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UIT DE GEMEENTE

Meer verantwoordelijkheid
voor ruimtelijke ordening
Uit de gemeenteraad van 31 maart
> Oud-burgemeester François van
Hoobrouck d’Aspre blinkt weer uit
door zijn afwezigheid. Blijkbaar zetelt
hij niet graag als gewoon raadslid. Dat
heeft hij in zijn hele politieke loopbaan
immers nooit gedaan. Hij was steeds
schepen of burgemeester.
> Het eerste grote punt van deze raad
is de benoeming van de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening of
GECORO. De oppositie heeft een
aantal opmerkingen. Fractieleider Jan
Walraet (WOplus) heeft vragen bij de
wijze waarop de kandidaturen tot bij
het college zijn gekomen. Hij spreekt
van ‘toevallige ontmoetingen met het
bestuur’. Begrijp: personen werden
gevraagd om zich kandidaat te stellen.
Ook zijn er vragen over de genderverdeling van de raad en de deskundigheid. Raadslid Wim Peeters
(WOplus) heeft vragen bij de twee
Franstalige mails waarmee een
vereniging haar voordrachten wijzigt;
hij betwijfelt of dit kan. Daarenboven
besluit hij uit het feit dat er rekening
wordt gehouden met deze mails, dat
mails in de toekomst ook kunnen als
kandidatuur. Het college durft dit niet
ten volle te bevestigen en besluit dat er
beter ook een officiële brief naar de
secretaris volgt. Na veertien stemrondes
van in totaal anderhalf uur worden
uiteindelijk de voorzitter, de vaste
secretaris en acht leden benoemd.
> De verkiezing van de leden van de
raad van bestuur van de gemeentelijke
sportinfrastructuur verloopt vlotter. Er
wordt ook zonder problemen een
samenwerkingsovereenkomst met de
stad Vilvoorde goedgekeurd, over de
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties (GASboetes). Deze bemiddelaar wordt door
de federale regering ter beschikking
gesteld om de bemiddelingsprocedure
te begeleiden. Enkele jaren geleden
heeft de stad Vilvoorde hiervoor een
personeelslid aangeworven. Andere
gemeenten van het arrondissement
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kunnen gebruik maken van de
diensten van deze bemiddelaar. De
concrete modaliteiten worden nu in
deze overeenkomst vastgelegd.
> Het college stelt voor om een aantal
belastingen en retributies op de afgifte
van bepaalde administratieve stukken
en stedenbouwkundige aanvragen te
verhogen. Een verhoging is af en toe
aangewezen, gezien de verhoogde
aanmaakprijs. Die wordt echter
bepaald door de federale overheid. Elke
gemeente kan hier bovenop nog een
eigen bijdrage innen ter compensatie
van het geleverde werk. De oppositie
merkt op dat Wezembeek-Oppem voor
deze eigen bijdrage systematisch 10
euro aanrekent. Raadslid Wim Peeters
stelt via een amendement voor dat de
gemeente de eigen bijdrage zou laten
vallen voor de verplichte documenten:
de identiteitskaart en de KidsID. Na
een schorsing van de zitting wijst de
meerderheid dit amendement af.
Gemeenteraadsvoorzitter Nicole
Geerseau (LB-Union) legt uit dat dit
gebeurt omdat er geen zicht is op de
financiële impact. Hierna worden de
verhogingen goedgekeurd.

> In het kader van de ‘ontvoogding’ op het vlak
van stedenbouw en ruimtelijke ordening staat
de vaststelling van het gemeentelijke plannenregister op de agenda. Ontvoogding betekent
voor een gemeente dat ze een grotere verantwoordelijkheid krijgt in het vergunningenbeleid
en hiervoor niet steeds moet gaan aankloppen
bij de hogere overheden. Om in aanmerking te
komen voor ontvoogding moet een gemeente
voldoen aan vijf voorwaarden. Het hebben van
een plannenregister is daar één van. Het
plannenregister is een gegevensbestand waarin
voor een grondgebied alle plannen opgenomen
zijn die een invloed kunnen hebben op het
nemen van een ambtelijke beslissing in verband
met ruimtelijke ordening. Dat plannenregister
wordt nu goedgekeurd en het moet voortaan op
verantwoordelijkheid van het college actueel
gehouden worden. Het college geeft nog mee
dat het de bedoeling is dat de gemeente nog in
2014 voldoet aan de vijf voorwaarden voor
ontvoogding. Op de vraag van raadslid Jan
Pollaris (WOplus) of dit nu de vierde voorwaarde
is die vervuld wordt, blijft het college het
antwoord schuldig.
> Tot slot stelt de WOplus-oppositie nog vijf
bijkomende vragen.
• De raadsleden ontvangen ook de notulen van
het schepencollege. De laatste notulen die
verspreid werden, dateren echter van augustus

2013. Raadslid Jan Walraet (WOplus) klaagt aan dat het zo
onmogelijk wordt om ernstig toezicht te houden en vraagt
om een structurele oplossing. Schepen van Personeel Nicole
Geerseau (LB-Union) wijst in haar antwoord andermaal op
het personeelstekort, maar ze voegt eraan toe ‘dat iedereen
zijn best doet’. Mogelijke alternatieven om de notulen sneller
te verspreiden zullen worden onderzocht. Op de vraag van
raadslid Jan Pollaris (WOplus) of er al onderzocht is waarom
er zo weinig kandidaten zijn voor een vacature en waarom
sommige personeelsleden er zo snel de brui aan geven in
deze gemeente, wordt ontkennend geantwoord.
• Raadslid Jan Pollaris (WOplus) heeft vernomen dat De Lijn
Vlaams-Brabant een bezoek zal brengen aan alle gemeenten
uit de provincie om samen alle aspecten van het openbaarvervoeraanbod te bekijken en te evalueren. ‘Dit bezoek is
nog niet gepland voor onze gemeente’, antwoordt de
bevoegde schepen Fabienne Mineur-Boucau (LB-Union).
De gemeente heeft dan ook nog geen visie uitgewerkt. Ze
gaat ermee akkoord dat bepaalde adviesraden betrokken
worden bij de voorbereiding van het gesprek. Terloops
merkt ze op dat na overleg met de MIVB beslist is dat nog
dit jaar een bus ook het MCH zal aandoen.
• De Vlaamse Regering heeft een bedrag van 26.000 euro
toegekend aan de gemeente Wezembeek-Oppem in het
kader van de strijd tegen kinderarmoede. Raadslid Jan
Pollaris (WOplus) wil weten welke acties de gemeente
gepland heeft met dit bedrag. Hij merkt op dat deze bijdrage
gebaseerd is op objectieve indicatoren. Schepen Murielle
Jaubert (LB-Union) zegt dat de subsidie overgemaakt wordt
aan het OCMW, dat de acties zal coördineren.
• Enige tijd geleden is er grote commotie ontstaan omwille
van het feit dat Electrabel te veel zou hebben aangerekend
voor het geleverde gas. Hierdoor hebben de gemeenten die
aandeelhouder zijn van Electrabel dubbel verlies geleden. Ze
hebben te veel betaald en daarenboven geen dividenden
gekregen. Raadslid Jan Pollaris (WOplus) wil weten of de
gemeente van plan is zich aan te sluiten bij een grote actie
van de Vlaamse gemeenten. Burgemeester Petit bevestigt dat
hij het dossier nauwlettend in het oog houdt via Intermixt
en dat de gemeente zich ook benadeeld voelt.
• De vorige gemeenteraad was er heel wat te doen over de
petitie tegen het nieuwe decreet over de kinderopvang.
Vooral de erkenningsvoorwaarde dat ten minste één van de
onthaalmoeders een bewijs van kennis van het Nederlands
moest voorleggen, zorgde voor een verhitte discussie.
Raadslid Wim Peeters (WOplus) wil dat de gemeente
constructief te werk gaat in plaats van langs de zijlijn te
roepen. Hij stelt voor om, na een enquête bij de betrokkenen,
een actieplan uit te werken, samen met Kind en Gezin en de
VDAB. Schepen Jean Crêvecoeur (LB-Union) vindt dit een
goed plan en wil later ‘de gepaste maatregelen nemen’. De
oppositie merkt nog op dat alle commotie eigenlijk te laat
komt, omdat het decreet al van twee jaar geleden dateert.
Het college geeft toe dat het eigenlijk twee jaar verloren heeft.

Overzicht investeringen
2014-2019
In een eerder nummer van uitgekamd hebben we bericht over de
beleids- en beheerscyclus (BBC) die de gemeente vanaf nu hanteert
bij de opmaak van het budget. Uit de bijhorende documenten
kunnen ook een aantal bedragen gedistilleerd worden die weergeven
hoeveel bepaalde investeringen zullen kosten. Het college neemt
zich voor drie belangrijke strategische doelstellingen te realiseren.
1. Een nieuw administratief complex
In de periode 2014-2017 wordt hiervoor 9.675.093 euro gereserveerd. In de eerste jaren wordt gerekend op een substantieel deel
ontvangsten. In afwachting daarvan moet echter nog 314.000 euro
opzij gezet worden voor het nodige onderhoud van het huidige
gemeentehuis (2014).
De voorbereiding van de bouw van het nieuwe complex (voornamelijk erelonen voor een haalbaarheidsstudie, voor de opmaak
van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site en voor het ontwerp
zelf ) wordt in 2014 geschat op 756.205 euro; dit wordt volledig
betaald met de verkoop van een aantal gronden langs de Lange
Delle, de Wezellaan en de Astridlaan (891.500 euro).
Tot slot worden ook een aantal gemeentelijke gebouwen afgebroken
(gebouw Jozef De Keyzerstraat, prefabgebouw Hernalsteenstraat en
lokaal Harmonie). Hier moet de verkoop van de grond van het
vroegere lokaal van de Harmonie 750.000 euro opbrengen.
Hiervoor gebeurt alles in 2014 en 2015.
2. Herstellen en onderhouden Franstalige
gemeenteschool Het Hoeveke
Er is een investering gepland van 475.301 euro voor de jaren 2014
en 2015.
3. Moderniseren Nederlandstalige gemeenteschool
De Letterbijter
Af en toe wordt er ook gesproken van ‘de bouw van een nieuwe
school’. Hiervoor wordt vanaf 2015 tot en met 2018 meer dan
2.480.000 euro uitgetrokken.
4. Andere grote investeringen
Deze investeringen worden algemener vermeld voor de hele
periode 2014-2019.
• Modernisering gemeentelijke infrastructuur (o.a. informatica):
262.580 euro, waarbij het zwaartepunt ligt in 2014.
• Vernieuwing weginfrastructuur: 6.457.557 euro voor een hele
lijst straten in de bedoelde jaren. Ook hier ligt het zwaartepunt
voor meer dan de helft in 2014 (3.340.557 euro). Er is ook
aandacht voor de aanleg van voet- en fietspaden. Nog op te
merken is dat er een buitengewoon onderhoud opgenomen is
voor enkele onverharde wegen (o.a. Driepatrijzenstraat,
Torekenslaan, Albertlaan).
• Modernisering gemeentelijke loods: 601.313 euro.
• Investeringen in het domein Jeugd, Cultuur en Sport:
3.493.888 euro. Hierbij zitten investeringen in gebouwen als het
Kunst- en Cultuurcentrum en het Ontmoetingscentrum Agora.
Ook hier is in 2014 meer dan 2.775.000 euro voor uitgetrokken.
• Modernisering gemeentelijke bibliotheek: 127.000 euro.
• Investeringen gemeentelijke infrastructuur erediensten en
begraafplaats: 380.183 euro.
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Asta Lahteenmaki neemt het woord tijdens Europees Feest

Mijn hart ligt hier en in Finland
Op donderdagavond 8 mei vindt in GC de Kam het jaarlijkse Europees Feest plaats. Dit jaar
staat Finland centraal. Zoals de traditie het voorschrijft, komen die avond enkele ingeweken
Wezembeek-Oppemnaars aan het woord. Een van hen is de Finse Asta Lahteenmaki, die met
veel enthousiasme zal vertellen over haar leven in België. We zochten de vrouw op om al in
de stemming te komen.
Lahteenmaki: ‘Ik heb mijn jeugd
doorgebracht in Vaasa, een stad met
een goede 50.000 inwoners, aan de
westkust van Finland. Het is een
moderne stad vlak bij de zee, waar ik
mijn middelbare school voltooide.
Daarna trok ik naar de universiteit van
Helsinki voor mijn studies als tolk. Ik
koos er voor Duits, Noors en Deens.
Toen ik afgestudeerd was, werkte ik als
freelancetolk en lerares. Uitzonderlijk
deed ik vertaalwerk, wat ik eigenlijk
ook minder graag doe. Op mijn
dertigste kreeg ik de kans om voor het
Europees Parlement te werken, toen
Finland lid werd van de Europese
Unie. De job sprak me aan omdat ik in
België voltijds als tolk kon werken, iets
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wat in Finland niet kon. We zijn hier
destijds gestart met een twintigtal
Finse tolken. We konden ons op onze
eigen manier organiseren. In die
periode waren er 16 Finnen in het
Europees Parlement. Ik tolk meestal,
maar de job is moeilijker geworden na
het verdrag van Lissabon. Het parlement heeft veel meer bevoegdheden
gekregen en de materie is bovendien
technischer geworden. Je moet je als
tolk dus goed voorbereiden en snel
kunnen werken. Ik heb me daar
gelukkig vlot aan kunnen aanpassen.’
Dicht bij het werk
‘Oorspronkelijk woonden we in
Watermaal-Bosvoorde, waar we een

huis huurden. We wilden echter naar Vlaanderen, maar contractueel mocht ik op maximaal
een half uur rijden van het Europees Parlement
wonen. Als ze me bellen tijdens mijn wachtdienst, moet ik er snel kunnen staan en vanuit
Antwerpen of Leuven lukt dat niet. Daarom
kozen we voor de Oostrand en we belandden in
een leuk huis in Wezembeek, waar we nu tien
jaar wonen. We hebben ons hier volledig
aangepast, de mensen zijn vriendelijk. Het is
goed dat ze hier Nederlands en Frans spreken.
Zo leren onze kinderen verschillende talen.
Onze jongste zoon speelt nu bijvoorbeeld
basketbal in het Frans. Dat was een boost voor
hem. Nederlands leren ze dan weer in het
Heilig-Hartcollege. Zelf ben ik geen Vlaming
geworden. Ik ben altijd Finse gebleven, maar
mijn kinderen zijn meer Vlaming dan Fin. Ik

VERENIGINGSNIEUWS

© Tine De Wilde

heb het daar niet moeilijk mee. Als je naar het buitenland
verhuist, moet je niet voortdurend over Finland praten.
Vlaanderen is hun moederland en hier bij ons thuis is er
ruimte genoeg om Fins en Zweeds te praten.’

Turbo - jeugdraadfilm
Jeugdraad Wezembeek-Oppem
zondag 18 mei
15 uur – JH Merlijn

Tussen Finland en België
‘Mijn hart ligt hier, maar ergens ook nog in Finland. Ik
heb er nooit aan gedacht om de Belgische nationaliteit
aan te vragen. Bovendien zijn het twee landen van de
Europese Unie en dat schept een band. Regelmatig gaan
we naar Finland; we hebben er een vakantiehuis aan de
westkust, waar we in de zomer voor een langere periode
met vakantie gaan. Ik ga ook geregeld terug naar mijn
familie in Vaasa en op vriendenbezoek in Helsinki. Mijn
vrienden van toen zijn mijn echte vrienden van nu
gebleven. Dankzij Facebook, Skype en e-mail heb ik
altijd het contact kunnen onderhouden. Ik mis mijn
familie soms wel, zeker als het wat moeilijker gaat. Mijn
broer is vorig jaar gestorven en mijn vader acht jaar
geleden. Toen woog het zwaar om niet in Finland te zijn.
Pas als je er terugkomt, besef je dat die lieve mensen echt
weg zijn.’

Op zondag 18 mei organiseert de jeugdraad van WezembeekOppem een filmnamiddag, met de animatiefilm Turbo.

‘Het leukste aan Vlaanderen is dat alles zo dicht bij elkaar
ligt. Je bent snel in grootsteden als Parijs, Amsterdam en
Londen. België ligt ideaal om veel te reizen. Uiteraard is
ook het lekkere eten een troef. Er wonen hier zo veel
nationaliteiten dat je culinair alle kanten uit kan. In
Finland heb je al die keuzemogelijkheden niet. Anderzijds zijn er ook wel dingen van Finland die ik hier mis:
de ruimte (er wonen ginds 5 miljoen mensen op een veel
grotere oppervlakte dan in België), de ongerepte natuur
en natuurlijk de stilte. Of die verrukkelijke blauwe
hemel. Hier is hij niet echt blauw.’ (lacht)

Turbo, een doodgewone slak, heeft één grote droom. Hij
droomt ervan te kunnen racen in de wereldberoemde
Indianapolis 500, een superspannende race. Maar hij heeft
een groot probleem. Turbo is een van de traagste wezens op
aarde, en trage wezens horen in zo’n race niet thuis. Als
Turbo op een dag per toeval in de motor van een racewagen
belandt, gebeurt er iets vreemds. Opeens wordt hij een
supersnelle slak. Met zijn nieuwe topsnelheid kan hij zijn
kans wagen in de Indianapolis 500! Ben je benieuwd hoe
het voor Turbo afloopt? Ga dan zeker met hem mee op
avontuur en kom kijken!

Steven Verhamme

De toegang is gratis.

Feest van de Europese Gemeenschap
Gastland Finland
Cultuurraad Wezembeek-Oppem
i.s.m. GC de Kam
donderdag 8 mei
vanaf 19.30 uur – GC de Kam

Infosessie voedselallergieën en intoleranties
Femma Sint-Pieter
woensdag 7 mei
20 uur – GC de Kam

Voor de negentiende maal viert de cultuurraad van WezembeekOppem samen met GC de Kam het Feest van de Europese
Gemeenschap, deze keer met Finland als partner. Alle inwoners
van Wezembeek-Oppem en de Finse gemeenschap die in en rond
Wezembeek-Oppem wonen, zijn zeer welkom.

Workshop allergievriendelijk koken
Femma Sint-Pieter
woensdag 21 mei
20 uur – GC de Kam

Programma
19.30 uur: informatiebeurs
Europese Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, provincie
Vlaams-Brabant, Finland

Voedselallergie is een verkeerde reactie van het lichaam op
voedsel. Steeds meer mensen krijgen met een vorm van
voedselallergie en voedselintolerantie te maken. Wij
denken meestal aan gluten, maar in veel gevallen komt daar
ook overgevoeligheid voor zuivel bij; zowel voor lactose
(melksuiker) als voor caseïne (melkeiwit). En is het voor de
hand liggende vervangprodukt soja wel zo onschuldig?

20 uur: gastsprekers en muziek
Muziek gebracht door Viva Melancolia
21.15 uur: Fins getinte receptie
Gratis toegang.

We gaan dieper in op het verschil tussen allergie, pseudoallergie en intolerantie en zoomen in op ons zeer complexe
immuunsysteem.
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ESTAFETTE

Jorian Depaepe

‘Ik doe graag dingen
voor anderen’
Jorian Depaepe (32) is niet geboren en getogen in Wezembeek-Oppem,
maar is er goed bekend. Voornamelijk bij de jeugd: tot vorig jaar was Depaepe
bestuurslid van de lokale jeugdraad en voorzitter van jeugdhuis Merlijn. Zijn
sociale engagement gaat nog veel verder dan dit.
Depaepe is pediatrisch verpleegkundige op de spoedafdeling
van het Koningin Fabiolaziekenhuis in Laken. Sinds enige
tijd zet hij zich ook in als onthaalverantwoordelijke van het
Holebihuis Vlaams-Brabant in Leuven. ‘Ik ben opgegroeid
in Jezus-Eik. Toen ik in het tweede leerjaar zat, gingen mijn
ouders uit elkaar en verhuisde ik naar De Haan. Veertien
jaar heb ik aan de kust gewoond, maar ik heb er nooit
kunnen aarden.’
Een tiental jaar geleden verhuisde Depaepe naar zijn grootouders in Oudergem, dan naar Tervuren en sinds vier jaar
woont hij op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in de Hernalsteenstraat. ‘Al van toen ik in Oudergem
woonde, ging ik naar jeugdhuis Merlijn. Ik wilde me
engageren; ik heb altijd graag dingen gedaan voor anderen.
Ik werd meewerkend lid, later penningmeester en nog later
voorzitter. Op mijn dertigste ben ik ermee gestopt. Ik
merkte dat ik de voeling met de jeugd begon te verliezen, ik
was vaak moe en mijn job begon er onder te lijden. Dat kon
niet; ik besloot te stoppen op mijn hoogtepunt, ook met de
jeugdraad, waar ik intussen penningmeester was. Ik wilde er
goede herinneringen aan overhouden.’
Bier per emmer
Goede herinneringen heeft Depaepe in overvloed. ‘We
organiseerden enkele bijzonder geslaagde activiteiten zoals
het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi waar veel andere
verenigingen aan deelnamen. Tripelrock, een soort Humo’s
Rockrally in het klein waarbij lokaal rocktalent een dag in
een opnamestudio kan winnen, was ook een succes. Dit
organiseerden we samen met GC de Lijsterbes, GC de Kam,
JC De Villa uit Kraainem en JK Tonzent uit Sterrebeek. De
jeugdraad liet zich zien in Wezembeek, met filmnamiddagen
en een jaarlijkse jeugdraadfuif. De Cruise Control Party was
mijn kindje; intussen is dat de Emmerkesfuif geworden. De
naam zegt het helemaal; je krijgt er bier in emmers van een
liter.’ (lacht)
Als nieuwe inwoner van Wezembeek-Oppem moest
Depaepe leren omgaan met de uitzonderlijke situatie van de
gemeente. ‘Taalfaciliteiten, dat krijg ik moeilijk uitgelegd
aan mijn familie aan de kust’, lacht hij. ‘Ik stond er aanvan-
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kelijk ook niet bij stil, maar ik merkte snel dat
het als Vlaams jeugdhuis of als jeugdraad niet
gemakkelijk is om iets gedaan te krijgen van het
gemeentebestuur. Ik moet zeggen; nu Frédéric
Petit burgemeester is, merk ik een verschil. Petit
is geëngageerd, hij komt naar de lokale cultuurraad en blijft tot het einde. Hij praat vloeiend
Nederlands. Hij vraagt tijd om zich in te
werken, maar ik heb er een beter gevoel bij.’
Een verschil maken
Al acht jaar werkt Depaepe in het Koningin
Fabiolaziekenhuis. Het was niet zijn eerste
roeping. Hij had al hotelschool achter de rug
toen hij besefte dat de horeca niets voor hem
was. ‘Mijn moeder suggereerde verpleegkunde.
Het was een zware studie voor iemand die van
een technische richting kwam, maar het is me
gelukt. Ik specialiseerde me in pediatrie. Ik
denk dat ik onbewust verpleegkunde ging
studeren omdat ik van kleins af aan geconfronteerd werd met ziekenhuizen. Mijn broer is
mucoviscidosepatiënt en lag weken, soms
maanden, in het ziekenhuis.’
Soms is het hard om in een spoedafdeling van een kinderziekenhuis te werken. ‘Ik werk er nu acht jaar en dit is de job
die me helemaal ligt. Zwaar? Dat zeker, maar een job die
elke dag hetzelfde brengt, zou ik niet volhouden wegens te
afstompend. Het is een job met veel voldoening. Ik kan een
verschil maken. Als een kind of een ouder me bedankt na
een goede ingreep, is dat mijn beloning.’
Uit de kast
Depaepe is homo en sinds enkele maanden onthaalverantwoordelijke van het Holebihuis Vlaams-Brabant. ‘Dat is het
aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft, die uit de kast
wil komen of die gewoon zijn verhaal kwijt wil. Ik weet uit
ervaring dat het niet gemakkelijk is om bekend te maken dat
je homo bent. Het is een grote stap. Ik heb vrienden
verloren, maar het heeft me gesterkt. Veel mensen zijn bang
voor de reacties van familie en vrienden.’

VERENIGINGSNIEUWS
Wielerwedstrijd
Interclub voor elites zonder contract
en beloften
KSC Sprint
zondag 1 juni

De eerste zondag van juni organiseert KSC Sprint voor het
eerst een interclub voor elites zonder contract en beloften in
Wezembeek-Oppem. De omloop zal door WezembeekOppem, Sterrebeek (Zaventem) en Kraainem gaan en omvat
tien ronden van 14,4 kilometer. In totaal rijden de renners
dus 144 kilometer.

© Tine De Wilde

De wedstrijd start om 14 uur aan café Blue Heaven in de
Marcelisstraat in Wezembeek-Oppem, waar de winnaar op
het einde ook als eerste over de lijn zal komen.

Het geweld tegen homo’s in Brussel, de commotie in
Rusland en de antihomowet in Oeganda, het is een foute
zaak. Dat vindt ook Depaepe, die er zelf mee wordt geconfronteerd. ‘Ik ga nu veel minder op stap in Brussel dan
vroeger, omdat Leuven van hieruit gemakkelijk te bereiken
is en die stad is meer open. Brussel is een metropool; alles
ligt ver van elkaar en je raakt je auto alleen in een ondergrondse parking kwijt. En je moet uitkijken waar je komt.
Als ik uit de holebiwijk kom en ik moet richting Kolenmarkt, weet ik welke wegjes ik kan nemen en welke niet.
Ze staan je er op te wachten, zonder lieve bedoelingen.’
Bart Claes

De inschrijvingen vinden plaats in lokaal Op de beek,
Beekstraat 99, Wezembeek-Oppem.
Er zal een klassement zijn met onze wedstrijd in Kraainem,
die plaatsvindt op 3 augustus.

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 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 na de feestdag.

VIND EEN APOTHEEK VAN WACHT:
> op de website www.geowacht.be;
> via de telefoon: 0903/WACHT (0903 922 48),
1,50 euro per minuut;
> via de geowachtapp op je smartphone;
> op de wachtaffiche bij je vertrouwde apotheek.
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TERUGBLIK

Maria Ida Schoeffer

Een bijzondere verpleegster in
Als je de paadjes tussen de graven van het gemeentelijke kerkhof volgt, kijk je automatisch
naar de inscripties op de grafstenen. De meeste zijn gewoon namen en jaartallen, maar
af en toe staat er een tekst bij die de nieuwsgierigheid prikkelt. Zo ontdekte ik op een
zonnige zondag een bijzondere grafsteen …
toen ik vaststelde dat deze vrouw
helemaal niet in de schaduw gelopen
heeft van wie dan ook, maar dat zij zelf
ook grote verdiensten op haar palmares
heeft.
Haar naam is Maria Ida Schoeffer,
bijgenaamd Nelly. Zij werd op 5
december 1890 geboren in Dampremy
(Charleroi) als dochter van Charlot
Schoeffer en Eugénie Tassin.

Op het oudste deel van het kerkhof,
links dicht bij de ingang, ligt een
familiekelder van de familie Tavernier.
In een mooie en door de tijd nog
onaangetaste belettering staat bij de
naam van Lodoïs Tavernier de vermelding Père de la CECA (Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier),
en bij de naam van Guy Tavernier Père
du nucléaire belge.
Enig Wikipediaopzoekingswerk toont
aan dat Guy Tavernier, doctor in de
fysica, mee aan de wieg stond van de
nucleaire wetenschappen in België en
dat zijn vader Lodoïs Tavernier,
mijningenieur, terecht geëerd mag
worden als een van de grondleggers
van de EGKS (Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal).
Met de wetenschap dat achter elke
sterke man een sterke vrouw staat en
dat elke sterke man geboren wordt uit
een sterke vrouw, ga ik op zoek naar
het verhaal van de dame die meeliep in
de schaduw van deze twee mannen.
Groot was dan ook mijn verwondering
8

Verpleegster aan het front
Van bij het begin van de Grote Oorlog
was Nelly (Schoeffer) verpleegster aan
het IJzerfront. Zij verzorgde er vaak
ernstig gewonde soldaten. Rond 1916
werd zij overgeplaatst naar Londen.
Eind 1916 vinden we haar terug in het
King Albert’s Red Cross Hospital n° 3
in Highgate (Londen). Daar verzorgt
zij als hoofdverpleegster van de dienst
Inwendige Ziekten van dokter Denoncin
Belgische soldaten met tuberculose. En
dat in een tijd waarin België nog maar
enkele verpleegsters telde.
Toen in 1914 de oorlog uitbrak, was
het Belgische Rode Kruis helemaal
niet klaar met het organiseren van
medische opvanghospitalen voor
gekwetsten. Volgens vooroorlogse
afspraken zouden de eventuele gewonden
door de medische dienst van het leger
worden opgevangen en na de eerste
zorgen worden overgebracht naar het
dichtstbijzijnde station van den IJzeren
weg, waarna het Rode Kruis het zou
overnemen.
In de eerste maanden van de oorlog
waren het echter onderwijzers en
geestelijken die naar het front werden
geroepen om zich te bekommeren over
het lot van de gewonde soldaten. Zij
hadden helemaal geen medische
opleiding, maar vervulden hun taak zo
goed mogelijk.

België had in die tijd weinig ervaring met het
opleiden van vrouwen als verpleegkundige. In
die tijd wekte het trouwens ook weerstand op
als een vrouw ging werken. Gelukkig leidde de
emancipatie van de vrouw tot gelijke rechten en
toegang tot opleidingen. Het was Florence
Nightingale (1820-1914) die zorgde voor de
erkenning van het verplegen als volwaardig
beroep voor beschaafde vrouwen.

VERENIGINGSNIEUWS

woelige tijden
De eerste verpleegstersscholen werden in België opgericht aan het
eind van de jaren 1800, begin 1900. We moeten echter wachten tot
1907 voor in Brussel een volwaardige verpleegopleiding voor vrouwen
ontstaat. Edith Cavell was in die tijd overgekomen uit Engeland om
de net opgerichte verpleegstersschool École Belge d’Infirmières
Diplômées te komen leiden. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak,
werd die school een Rode Kruishospitaal en Cavell droeg haar
verpleegsters op alle gewonden te verzorgen, ongeacht hun nationaliteit.
Gezien het geringe aantal verpleegsters is het een logisch gevolg dat
het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog vooral door Britse
verpleegsters werd verzorgd.
Ziek van uitputting
Een van de weinige Belgische verpleegsters aan het front was Maria
Ida Schoeffer, alias Nelly. Deze vrouw zette zich dag en nacht in voor
de patiënten. Zij was zo onbaatzuchtig en gedreven dat ze op 2
februari 1918 ziek werd van uitputting en moest stoppen met het
verzorgen van zieken. Het duurde meer dan een jaar vooraleer ze
terug hersteld was.
In 1922 trouwde Nelly met Lodoïs Tavernier, een mijningenieur, met
wie ze twee kinderen kreeg: Guy en Marie-Louise Tavernier. Toen
in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, vluchtte het gezin naar
Engeland, waar Nelly zich opnieuw als vrijwilligster opgaf bij de
Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië. Zij verzorgde er als
militaire verpleegster de naar Engeland overgebrachte gewonden.

Daguitstap naar Luik
Femma Sint-Pieter
donderdag 19 juni
8 uur - gemeentehuis
We vertrekken per bus richting Luik: afspraak om 8 uur aan
het gemeentehuis en om 8.10 uur aan het Sint-Pietersplein.
De dag start met een onthaal met koffie en koek in Riemst.
Nadien reizen we met een gids verder naar het HST-station
van Luik-Guillemins. We bekijken een echte kathedraal van
glas en staal die de Spaanse architect Santiago Calatrava
heeft ontworpen voor Luik. Daarna volgt een rondrit door
deze vurige stad.
Van 13 tot 14.30 uur is iedereen vrij om te lunchen of wat
sfeer op te snuiven. Om 15 uur gaan we aan boord van de
Sarcelle IV voor een rondvaart van een uur, om Luik te
bewonderen van op het water. Na deze boottocht keren we
huiswaarts, maar niet zonder de honger te stillen. In Riemst
wacht ons een driegangenmenu (soep, hoofdschotel en
dessert). We komen rond 19 uur (ten laatste 19.30 uur) aan in
Wezembeek-Oppem.
Prijs voor de daguitstap: 55 euro (vervoer per autocar,
koffie en koek, gids (station + rondrit), boottocht, driegangenmenu en fooi chauffeur inbegrepen). Schrijf het bedrag ten
laatste op 2 juni over op het rekeningnummer van Femma
Sint-Pieter: BE23 0012 5558 6891. Vermeld ook je opstapplaats bij de inschrijving.
Inschrijven: Annie Vanderperren, 02 782 03 27,
0474 91 57 20, vanderperren_anna@hotmail.com
Ook niet-Femma-leden zijn welkom (maar zij zijn niet
verzekerd bij eventuele ongevallen).

Enige tijd later werd ze directrice-beheerster van het militaire home
voor de herstellenden van Wimbledon bij het Rode Kruis in Londen,
onder leiding van de Belgische generaal-geneesheer Galumaerts.
Haar inzet en betrokkenheid bij de verzorging van de gewonden en
haar permanente beschikbaarheid maakten dat zij opnieuw ziek werd
van uitputting en dat ze in december 1943 weer met haar werk moest
stoppen.
Medaille
Na de oorlog keerde de familie Tavernier-Schoeffer terug naar
België. Maria Ida herstelde van haar jarenlange gedreven inzet,
terwijl Lodoïs een intensieve informatiecampagne opstartte waarin
hij pleitte voor de oprichting van een controle- en beheersorganisme
voor de invoer van kolen en staal onder leiding van de Europese
landen.
Maria Ida werd geëerd voor haar inzet en betrokkenheid met de
‘herinneringsmedaille van de overwinning en de burgermedaille
1e klas’. Zij stierf in 1981 op 90-jarige leeftijd in Wezembeek-Oppem.
Tot het einde van haar leven is ze zeer actief gebleven.

Jeugdraadquiz 2014
Jeugdraad Wezembeek-Oppem
vrijdag 23 mei
19.30 uur – Jeugdhuis Merlijn
Quizfanaten uit Wezembeek-Oppem en omstreken, verenig
u, want jeugdraad Wezembeek-Oppem organiseert zijn
jaarlijkse quiz. Kom je algemene kennis tien ronden lang
testen en wie weet ga je naar huis met de befaamde
wisselbeker en een mooie prijs.
Iedereen kan gratis deelnemen in ploegen van maximaal
4 personen.
Inschrijven: info@dekam.be (Wouter Hindrikx)

Tekst: Marleen Bartels
Bronnen:
Site Médecins de la Grande Guerre, Patrick Loodts
L’infirmière Maria Schoeffer, André Tavernier
Graven met een verhaal, L. Viaene in uitgekamd november 2010
Wikipedia, Maria Schoeffer
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Tweede stripconcert met Jan De Smet en Kim Duchateau

‘We onderschatten
geen elk kind’

10

© Tine De Wilde

Een ukelele, banjo en accordeon aan de ene
kant. Een stift, papier en camera aan de andere
kant. Zo simpel is het decor van het tweede
stripconcert van Jan De Smet en Kim Duchateau.
Of toch niet helemaal, want ook legoblokjes en
Playmobilmannetjes in aardappelpuree passeren
de revue.

NIEUWS UIT DE KAM
Enkele jaren geleden ontmoetten Jan De Smet
(bekend van De Nieuwe Snaar) en Kim Duchateau (huiscartoonist van De Morgen) elkaar
voor een eenmalige opdracht. ‘Omdat het
succes zo groot was, hebben we een tournee
gemaakt’, vertelt De Smet, die ooit zelf graag
tekenaar wou worden. ‘Ik ben er zelfs voor naar
school gegaan, maar daar bleek dat ik er niet
genoeg talent en geduld voor had.’
Eenvoudig concept
Na stripconcert nummer één volgt nu een
tweede voorstelling met het duo. De Smet:
‘Links en rechts hebben we wat bijgeschaafd,
maar het concept blijft eenvoudig: voor het lied
dat ik zing gedaan is, moet Kim er een tekening
over gemaakt hebben. Hij maakt eigenlijk
realtime een videoclip van wat ik zing. De
tekeningen die Kim tekent, worden achter ons
geprojecteerd.’
Duchateau: ‘Intussen weet ik wat ik moet
tekenen bij elk liedje en wat mogelijk is binnen
een liedje, maar toch teken ik steeds alles
opnieuw. En dan merk je altijd een verschil.
Met de hand op het hart: ik teken telkens een
unieke Kim Duchateau.’
Geen gemakkelijke opdracht. ‘Als je weet dat
Jans liedjes niet langer dan drie minuten duren,
moet ik in een aardig tempo tekenen. Dat staat
in schril contrast met mijn ander werk, waar ik
eerst goed moet nadenken voor ik iets op papier
zet. Hier zit de kracht eigenlijk in de basis: ik
word enkel afgerekend op mijn tekenkunst.’
De Smet ziet niet wat Duchateau tekent tijdens
het optreden. ‘Maar als het publiek begint te
lachen, weet ik dat hij met iets goeds bezig is.’
Duchateau: ‘Maar ik doe meer dan tekenen
alleen. Zo worden mijn tekeningen soms
animaties en ik speel met legoblokjes. Of ik
verzin een verhaal over een speelgoedmannetje
dat in een bad van aardappelpuree zit. De
verbeelding van kinderen is groot.
Wel, de onze ook.’
Kracht van de verbeelding
Het is ook die verbeeldingskracht van kinderen
die wordt geprikkeld. Meer zelfs: die wordt
uitgebeeld. De Smet: ‘Kinderen zijn een
dankbaar publiek, maar geen gemakkelijk. Ze
zijn snel afgeleid. Daarom zijn de liedjes zo kort.
Er moet variatie in zitten. Kinderen zijn ook
doodeerlijk: als iets hen niet boeit, zie je dat
meteen. Je moet ze meteen bij hun nekvel
grijpen. En omdat ouders of grootouders vaak
meekomen, steken we ook eens dubbele
boodschappen in de liedjes. Het concert moet
onderhoudend zijn voor iedereen.’
Duchateau: ‘We beschouwen kinderen als kleine
volwassenen en onderschatten hen niet. Volgens
mij zien ze het als ik een lelijke tekening maak

of als Jan vals zingt. Ik verkleuter mijn
tekeningen ook niet. Dus ja, bloed en
pipi en kaka zitten in de show. Dat
moet kunnen. Kinderen associëren dat
met iets anders dan wij, grote mensen.
Ze hebben dat graag. Ik vroeger toch.’
(lacht)
Verrassen de twee elkaar nog op het
podium? Duchateau: ‘Dat is alleszins
de bedoeling niet. Het ligt niet in Jans
aard om plots van zijn set af te wijken,
zodat ik moet improviseren.’ De Smet:
‘Maar een kwajongensstreek mag. Als
er een snaar springt of Kims tekening
geraakt niet op tijd af, durven we
elkaar wel te plagen. Dat vinden
kinderen leuk.’
Tekeningen verloot
Het is verrassend als tijdens de show
blijkt dat de kinderen de tekeningen
mee naar huis kunnen nemen. ‘Ze
worden verloot. Wie pech heeft, krijgt
niets. Althans, dat zeg ik tijdens de
show. Uiteindelijk gaat niemand met
lege handen naar huis. Dan zie je de
traantjes veranderen in een glimlach.’
Die glimlach is ook eenvoudig te
verklaren als je let op de aanstekelijke
muziek uit de voorstelling. De Smet:
‘Ik speel voornamelijk kinderliedjes,
onder meer van mijn cd Steek je vinger
in de lucht. Songs die elk kind kent. Dus
wordt er duchtig meegezongen en
gedanst. Reken daarbij de tekeningen
met het nodige snuifje humor, en je
beleeft een fantastische tijd.’
Jens De Smet

Jan De Smet &
Kim Duchateau
Het tweede stripconcert
van Jan & Kim
zaterdag 10 mei
15 uur – GC de Kam
Vier jaar na hun eerste stripconcert
staan ze er opnieuw. Zot, vermakelijk
en verrassend. Wat zal die gekke
Kim nu weer uit zijn potlood
toveren? En krijgt hij zijn tekening
op tijd klaar? Wat bekokstoven Jan
en Kim daar? Of welke loer draaien
ze elkaar?

Kam Kiest voor Kunst
Cathy Staels
april tot juni
expo
Catherine Staels woont al dertig jaar in
Wezembeek. Als kind vond ze schilderen
boeiend en vanaf de lagere school volgde ze
elke woensdagnamiddag teken- en schilderles.
Vanaf 1990 nam Staels deel aan verschillende
cursussen om andere technieken te ontdekken.
Ze volgde les in atelier Malou en het kasteel

van Jourdain. Iedere docent bracht haar iets
nieuws bij, waardoor ze meer kennis en
inspiratie kreeg en een eigen stijl ontwikkelde. In een eerste fase gebruikte Staels
vooral olieverf. Nadien experimenteerde ze
met acryl en waterverf. Nu schildert ze
uitsluitend met acrylverf. Ze verwerkt verf
met papier, zand en andere materialen. Deze
collages brengen structuur en reliëf in haar
schilderijen. Ook een uitgedacht kleurenspel
is van groot belang bij de compositie.
Behalve schilderen bewerkte Staels ook
speksteen en boetseerde ze met klei. Doorheen haar werk wil ze kleur, vreugde en
nieuwsgierigheid in het leven van de
toeschouwer brengen.
Staels exposeerde eerder in het gemeentehuis
van Wezembeek-Oppem, in Leefdaal en in
GC Contact in Sint-Pieters-Woluwe. Met
veel plezier stelt zij als Wezembekenaar haar
werk tentoon in GC de Kam.
doorlopend in april, mei en juni
GC de Kam

Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Tickets: 9 euro (kassa), 7 euro (vvk),
6 euro (abo)
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ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

wo

7

20.00

Infosessie voedselallergieën en intoleranties
Femma

GC de Kam

02 731 48 79

do

8

07.20

Bedevaart / Okra

Banneux

02 731 83 39

do

8

19.30

Feest Europese Gemeenschap: Finland
Cultuurraad i.s.m. GC de Kam

GC de Kam

02 731 43 31

za

10

12.00

Lentefeest / Okra

gemeentezaal

02 731 83 39

zo

18

11.00

Ziekendag ontmoetingsfeest / Ziekenzorg

GC de Kam

02 731 48 79

zo

18

14.00

Museum voor Kostuum en kant / Davidsfonds

Violetstraat 12, Brussel 0496 86 64 34

zo

18

15.00

Jeugdraadfilm Turbo / Jeugdraad

JH Merlijn

jeugdraad@
jeugdraadwo.be

di

20

19.30

Ontmoetingsfeest / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

wo

21

20.00

Workshop allergievriendelijk koken / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

vr

23

19.30

Jeugdraadquiz / Jeugdraad

JH Merlijn

jeugdraad@
jeugdraadwo.be

di

27

14.30

Gezellig samenzijn / Okra

OCMW

02 731 83 39

di

27

19.30

Bloemschikken / Gezinsbond

GC de Kam

02 731 97 80

wo

28

19.30

Bloemschikken / Gezinsbond

GC de Kam

02 731 97 80

za

31

Musical 14-18 / Okra

Nekkerhal Mechelen

02 731 83 39

MEI

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor juni 2014 bekend willen maken, kunnen voor 3 mei een beknopte
omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

Nederlands leren
Informatie vragen en inschrijven in onze centra
in mei en augustus
Wil je Nederlands leren? Het Huis van het Nederlands
Vlaams-Brabant organiseert infodagen over de lessen
Nederlands. Je kunt er informatie vragen en inschrijven
voor een cursus Nederlands.
Wanneer? In mei of augustus.
> maandag 26 mei van 9 tot 11 uur in GC de Kam,
Beekstraat 172, Wezembeek-Oppem

> woensdag 27 augustus van 9 tot 11 uur en van 18 tot
19.30 uur in GC de Kam, Beekstraat 172, WezembeekOppem
> donderdag 28 augustus van 9 tot 11 uur en van 18 tot
19.30 uur in GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,
Kraainem
Meer informatie / andere locaties? gratis telefoonnummer 0800 123 00, www.infonl.be, info@infonl.be

> maandag 26 mei van 18 tot 19.30 uur in GC de
Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, Kraainem

Taaliconen
Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de
uitleg bij de taaliconen om een activiteit te kiezen.
Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands.
Je begrijpt al een beetje Nederlands.
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.
Meer informatie: www.dekam.be/nl/taalicoon
De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Tickets en info: www.dekam.be,
02 731 43 31, info@dekam.be

NIEUWS UIT DE KAM
GC de Kam,
GC de Lijsterbes en
GC Papeblok
Voorstelling
Nachtvluchtabonnement
vrijdag 6 juni
19.30 uur – GC Papeblok

Marina
donderdag 15 mei
film

Nu het huidige theaterseizoen stilaan
ten einde loopt, zijn we in GC de
Kam, GC de Lijsterbes en GC
Papeblok druk bezig met de
voorbereidingen voor het seizoen
2014-2015. Wil je als eerste te weten
komen wat er in deze drie centra op
het programma staat, stip dan vrijdag
6 juni aan in je agenda. Die avond
presenteren we het nieuwe theaterseizoen en we loodsen je door het
ruime aanbod van muziek, theater,
familievoorstellingen, klassiek,
humor …

We schrijven Italië 1948. De
tienjarige Rocco groeit op in
een arm bergdorpje in
Calabrië. Op een dag neemt zijn vader Salvatore een moedig besluit: hij gaat op
zoek naar een betere toekomst voor zijn gezin. België is het beloofde land. Hij wil
daar op korte tijd veel geld verdienen in de steenkoolmijnen en dan naar zijn
geboorteland terugkeren. Maar al vlug laat hij zijn gezin overkomen naar Waterschei,
en zo wordt de jonge Rocco van de ene dag op de andere een migrant.

Mis deze Nachtvlucht niet en boek
als eerste je culturele reis voor
2014-2015.
De toegang is gratis.

Marina is de nieuwe film van
Stijn Coninx, geïnspireerd
door de jeugdherinneringen
van Rocco Granata.

De grauwe mijnstreek in Limburg, de ijzige winters, het racisme en de vreemde
taal en cultuur zijn een domper op de levensvreugde van de kleine jongen. Hij
zoekt tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg via de muziek én de
liefde. Hij volgt zijn hart en passie om een eigen droom te realiseren.
Met: Matteo Simoni, Evelien Bosmans, Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro,
Chris Van Den Durpel, Warre Bosmans
Originele versie – Nederlands gesproken – 100 minuten
15 en 20 uur - GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro (5 films)

NIEUWS UIT DE LIJSTERBES
Naaien voor beginners
workshops
zaterdag 12 april - 11 tot 14.30 uur
Nog nooit genaaid? Dan wordt dit je eerste kennismaking
met de naaimachine! Je gaat meteen met een eigen creatie
naar huis: een opvouwbare boodschappentas. Deze workshop is voor volwassenen.

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

Spelersgroep De Zonderlingen
Richard den derde (naar William Shakespeare)
9 en 10 mei
te gast, theater
Richard staat steeds in de schaduw van zijn broer, die
comfortabel op de Engelse troon zit. Een prins Laurent avant
la lettre. Hij heeft ook niet meteen de looks en is zeker geen
‘mister popular’. Daarom besluit hij uit te blinken in het
enige waar hij goed in is: slecht zijn.
Since I cannot prove a lover …
I am determined to prove a villain.

zaterdag 10 mei - 13 tot 16 uur
We leren werken met de naaimachine en maken roggekussentjes. We maken twee exemplaren; zo heb je meteen een
cadeau klaar. Deze workshop is voor volwassenen en hun
(klein)kind vanaf 8 jaar.
Prijs: 22 euro p.p. per workshop (materiaal incl.) of 20 euro
als je beide workshops volgt.

Op listige wijze werkt Richard zich in het centrum van de
belangstelling. Vergeten we even de politieke en historische
context, dan herkennen we hier meteen een typische
familiekwestie. Gooi daar bovenop dat het kwaad erotiseert
– dat heeft Shakespeare al meer dan eens bewezen – en je
hebt het recept voor een heerlijk stuk (toneel).
www.dezonderlingen.be
telkens om 20.30 uur - GC de Lijsterbes
Tickets: 10 euro (kassa), 9 euro (vvk), 8 euro (abo)
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Naar de stembus op 25 mei

Kiezen na de zesde
staatshervorming
De zesde staatshervorming heeft liters inkt doen vloeien. Nieuwigheden en hervormingen
worden op verschillende niveaus doorgevoerd. Voor de faciliteitengemeenten zijn de veranderingen misschien nog het meest ingrijpend. Zeker als het gaat om het vervullen van
de kiesverrichtingen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje. Zo kan je zonder
zorgen naar de stembus trekken voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van
zondag 25 mei.
De federale staat compacter en efficiënter
maken en de deelstaten (gemeenschappen en
gewesten, n.v.d.r.) meer autonomie en
verantwoordelijkheid geven. In die woorden
wordt in de introductie van het regeerakkoord uit 2011 toegelicht wat de
ambitie van de zesde staatshervorming
is. Anders geformuleerd: meer geld en
bevoegdheden voor het Vlaamse
Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en
hun respectievelijke tegenhangers in de
andere taalgebieden. Over een pak
zaken, zoals het activeren van werklozen
of de kinderbijslag, heeft de Vlaamse
overheid voortaan bijvoorbeeld zeggenschap. Naast de verschuiving van heel
wat bevoegdheden is er ook op institutioneel vlak een hervorming doorgevoerd. Dat heeft concrete gevolgen bij
deze verkiezingen.
R.I.P. B-H-V
Tientallen jaren werd erover gediscussieerd, decennialang was het de inzet
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van politieke strategieën: de splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde. Voortaan
behoort die kieskring tot het verleden.
Wie stemgerechtigd is in Vlaams-Brabant zal bij federale en Europese
verkiezingen voortaan alleen op
kandidaten kunnen stemmen die op
een Vlaams-Brabantse lijst staan. Bij de
Vlaamse verkiezingen was dat al het
geval en blijft dat nu ook gelden. Zo
kunnen inwoners van bijvoorbeeld
Zaventem, Beersel of Meise niet langer
stemmen op kandidaten die in Brussel
wonen.
Voor de zes faciliteitengemeenten is
evenwel een uitzondering uitgewerkt.
De zes maken wel deel uit van de
nieuwe kieskring Vlaams-Brabant,
maar voor hen is er een apart kieskanton opgericht voor de Vlaamse,
federale en Europese verkiezingen: het
bijzondere kieskanton Sint-GenesiusRode. Inwoners uit die kieskring
kunnen, net als vroeger, stemmen op

kandidaten uit Brussel, voor de federale
en Europese verkiezingen. Zij hebben
voor deze verkiezingen de keuze tussen
partijen en kandidaten die ofwel in
Vlaams-Brabant ofwel in Brussel
opkomen. Voor de Vlaamse verkiezingen is dat in het kieskanton Rode niet
het geval. Hier kunnen ze enkel voor
de Vlaams-Brabantse lijsten hun stem
uitbrengen.
De wijze van stemmen gebeurt in de
faciliteitengemeenten gedeeltelijk op
papier, gedeeltelijk elektronisch. Wie
in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel woont, krijgt
een dubbelzijdig stembiljet op papier,
waarbij je op de ene kant de Nederlandstalige en op de andere kant de
Franstalige lijsten vindt. In Wezembeek-Oppem en Kraainem kunnen de
inwoners elektronisch stemmen. Zij
kunnen via een druk op de knop
kiezen voor een pagina met een

RAND-NIEUWS
overzicht van de Nederlandstalige of Franstalige lijsten.
Senaat light
Op 25 mei worden vertegenwoordigers gekozen voor het
Vlaams Parlement, de Kamer (federaal) en het Europees
Parlement. Voor de Senaat bolletjes kleuren kan niet meer.
De zesde staatshervorming heeft een einde gemaakt aan de
Senaat zoals we die tot nu kennen. Voortaan zijn er geen
rechtstreeks verkozen senatoren meer, maar worden de rode
pluchen zetels in het parlement bevolkt door parlementsleden
uit de gewesten. Vijftig senatoren worden afgevaardigd uit
de parlementen van de regio’s, tien senatoren worden
gecoöpteerd. Hier zouden ook Franstaligen uit VlaamsBrabant aangeduid kunnen worden om te zetelen. De Senaat
zal niet alleen uit minder leden bestaan, hij zal bovendien
nog maar een achttal keer per jaar voltallig bijeenkomen,
terwijl dat nu in principe nog elke week is.
Hamvraag
De vraag is nu echter: hoe zal de nieuwe staatshervorming
het stemgedrag in de faciliteitengemeenten beïnvloeden?
Zullen kiezers uit de faciliteitengemeenten voor de Kamer
en Europa stemmen voor Franstalige boegbeelden uit
Brussel of krijgen de Nederlandstalige Brusselaars meer
steun uit de faciliteitenhoek? Of krijgt de Nederlandstalige
kandidaat op de lijst van Ecolo bijvoorbeeld opeens meer
stemmen, omdat zo de kans op een Nederlandstalige die kan
zetelen misschien groter wordt? Een dilemma voor al wie
strategisch zijn stem wil uitbrengen.
In principe zou het na 25 mei een tijdje duren vooraleer we
opnieuw naar de stembus moeten. Dankzij de laatste
staatshervorming duren de legislaturen op federaal niveau
voortaan ook vijf jaar, net zoals voor het Vlaamse en
Europese Parlement. Voordien was dat vier jaar voor de
Kamer. Wie nu dus zijn hoofd wil breken over al die nieuwe
richtlijnen ... Nog een kleine maand en je mag vijf jaar op je
lauweren rusten. Hoewel, we vergeten bijna de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vier jaar kiesrust dus.
Niet-Belgen
En wat met buitenlanders die in België wonen? Niet-Belgen
mogen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar niet
bij provincieraadsverkiezingen, regionale verkiezingen of
verkiezingen voor het federale niveau. Voor Europese
verkiezingen is het ingewikkelder. Wie de nationaliteit van
een van de EU-lidstaten heeft, mag ofwel in België ofwel in
het land van herkomst stemmen. Als hij of zij kiest om in
België te stemmen, mag dat enkel op Belgische lijsten.
Buitenlanders moesten hun aanvraag om te mogen stemmen
indienen voor 1 maart. Wie intekent, kan ook blijven
stemmen bij de volgende verkiezingen, tenzij hij schriftelijk
afstand doet van het stemrecht.
Belgen die in het buitenland wonen, zullen niet langer
kunnen kiezen in welke gemeente ze zich inschrijven. Velen
kozen vroeger een gemeente uit de kieskring Brussel-HalleVilvoorde, maar voortaan worden ze automatisch ingeschreven
in de gemeente waar ze het laatst woonden.
Wim Troch
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WEZEMBEEK-OPPEM IN BEELD
Boerderij La Finca, Oppem
Querido en Querida, geen paaslammetjes, maar zwartblesschapen
die op hun vriendjes uit Friesland
wachten.
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