mensen die
hunkeren naar acceptatie, maar die
bang zijn zichzelf te verliezen. Tegelijkertijd is het een universele ode aan de
kracht van familieliefde.
Regie: Bernardo Bertolucci
Met Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco,
Sonia Bergamasco, Veronica Lazar
Originele versie
Nederlands ondertiteld – 103 min.
15 en 20 uur - GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro
(5 films)

Kam Kiest voor Kunst
Alain Smeyers
oktober
expo
Als tienjarige zet Alain Smeyers zijn
eerste strepen op canvas. Twee jaar
later start hij met een kunstopleiding
aan de beroemde Sint-Lukasschool in
Brussel. Vandaag woont en werkt
Alain Smeyers in Zaventem en hij is

met de tentoonstelling in GC de Kam
aan zijn zestiende expositie toe.
Smeyers maakt hedendaagse abstracte
kunst. Hij werkt met acryl op schildersdoek en voegt materialen toe aan
de verf. Het reliëfachtige oppervlak dat
zo bereikt wordt, is kenmerkend voor
de ‘materieschilderkunst’. Deze
techniek is een vorm van abstract
expressionisme met een bijzonder
expressieve beeldtaal. Smeyers gebruikt
opvallende materialen zoals gips, zand,
linnen en touw, waardoor grijze en
beige tinten domineren.
Je kan het werk van Alain Smeyers
bewonderen in de cafetaria van de
Kam in september en oktober.

Frivole Framboos
Terra Rare
donderdag 10 oktober
humor
Na de succesvolle
jaren in Frankrijk is de
Frivole Framboos nog
één seizoen terug in
Vlaanderen met de
voorstelling Terra Rare.
Ze brengen een mix
van klassieke en
moderne muziek met
cello, piano, iPad en
zang.

Nederlandstalige versie – 86 min.
20 uur - GC de Kam
14 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa)
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UITVERKOCHT

Tickets en info: www.dekam.be,
02 731 43 31, info@dekam.be

Epic
woensdag 30 oktober
familiefilm
Epic is de nieuwste 3D-animatiefilm van de
makers van Ice Age en Rio. De film vertelt
het verhaal van de tiener Mary Katherine,
die samen met haar vader, een professor, in
een bos woont. Rondom hen woedt een
ongeziene strijd tussen goed en kwaad.
Als Mary Katherine tijdens een zoektocht

NIEUWS UIT DE LIJSTERBES

Tickets en info: www.delijsterbes.be,
02 721 28 06, info@delijsterbes.be

Griezelbal
Halloweenfeest voor kinderen
zaterdag 26 oktober
familie
Wees voorzichtig als je dit weekend in
de buurt van de Lijsterbes komt. Het
zou best kunnen dat je er een mummie,
vampier of andere griezelige figuur
tegen het lijf loopt. Gelukkig zal het
meestal een kind zijn, op weg naar
ons Griezelbal.
Op dit halloweenfeest nemen de kinderen het roer over. De Lijsterbes zorgt voor
een groot en vooral angstaanjagend mysterie, ook wel randanimatie genoemd.
Alle kinderen moeten helaas een volwassene meebrengen. Maar dat hoeft de pret
niet te bederven, want voor je ouders hoef je niet te betalen en je kan ze snel
droppen in de speciaal voor hen ingerichte loungebar.
i.s.m. Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ en M&B Kraainem

naar haar vader verkleind wordt, ontdekt ze
het bestaan van het Bladervolk en de
gevaren die het bos bedreigen. Samen met
haar nieuwe, ongewone vrienden gaat ze de
strijd aan om hun magische wereld te
redden. Maar ook onze wereld blijkt in
gevaar.
Regie: Chris Wedge
Met de stemmen van Johan Heldenbergh,
Linde Merckpoel, Sean Dhondt, Axel
Daeseleire
Nederlandstalige versie – 104 min.
15 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa)

19 uur - GC de Lijsterbes
Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo)

Echt Antwaarps Teater
Mijn Poolse kuisvrouw
9 en 10 november
humor
zaterdag 9 november om 20 uur
UITVERKOCHT
zondag 10 november om 15 uur
LAATSTE TICKETS
Tickets: 20 euro (kassa), 19 euro (vvk),
18 euro (abo)

NIEUWS UIT DE MOELIE
Café zoekt baas
Horecatalent gezocht in Linkebeek
Vzw ‘de Rand’ zoekt een nieuwe zelfstandige
uitbater voor het café in GC de Moelie in
Linkebeek. Het café is een belangrijke pleisterplaats in het hart van het gemeenschapscentrum.
Het eigen programma en de activiteiten van
verenigingen leveren een aardige klantenbasis,
maar we willen dat café de Moelie ook op
zichzelf een succesvolle horecazaak is. We
verwachten dat het café de bezoekers en
verenigingen goed bedient, maar daarnaast is er
heel wat ruimte om je eigen commerciële
activiteiten uit te bouwen. We staan zeker open
voor leuke suggesties.

De basisuitrusting van het café is aanwezig,
de uitbaterswoning staat ter beschikking.
Voor het ondernemerstalent rekenen we
op jou.
Wil je graag een tof en gezellig café
uitbaten in een gemeenschapscentrum met
een missie? En heb je goede ideeën voor
een nieuwe start? Aarzel niet, vraag de
infobundel op en stuur je kandidatuur met
cv en motivatiebrief vóór 8 november naar
Stefaan Gunst, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel.
Meer info: 02 454 86 57,
stefaan.gunst@derand.be,
www.derand.be/nl/vacatures
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Randgemeenten onder druk

Extra sociale woningen tegen
Omdat Wemmel, Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode,
Drogenbos en WezembeekOppem te weinig extra
sociale woningen realiseren,
zoekt de Vlaamse Regering
een sociale woonorganisatie
om die taken over te nemen.
Met andere woorden, ze
worden ‘onder curatele’
geplaatst.

Van alle gemeenten in de regio
Halle-Vilvoorde kwamen er echter
28 in categorie 2b terecht. Zij hadden
amper of helemaal geen plan van
aanpak. ‘Na het beoordelen van
bijkomende informatie komen we tot
8 gemeenten waarvoor de Vlaamse
Regering een sociale woonorganisatie
zal zoeken om hun bindend sociaal
objectief te realiseren. Deze gemeenten
zijn: Beersel, Drogenbos, Galmaarden,
Lennik, Linkebeek, Sint-GenesiusRode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.’
Het gaat niet om hoeveel sociale
huurwoningen de gemeenten nu al
hebben – Wezembeek-Oppem heeft er

© Tine De Wilde

Vlaanderen wil tegen 2023 37.000
nieuwe sociale huurwoningen, 21.000
sociale koopwoningen en 6.000 sociale
kavels realiseren. Om die cijfers te
halen, kreeg elke gemeente vier jaar
geleden een doel opgelegd, een
zogenaamd ‘bindend sociaal objectief ’.
‘De bedoeling was om het bijkomende
sociale huuraanbod te spreiden over
heel Vlaanderen’, legt Patrick Ysebie
uit op het kabinet van Vlaams minister
Freya Van den Bossche. ‘Volgden de
gemeenten het beoogde groeiritme,
dan werden ze onderverdeeld in
categorie 1. De overige gemeenten
werd gevraagd een motiveringsnota op
te stellen. Als daaruit bleek dat de
gemeente wel een actieplan had en de
nodige inspanningen had gedaan, werd
ze ondergebracht in categorie 2a.’

Sociale woningen Kuikenpad, tussen de Kuikenstraat en de Krekelendries in Drogenbos (foto uit 2011)

liefst 413 – maar in welke mate de
gemeente inspanningen doet om er
bijkomend te realiseren.
Angst voor Brussel
De sociale huisvestingsmaatschappij
Elk Zijn Huis heeft projecten lopen in
de oostrand rond Brussel, waartoe ook
Kraainem en Wezembeek-Oppem (via
Vlabinvest) horen. Directeur Roel
Moens kijkt er niet van op dat gemeenten in de Rand de doelstellingen niet
halen. ‘Het is dan ook een heel

ambitieus bouwprogramma dat de
Vlaamse overheid heeft vastgelegd’,
meent hij. ‘Bovendien speelt er in de
Rand ook een andere factor. Brussel
loopt over. Kijk maar naar de problemen
met overvolle scholen en crèches die
zich nu ook in de Rand manifesteren.
De angst voor Brussel zit er in en
gemeenten vrezen dat ze door meer
sociale woningen te bouwen ook de
problemen van de grootstad binnenhalen. Ze redeneren: wij bouwen niet
voor Brussel.’

RAND-NIEUWS

2020
‘Te hoge grond- en huizenprijzen’
Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel, begrijpt
best dat minister Van den Bossche de druk op de gemeenten
wil opvoeren. ‘Wemmel heeft weinig sociale woningen, dat
klopt’, beseft de burgemeester. ‘De hoge grond- en huizenprijzen maken het voor de sociale verhuurkantoren niet
gemakkelijk om gronden en panden te verwerven. Als de
minister daarvoor extra geld kan vrijmaken, dan graag.’
Maar de gemeente schakelt toch een versnelling hoger. Zo
worden projectontwikkelaars verplicht om bij elk nieuw
bouwproject 20 % sociale woningen en 20 % bescheiden
woningen te bouwen. ‘Er staan al twee projecten op stapel.
Bovendien komen er in de de Limburg Stirumlaan 16 sociale
appartementen van sociale huisvestingsmaatschappij
Providentia. En ten slotte, we hebben ook nog onze
Residentie Geurts. Dat zijn een 170-tal appartementen voor
zestigplussers, maar die tellen niet mee als sociale woningen.
Misschien moeten we die woningen ook openstellen voor
andere kansengroepen, zodat ze wel meetellen in de cijfers.’
Met deze maatregelen hoopt de burgemeester op begrip van
de minister. ‘Wemmel moet een 160-tal sociale woningen
realiseren tegen 2020 volgens het opgelegde richtcijfer. Dat
zullen we allicht niet halen, maar we komen met onze
inspanningen toch in de buurt.’
Overlegronde
Hoe moet het nu verder? ‘Op vraag van de minister wordt
een taskforce opgericht waarin zowel Wonen-Vlaanderen als
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
vertegenwoordigd zijn’, stelt Patrick Ysebie. ‘Zij zullen de
gemeenten uitnodigen voor een overleg. Daarop moet
duidelijk worden welke problemen er zijn om een bijkomend
sociaal woonaanbod te realiseren en of deze problemen
opgelost kunnen worden. Nadien wordt een overeenkomst
opgesteld tussen de gemeente, één of meer sociale woonorganisaties en de Vlaamse Regering. Het is de bedoeling
om elke gemeente voor het einde van het jaar minstens één
keer te hebben ontmoet.’
Bart Claes

Aantal sociale huurwoningen
op 31 december 2013
Drogenbos: 127 (6,21 % van het totale aantal woningen)
Kraainem: 132 (2,51 %)
Linkebeek: 0 (0 %)
Sint-Genesius-Rode: 86 (1,27 %)
Wemmel: 20 (0,32 %)
Wezembeek-Oppem: 413 (7,75 %)

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, André Depreter, Anne Decuypere,
Ghislaine Duerinckx, Jan Pollaris, Karla Stoefs, Luc De
Vogelaere, 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 Barbara De Cuyper 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
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ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

di

1

10.00

Uitwaaitocht / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

za

5

22.00

Herfstfeesten: Emmertjesfuif / Jeugdraad WO

Jeugdhuis
Merlijn

02 731 43 31

zo

6

10.30

Herfstfeesten: herfstjogging / Running Club WO

GC de Kam

vanderbiest.paul@skynet.be

OKTOBER

zo

6

12.30

Herfstfeesten: herfstbrunch / Running Club WO

GC de Kam

vanderbiest.paul@skynet.be

di

8

14.30

Patiëntenrechten: infosamenkomst
Ziekenzorg Wezembeek

OCMW
Wezembeek

02 731 48 79

di

8

Sporteldag / Okra

Kortenberg

02 731 83 39

di

8

wo

9

za

12

za

Herfstfeesten: een tuin vol vlinders / Natuurpunt

GC de Kam

02 731 81 76

Sporteldag / Okra

Blankenberge

02 731 83 39

10.00

Herfstfeesten: boekenpakket / Davidsfonds

GC de Kam

02 731 81 84

12

20.00

Free podium met optreden The Sons of Navarone
KamKlub

GC de Kam

02 767 74 49

do

17

19.30

Bloemschikken / Gezinsbond

GC de Kam

02 731 97 80

zo

20

15.00

Brussels cabaret
Parochieploeg Sint-Pieters Wezembeek

GC de Kam

0476 07 51 96

20.00

di

22

14.30

Gezellig samenzijn / Okra

OCMW

02 731 83 39

wo

23

12.00

Sportetentje / Okra

Sporthal

02 731 83 39

do

24

20.00

Knutselen met Astrid / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

vr

25

19.30

Bloemschikken / Gezinsbond

GC de Kam

02 731 97 80

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor november 2013 bekend willen maken, kunnen voor 8 oktober
een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

Feestelijke opening nieuw cultuurseizoen
Op vrijdagavond 20 september werd het seizoen van de Kam feestelijk geopend met
een optreden van B.L.O.C.. De Brussels Light Opera Company vergastte het publiek
op fragmenten uit hun laatste shows. Na het optreden werd er nog tot in de vroege
uurtjes nagekaart.

