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De Groote Oorlog
Het dagelijkse leven in Wezembeek tijdens de bezetting (deel 2)
Als voortrekker in de industrialisering en als zeer dicht bevolkt land stond België in
het begin van de 20e eeuw al lang niet meer via eigen landbouw in voor zijn voedselvoorziening. Voor tarwe bijvoorbeeld was het land voor 80% afhankelijk van invoer.
Het land was rijk genoeg om wat ontbrak aan te kopen in het buitenland. Maar toen
kwam de Eerste Wereldoorlog.

Foto’s uit het album dat begin 1916 op initiatief van burgemeester Oscar de Burbure naar de zaakgelastigde van de Verenigde Staten van Amerika werd
gestuurd, als dank. Van links naar rechts: een klas van de gemeentelijke jongensschool, een klas uit de vrije meisjesschool op het Veldeke (later Louis
Marcelisstraat) en kleuters op de koer van de pastorie in de Kerkstraat (later J.B. De Keyzerstraat).

In de jaren vóór het uitbreken van de
vijandelijkheden had België, rekenend
op zijn neutraliteit, niet veel gedaan
om daarin verandering te brengen en
zijn voedselbevoorrading veilig te
stellen. Maar toen het Duitse leger in
augustus 1914 vaste voet kreeg op het
Belgische grondgebied, was er geen
sprake meer van aankopen in het
buitenland. De Britse vloot blokkeerde
alle vervoer naar de door de Duitsers
bezette gebieden. De Duitsers reageerden prompt met de mededeling niet te
kunnen instaan voor de voedselvoorziening in die gebieden. Integendeel,
de voedselvoorraden die nog voorhanden waren, werden door de
bezetters systematisch opgevorderd
of geplunderd.
De voedselbevoorrading
In België werd wel een uitvoerverbod
voor voedingswaren uitgevaardigd,
maar de waren raakten zeer snel op.
De regering de Broqueville had op
14 augustus bij Koninklijk Besluit de
gemeenten verantwoordelijkheid
gegeven voor de bevoorrading van de
bevolking, maar de gemeentelijke
financiële reserves waren na twee
maanden opgebruikt. Zo was er op
24 oktober 1914 voor het hele land nog
maar voor vier dagen meel in voorraad
en het transport ervan naar verdelings2

punten kon of mocht – op bevel van de
bezetter – niet vrij gebeuren.
Tijdens de eerste weken van augustus
1914 werd nagedacht over een duurzame nationale oplossing voor de
bevoorrading door in België gebleven
notabelen onder wie Dannie Heineman,
een Amerikaanse ingenieur van Duitse
oorsprong en voorzitter van Sofina,
een machtige investeringsmaatschappij
die zowel Duitse als Amerikaanse
belangen diende.
Deze Heineman verkreeg na moeizame
onderhandelingen met de Duitse
gouverneur-generaal in Brussel dat
hulpgoederen vanuit het buitenland
niet in beslag zouden worden genomen.
Voor afspraken over de vrije doorgang
van die hulp door de geallieerde lijnen
kon Heineman in Londen rekenen op
een landgenoot die ginder verbleef en
op collega Herbert Hoover, de latere
president van de VS. Op diens aandringen
gaf de Foreign Office toestemming
voor een initiatief van hulpverlening.
Hoover richtte een Commission for
Relief in Belgium op. Dat comité kon
beschikken over de reserves van de
Belgische banken in het buitenland en
de fondsen van de regering in Le
Havre.

In september 1914 werd een nationaal
hulp- en voedingscomité gesticht. Er
werd aansluiting gezocht met wat in
steden en gemeenten aan lokale
initiatieven bestond. Tegen het einde
van de maand was een landelijk
netwerk ontplooid met distributiepunten over het hele land. Op 1 november
1914 kwam de eerste lading voedselhulp (2.500 ton meel, rijst en bonen)
het bezette land binnen. Vier jaar lang
zou België van die voedselhulp kunnen
genieten. In totaal zou het gaan om
één miljard dollar steungeld en vijf
miljoen ton voedsel, die in alle
veiligheid – op enkele dramatische
uitzonderingen na – per schip werden
overgebracht.
Ook in Wezembeek werd in december
1914 een lokaal hulpcomité opgericht,
dat onder leiding van Eduard de
Burbure, de zoon van de burgemeester,
instond voor de aankoop en de
uitdeling van basislevensmiddelen. Een
gemeentelijk voedingsmagazijn werd
ingericht in de danszaal van de herberg
In de Witten Boem in de Oppemstraat
35 (later cinema Familia in de Hernalsteenstraat).
Dankzij deze voedselhulp kon de
honger wat bestreden worden. Wie
nog een inkomen had, kon in die

Oogst in het park van het kasteel van
Wezembeek in augustus 1916

winkel aankopen doen. Wie zonder
inkomen zat, kreeg af en toe een gratis
pakket of kon dagelijks naar de
soepkeukens gaan voor brood en soep.
Kinderen kregen maaltijden uitgereikt
op school en er waren speciale programma’s voor zuigelingen. Om het
sluiten van de scholen – wegens gebrek
aan verwarming – te voorkomen,
stuurde de gemeente op 4 december
twee vrachtwagens naar Charleroi,
om kolen.
Ondanks deze hulp was het armoe
troef. In de steden liep het aantal
gezinnen dat van steun moest leven op
tot 95%. In de plattelandsgemeente
Wezembeek, waar de gezinnen een
moestuin hadden of op kleine schaal
aan landbouw deden, was het probleem
minder acuut. Op elk perceel vrije
grond werden graangewassen en
aardappelen gewonnen, zelfs in het
kasteelpark van Wezembeek. Ter
beveiliging van de veldvruchten werd
een nachtronde georganiseerd. Een
oogstcomité waarin landbouwers
zaten, regelde het oogsten en de
verdeling van de opbrengst. De
huisgezinnen kregen tijdens de winter
een rantsoen kolen. De spoorwegbermen
die de gemeente doorsneden, werden
regelmatig door kinderen geïnspecteerd
op kolenresten. Maar dat alles belette
niet dat ook in Wezembeek 45% van
de bevolking steun nodig had om te
overleven. De gemeente gaf de
gezinnen wekelijks een werklozenvergoeding van 3 frank voor de
kostwinner, 1,50 frank voor de
huisvrouwen en 0,50 frank per kind.
De Meense vluchtelingen
De overlevingsdrang zorgde voor veel
problemen in het bezette België. Hoe
dichter bij het front, hoe groter de
problemen. Vooral in het etappegebied,
de strook van ongeveer dertig kilometer
achter de Duitse linies in de Westhoek,
had de bevolking het hard te verduren.

Naast de verplichte inkwartiering van
Duitse soldaten, verplichte tewerkstelling aan het front en opvorderingen
allerhande, stonden zij bloot aan gevaar
door artillerievuur en/of luchtbombardementen.
Toen begin juni 1917 de geallieerden
de derde slag om Ieper inzetten en ze
de Duitse stellingen dreigden te
doorbreken, besloten de Duitsers tot
evacuatie van de burgerbevolking in
het frontgebied. Wie niet nodig of
nuttig was – vooral vrouwen en
kinderen – moest weg. Tijdens de slag
zelf, die 100 dagen duurde, werden
sommige dorpen zelfs volledig ontruimd.
Veel frontbewoners werden naar
Brabant overgebracht. Op 26 juni 1917
kwam een overvolle trein in Wezembeek aan met evacués uit Menen, een
grensstad in Zuidwest-Vlaanderen. Op
25 kg reisgoed na hadden ze alles
moeten achterlaten. Eerste schepen
Frits Van Sever, de dienstdoende
burgemeester na het overlijden van
ridder Oscar de Burbure op 26 maart
1915, moest er voor zorgen dat deze
vluchtelingen opgevangen en ondergebracht konden worden bij pleeggezinnen.

september 1917 dat landbouwers die
meer dan één hectare akkerland
bewerkten, per are oogstland 10 kg
aardappelen moesten inleveren.
Hiermee kon het gemeentebestuur aan
de inwoners en aan de vluchtelingen
60 kg aardappelen per persoon bezorgen.
De vluchtelingen integreerden zich:
de kinderen gingen naar school, de
volwassenen maakten zich verdienstelijk
in het dagelijkse beroepsleven. Zo ging
Albert Debeuf, een slachter uit Menen,
koeien slachten op het erf van sommige
boeren (tweede van links op de middelste
foto, genomen op het erf van boer Vandevelde
op de Kerkberg).
Tijdens hun verblijf in Wezembeek
overleden vijf Meense vluchtelingen in
onze gemeente. Drie Meense koppels
traden in het huwelijk. In de zomer
van 1919 zou de laatste Menenaar
Wezembeek verlaten.
(Wordt vervolgd.)
Tekst: Erfgoed WO
Bronnen:

Roger Caluwaerts, Wezembeek-Oppem, van
boerendorp tot woongemeente.
J. Vanden Bussche, De passionisten in België, een
Italiaanse congregatie in Noord-Europa.
Giselle Nath, Brood willen wij hebben.

De gegevens van de burgerlijke stand
uit die periode tonen aan dat het ging
om 242 personen uit 57 gezinnen,
onder wie 21 kroostrijke gezinnen
(vier kinderen of meer) en velen zonder
het gezinshoofd. De gezinnen werden
niet gesplitst, zodat sommige Wezembeekse families ineens aan een groot
aantal personen onderdak moesten
geven. Zo werden de 57 gezinnen
ondergebracht op 40 verschillende
adressen.
De gemeente verleende materiële en
financiële steun aan de gastfamilies. Zo
besliste de gemeenteraad op 11
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Acht maanden wachten
op verslag
Uit de gemeenteraden van 14 en 19 mei

Oproepingsbrieven, kiesbrieven, officiële documenten: het blijft een moeilijk verhaal in
faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem. Nochtans is het simpel: de brieven worden in
de taal van de streek verstuurd, dus het Nederlands, en Franstaligen die dat willen,
kunnen daarna gebruik maken van hun faciliteiten en een exemplaar in het Frans vragen.
Maar waarom het makkelijk maken als het moeilijk kan? En dus werd er voor de zoveelste
keer een communautair boompje gezaagd op de speciaal bijeengeroepen gemeenteraad.
> Op woensdag 14 mei wordt de
gemeenteraad speciaal bijeengeroepen
om een beslissing te nemen over de
verzending van de oproepingsbrieven
voor de verkiezingen van 25 mei. Als
bij wonder is de voormalige burgemeester François van Hoobrouck
d’Aspre op de raad aanwezig. Het
schepencollege heeft geen consensus
bereikt over de verzending in het
Nederlands. Wie de consensus heeft
verbroken, willen de leden van het
college niet zeggen.
Op de agenda dus slechts één punt: de
wijze van verzenden van de oproepingsbrieven. Raadslid Michel Leclaire
(LB-Union) dient meteen een amendement in, dat in het Nederlands en het
Frans op de tafels ligt, om de verzending aan vijf gemeenteraadsleden toe te
vertrouwen, onder wie de voormalige
burgemeester. Volgens raadslid van
Hoobrouck d’Aspre is dit de normale
procedure. Raadslid Wilfried Servranckx (WOplus) ziet de zaken anders. ‘Ik
denk dat iedereen de gemeentewet
eens zou moeten lezen. Het schepencollege voert uit wat de gemeenteraad
beslist. Nu vraagt u dat de gemeenteraad zou beslissen om de taak van het
schepencollege over te dragen aan vijf
gemeenteraadsleden. Op basis van
welke wettekst? U beslist en u voert
zelf uit? Waar blijft de controlerende
macht van de gemeenteraad? We
kunnen de secretaris vragen om uit te
voeren.’ Van Hoobrouck d’Aspre ziet
het probleem niet. ‘De gemeenteraadsleden zullen de wet zeker respecteren.
Ik begrijp niet waarom u niet akkoord
gaat.’
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Raadslid Jan Walraet (WOplus) heeft
een andere vraag voor Nicole Geerseau
(LB-Union), schepen en voorzitter van
de gemeenteraad: ‘Vindt u het normaal
dat het amendement in het Frans werd
ingediend en daarna vertaald werd?’
Hij krijgt niet echt een antwoord.
Raadslid Wim Peeters (WOplus) wil
weten waar de kiesbrieven zich
momenteel bevinden. ‘In het gemeentehuis, in een afgesloten ruimte’, zegt
de gemeentesecretaris. Waarop raadslid
Servranckx: ‘Hoe kunnen er al
kiesbrieven zijn als het college nog niet
weet hoe ze verstuurd moeten worden?
Zijn ze alleen in het Nederlands
gedrukt?’ ‘Ze zijn gedrukt zodat
iedereen ze kan krijgen in de taal van
zijn keuze’, antwoordt voorzitter
Geerseau. Bij de stemming onthoudt
burgemeester Frédéric Petit (LB-Union) zich omdat hij, ‘als burgemeester
van alle inwoners van de gemeente en
in de geest van de communautaire
vrede, beslist heeft niet deel te nemen
aan dit debat’. Raadslid Peeters
(WOplus) onthoudt zich omdat er geen
verslag van het schepencollege in het
dossier zit. De rest van LB-Union
stemt voor, de rest van WOplus stemt
tegen.

de vijf gemeenteraadsleden hebben zich
meteen na afloop naar het gemeentehuis gerept om de kiesbrieven, die in
lichtblauwe plastic bakken klaar lagen,
op te halen en naar de post te brengen.

Zodra de gemeenteraad gedaan is, belt
de ambtenaar van de provincie die als
vertegenwoordiger van de hogere
overheid de gemeenteraden bijwoont
voor de gouverneur, de stand van
zaken door. Twee uur later heeft
minister van Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois (N-VA) de
beslissing al vernietigd. Te laat, want

> De gemeente ondertekent het
burgemeestersconvenant, een Europees
initiatief, waarmee ze haar engagement
bevestigt om de CO2-uitstoot te
verminderen.

> Op maandag 19 mei is er een
gewone gemeenteraad.
Zoals elk jaar wordt er een seniorenuitstap georganiseerd, deze keer naar
Binche. Het schepencollege heeft vijf
gemeenteraadsleden aangesteld om het
programma uit te testen. Raadslid Jan
Walraet (WOplus) wil weten waarom
er daarvoor vijf mensen nodig zijn en
waarom er, als er toch zo veel mensen
nodig zijn, niemand van de oppositie
wordt meegevraagd. Op de vraag wie
de kosten van de uitstap dekt, antwoordt de bevoegde schepen, Muriel
Jaubert (LB-Union): ‘De betrokkenen
zelf.’ In het dossier staat nochtans dat
het schepencollege de reis betaalt. Na
de gemeenteraad komt uit dat Binche
alles heeft betaald.
> In Ban Eik worden speeltoestellen
geplaatst. Kostprijs: 99.000 euro.
> De herstellingswerken in de Torekenslaan zullen 68.000 euro kosten.

> WOplus zet een bijkomend punt op
de agenda. ‘We hebben pas nu, in mei,
de notulen ontvangen van het schepen-

VERENIGINGSNIEUWS
Catechese 2014-2015
Parochies Wezembeek-Oppem
dinsdag 9 september
20 uur – parochiecentrum Sint-Michiel
Om tijdig te kunnen starten met onze catechesewerking,
zijn we op zoek naar kinderen die in aanmerking komen om
in september deel uit te maken van Kring 12. Wie kan
deelnemen? Kinderen geboren in 2003 en/of kinderen die in
het zesde leerjaar zitten tijdens het schooljaar 2014-2015.
Iedereen uit de Sint-Michielsparochie en de Sint-Pietersparochie, en ook Nederlandstaligen die tot de Sint-Jozefsparochie behoren, zijn welkom.
Meer info: Elisabeth Freudenstein,
elisabeth.freudenstein@skynet.be
Hartelijk dank voor jullie medewerking.
In Ban Eik worden speeltoestellen geplaatst.

college van 4 oktober 2013. Dat betekent acht maanden
wachten. Volgens de wet moeten de notulen van een
schepencollege worden goedgekeurd op het volgende
schepencollege, waarna ze naar de gemeenteraadsleden
moeten worden verstuurd. ‘Wij vragen ons af of het schepencollege wel met goedgekeurde notulen werkt? Of werkt
het zonder? Er bestaat een andere, snelle oplossing: de
aanstelling van vijf gemeenteraadsleden om de notulen te
laten versturen’, grapt WOplus. Volgens schepen Geerseau
(LB-Union) werkt het college met goedgekeurde en
getekende notulen. ‘Ze worden doorgestuurd naar de
diensten. Meer uitleg kan ik niet geven.’ Waarop raadslid
Walraet (WOplus): ‘De beslissingen worden dus geprint en
getekend en aan de diensten gegeven? Waarom kan dat niet
voor de gemeenteraadsleden? De beslissingen van het
schepencollege hebben rechtsgevolg. Door de notulen niet
aan de gemeenteraadsleden te geven, onttrekt u ze aan
mogelijke klachten.’

DOKTERS VAN WACHT

De infovergadering voor de ouders zal plaatsvinden op
dinsdag 9 september om 20 uur in het parochiecentrum
Sint-Michiel, Vosberg 40, Wezembeek-Oppem. De eerste
vergadering voor de kinderen van Kring 12 vindt hier ook
plaats, op zaterdag 27 september van 14 tot 15.30 uur.

Tentoonstelling Eerste Wereldoorlog
Erfgoed Wezembeek-Oppem
3 tot 5 oktober
GC de Kam
Door de Eerste Wereldoorlog wijzigde de geschiedenis van
ons land en van de hele wereld. Nu, 100 jaar later, wil de
vereniging Erfgoed Wezembeek-Oppem een bijdrage
leveren aan de herdenking met de expo Wesembeek en den
Grooten Oorlog in GC de Kam. Militaria allerhande zullen tal
van tafelvitrines vullen. Op grote panelen wordt zowel het
verloop van de krijgsverrichtingen als het leven tijdens de
vier bezettingsjaren belicht met beeldmateriaal en teksten.
Het accent ligt op onze gemeente: op de bijdrage van onze
jongens aan het front of in de kampen, en op de belevenissen
van onze inwoners in bezet gebied.

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.

Het is de bedoeling om deze herdenking van de Groote
Oorlog te kaderen in een breder verhaal rond oorlog en
vrede, rond herinnering en bewustwording, zodat het
verleden een les kan worden voor de toekomst. We vertellen
daarom een verhaal over gewone soldaten, burgers en
kinderen die de verwoestende impact van de oorlog in hun
dagelijkse leven ervaren hebben.

VIND EEN APOTHEEK VAN WACHT:

De tentoonstelling, die op vrijdag 3 oktober om 19 uur in
GC de Kam wordt geopend, is toegankelijk voor scholen
op 2 en 3 oktober. Het grote publiek is welkom op 4 en
5 oktober, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

> 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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Erosiebestrijding
Uit de gemeenteraad van 30 juni
> WOplus vraagt waarom het verslag van de gemeenteraad
van 14 mei, die speciaal bijeen kwam om over de verzending
van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen te stemmen,
niet bij de documenten zit? Volgens de meerderheid is dat
een vergissing. Volgens de Vlaamse oppositie gebeurt het
met opzet: ze kunnen pas een klacht indienen als ze het
verslag hebben ontvangen.
> Verenigingen die een lokaal van de gemeente krijgen voor
hun activiteiten en daar geen huur voor betalen, zullen vanaf
1 september 2014 10% van de kosten voor elektriciteit, gas
en water moeten betalen i.p.v. 5%. De gemeente wil de
verenigingen hiermee sensibiliseren om minder energie te
verbruiken.
> Raadslid Jan Walraet (WOplus) merkt op dat de kerkfabriek Sint-Pieter de rekening 2013 al op 31 januari aan de
gemeente bezorgde, terwijl ze pas nu, vijf maanden later, op
de agenda staat. Daarmee zit de gemeente weer buiten de
termijn en is haar advies niet eens meer nodig. Volgens de
burgemeester hebben de ambtenaren het gedaan: ‘Ze vragen
stukken op en dan zitten we direct met een extra termijn
van 100 dagen.’ Volgens de oppositie zijn het er maar 50.
Over de rekening van de kerkfabriek HH. Michael en Jozef
wordt wel binnen de termijn gestemd.
> De intercommunale van de Woluwevallei onderhandelt
met de Vlaamse milieumaatschappij over een overname. De
intercommunale bezit gronden ter waarde van 15 à 18
miljoen euro en is zelf zo’n 200 miljoen euro waard. De
intercommunale kan worden overgedragen, maar de
gronden zijn eigendom van de gemeenten. Een deel van de
gronden wil men verkopen. Wezembeek-Oppem bezit daar
13 % van.
> Geen enkele van de drie vertegenwoordigers van de
gemeente was aanwezig op de algemene vergadering van
afvalintercommunale Interza. Raadslid Wilfried Servranckx
(WOplus), tevens de voorzitter van de raad van bestuur van
Interza, geeft in hun plaats uitleg. ‘De uitgaven zijn met 5 %
gestegen. Die stijging ligt voor een groot deel aan de
personeelskosten. Bovendien zijn de inkomsten met 3 %
gedaald. Voor Wezembeek-Oppem betekent dat 15.000 euro
meerkosten. Toch blijft Interza goedkoper dan andere
vergelijkbare intercommunales.’ Een aantal mensen van
LB-Union onthouden zich bij de stemming als protest tegen
het feit dat hun vertegenwoordigers niet aanwezig waren.
> De gemeente ondertekent de samenwerkingsovereenkomsten ‘opmaak erosiebestrijdingsplan’ en ‘erosiecoördinator’.
Het erosiebestrijdingsplan wordt gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap en uitgevoerd door de provincie
Vlaams-Brabant. Het omvat een gebied van 192 hectare.
6

Gemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst tegen erosie.

> Vanaf nu heeft de gemeente twee geluidsmeters ter
beschikking: één voor de erkende verenigingen en één voor
privépersonen. Ze kunnen gehuurd worden voor 10 euro per
dag. De lijst van de erkende verenigingen is te vinden op de
website van de gemeente. Raadslid Wim Peeters (WOplus)
vraagt om die website te actualiseren omdat niet alle erkende
verenigingen erop staan. Er wordt 15.000 euro uitgetrokken
om het geluid op te meten op de gewestwegen. Als er
geluidsoverlast vastgesteld wordt, zullen er maatregelen
worden genomen.
> De Franstalige scouts zitten in een ongezond en onveilig
gebouw. Ze mogen gedurende één jaar, op proef, het oude
politiecommissariaat gebruiken in de Jozef De Keyzerstraat
10. De periode kan verlengd worden. De huur is gratis. Dit
kan tot het gebouw wordt afgebroken voor het nieuwe
administratieve centrum.
> Raadslid Jan Walraet (WOplus) heeft nog een vraag over
het mysterie van de oproepingsbrieven. ‘Op 14 mei werd er
speciaal een gemeenteraad bijeengeroepen om de kiesbrieven
volgens de wettelijke bepalingen te versturen. De vijf
aangeduide gemeenteraadsleden vertrokken meteen na de
raad met een aantal dozen die op een bepaald moment
werden getrieerd volgens taalaanhorigheid aangezien de
burgers de kiesbrief in hun eigen taal ontvingen. Hoe kan
dat? Volgens burgemeester Petit (LB-Union) houdt de
gemeente geen taaldatabank bij. Hij beloofde dit grondig te
onderzoeken. Aan de gouverneur zei hij bij zijn benoeming
dat hij de arresten van de Raad van State zou respecteren.
Hij heeft de vijf gemeenteraadsleden hierover ondervraagd
en verklaart dat ze hem hebben geantwoord dat ze de dozen
die verstuurd moesten worden, konden herkennen aan een
klein merkteken op de dozen dat bij ontvangst niet werd
opgemerkt door de ambtenaren.

VERENIGINGSNIEUWS
Week van de sportclub
Sportraad Wezembeek-Oppem i.s.m. sportclubs
15 tot 21 september
Voor de zesde maal werkt de sportraad
van Wezembeek-Oppem samen met
zijn sportclubs mee aan de Week van
de sportclub, een initiatief van Bloso en
de Vlaamse Sportfederatie. Tijdens
deze sportweek proberen we meer
mensen in Wezembeek-Oppem aan het
sporten te zetten en het lidmaatschap

bij onze sportclubs aan te moedigen.
Sporten is immers belangrijk, gezond
en superleuk als je het in clubverband
kan doen.
Ook dit jaar zorgen we voor een
gevarieerd programma. Onze sportieve
week loopt van zaterdag 13 september
tot zondag 21 september. Elke dag staat

Het sportprogramma
Dag
Club - sport
ma 15/09
Okra Sport
wandelen (8 à 10 km)
ma 15/09
Fit en Gezond Dames
di 16/09
Okra Sport
fietsen (in 2 groepen)
wo 17/09
Okra Sport wandelen
wo 17/09
Okra Sport petanque
wo 17/09
do 18/09
zo 21/09
zo 21/09

Uur
9.00

Doelgroep
55+

GC de Kam
vertrek aan de Paterskerk

20.00
9.30

alle dames
55+

vertrek aan de Paterskerk
sporthal

14.00
14.00 en
17.00
19.30 tot
22.00
10.30
19.00
20.00

55+
55+

sporthal

Running Club joggen (5 of 10 km)
Racing Utax / K.O. Girls zaalvoetbal

vertrek JH Merlijn
sporthal

Programma Herfstfeesten
van 26 september tot 19 oktober

Zondag 21 september,
14.30 tot 17.30 uur
Vriendjesdag Chiro Berkenbloesem.
Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar
zijn welkom in de Chirolokalen
(Vosberg, achter de kerk).

Zondag 28 september, 10.30 uur
Herfstjogging: recreatieve jogging
(1, 5 en 10 km) met vertrek en aankomst aan de Kam. Organisatie:
Running Club. Gratis deelname.
Zondag 28 september, 15 uur
Familievoorstelling Een rugzakje verdriet
van Riet Muylaert. Kaarten kosten
6 euro in voorverkoop en 8 euro aan
de kassa.

Vrijdag 26 september, 20 uur
Openingszitting met voorstelling
programma GC de Kam en cultuurraad en gratis optreden van Emballage
Kado. Ze brengen een akoestisch
concert met covers en Brusselse ‘liekes’.
Voor het optreden reserveer je een
plaats via GC de Kam.

Dinsdag 30 september, 20 uur
Lezing Parfum een passie door Lieven
Debrauwer. Organisatie: Davidsfonds.

Zaterdag 27 september,
vanaf 14.30 uur
Pannenkoekenslag van Femma met een
bloementombola ten voordele van
Ziekenzorg.

Woensdag 1 oktober, 20 uur
Theatervoorstelling Ontploft! door
Begijn Le Bleu.
Interview op blz. 10-11.

Zaterdag 27 september, vanaf 22 uur
Emmerkesfuif van de jeugdraad, in
Jeugdhuis Merlijn.

Om alles vlot te laten verlopen, vragen
we om vooraf in te schrijven. Meer
info en inschrijven: GC de Kam,
Beekstraat 172, Wezembeek-Oppem,
02 731 43 31, info@dekam.be

Plaats
vertrek aan de Paterskerk

BIBC badminton

Ontdek hier deel 1 van de drie weken
durende Herfstfeesten. De activiteiten
vinden plaats in GC de Kam, tenzij
anders aangegeven is.

een sporttak in de kijker en kan je
gratis deelnemen aan de activiteiten.

Woensdag 1 oktober
Okra-sport neemt deel aan de Senior
Games in Blankenberge. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Vrijdag 3 oktober, vanaf 19 uur
Tentoonstelling Wesembeek in den
Grooten Oorlog – 100 jaar later door
Erfgoed Wezembeek-Oppem.

iedereen welkom
(met racket)
iedereen welkom
meisjes vanaf 13 jaar
jongens vanaf 15 jaar

Pannenkoekenslag
Femma Sint-Pieter
zaterdag 27 september
14.30 tot 17.30 uur
GC de Kam
Ook dit jaar organiseren wij tijdens de
herfstfeesten een Femma-happening.
Het wordt opnieuw een groot feest
dankzij onze pannenkoekenslag met
warme en koude dranken voor een
schappelijke prijs. We houden een
bloementombola ten voordele van
Ziekenzorg. Wij hopen net als de
vorige jaren op een massale opkomst.

Emmerkesfuif
Jeugdraad
Wezembeek-Oppem
zaterdag 27 september
22 uur – Jeugdhuis Merlijn
Goedgevulde emmertjes bier te
verkrijgen in mini- en maxiformaat.
Op het einde van de avond verkiezen
we de bierkoning en -koningin.
Prijs: 3 euro (vvk),
4 euro (aan de kassa)
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Koen Daguyt: nieuwe uitbater
cafetaria GC de Kam

Veel hooi
‘Toen ik het nieuws hoorde dat Daisy
en Luc stopten met de cafetaria van de
Kam, en dat er een nieuwe uitbater
werd gezocht, ben ik beginnen na te
denken. Destijds had ik al eens
dezelfde denkoefening gedaan toen de
Foyer van Kraainem een uitbater
zocht. Maar in Kraainem zijn ze ook
overdag open, wat je dus onmogelijk
kan combineren met een andere baan.’
Toch was er ook hier één stevig
tegenargument. ‘Je gaat veel hooi op je
vork nemen, waarschuwde mijn
moeder, en ik vrees dat ze gelijk zal
krijgen’, lacht hij. Daguyt werkt als
hoofdmagazijnier bij Desmet ijzerwaren,
in de Hernalsteenstraat. Die baan zal
hij zeker het eerste jaar voltijds blijven
uitoefenen.

‘Daisy en Luc
als voorbeeld’

© Tine De Wilde

Hoe ziet hij zijn toekomstige werkdag?
‘Mijn werk bij Desmet stopt om 17 uur.
De cafetaria is open van 19.30 uur tot
rond 24 uur. Vooraf moet de cafetaria
netjes zijn, ik ga de drankvoorraad
bijwerken, de bestellingen in ontvangst
nemen, en in mijn functie als conciërge
het hele gebouw inspecteren. Alle
zalen moeten afgesloten zijn, de lichten
en verwarming uit. Eventueel onderhoudswerk ga ik melden.’

Vanaf 1 september volgt Koen Daguyt de huidige uitbaters
van de cafetaria van de Kam, Daisy en Luc, op. Maak
kennis met deze jonge dertiger.
Voor velen is Koen Daguyt geen
onbekende, want naar het voorbeeld
van zijn ouders Jeannine Schots en
Denis Daguyt, heeft hij zich altijd sterk
sociaal geëngageerd in WezembeekOppem. Zo was hij lid van de Chiro,
hij zat in de jeugdraad en hielp mee
met het heropstarten van de stripbib.
‘Door dat engagement weet ik wat hier
8

leeft’, zegt Daguyt. ‘Bovendien liep ik
hier ook school en ik woon aan de
Sint-Pieterskerk. Ik ruil dus de ene
mooie plek in Wezembeek voor een
andere mooie plek, want de Kam is
toch iets bijzonders. Verder houdt
Daguyt van lekker eten, een goed glas
en mooie citytrips. ‘Een Bourgondische
genieter’, lacht hij.

Dat is een hele lijst van wat moet
worden gedaan. Daguyt beseft dat hij
hard zal moeten werken, maar dat
schrikt hem niet af. Hij vindt het
eerder een uitdaging. ‘Ja, ik zal dubbele
shiften draaien. Mijn Bourgondische
trekje zal ik wat moeten inperken,
maar dat heb ik er zeker voor over. En
mijn vrienden kunnen hier ook
terecht. Bovendien ben ik iemand die
weinig slaap nodig heeft. De praktijk
zal uitwijzen hoe zwaar het hooi zal
wegen.’
De positieve argumenten wogen fel
door in zijn beslissing. ‘Wat voor mij
heel belangrijk is, is dat ik dicht bij
mijn familie blijf wonen. Ik zal mijn
grootmoeder die nu 87 jaar is nog
kunnen opzoeken. En wat ook zeker
meespeelde, is dat het een goed
doordacht risico is dat ik neem.’
De uitbating van de cafetaria is een
concessie. De uitbater koopt die
concessie voor drie jaar. Nadien wordt
die nog eens stilzwijgend met negen
jaar verlengd. ‘In de functie van
conciërge van de Kam mag ik beschikken
over de conciërgewoning, zodat ik

eigen huur uitspaar, dus het financiële
plaatje klopt ook. Toch zal ik nu en
dan opnieuw de balans moeten
opmaken, maar dat geldt in het leven
voor iedereen. Ik hoop dat ik het even
goed als Daisy en Luc zal doen’, zegt
Daguyt oprecht. ‘Ze zijn een voorbeeld
geweest.’
De toekomst
De concessie houdt een aantal verplichtingen in: zo moet de cafetaria
iedere avond open zijn, behalve
zondag. Het Kambier moet beschikbaar zijn. De kunsttentoonstellingen
die de Kam organiseert moeten er
terecht kunnen. ‘Dat Kambier serveren
is geen probleem, want het is lekker.
En die kunsttentoonstellingen brengen
wat volk op de been. Tegelijk hangt er
wat fraais tegen de muren.’
Daguyt heeft een diploma hotelschool
en volgde ook bedrijfsbeheer. Hij mag
dus een restaurant openen. ‘Maar de
cafetaria beschikt niet over een
professionele keuken, dus koken is er
niet bij. De HACCP-richtlijnen voor
voedselhygiëne zijn heel streng. Als je
bijvoorbeeld iets klaarmaakt in de
keuken beneden aan de overkant mag
je niet met je gerecht het plein
oversteken. Je mag met warm eten niet
in de koude komen en dan opnieuw
naar binnen.’
Toch denkt Daguyt op termijn wat
extra hapjes op de kaart te zetten. ‘Er is
vraag naar. In de winter kan ik
misschien verse soep aanbieden, en in
de zomer ambachtelijk ijs dat bij goed
weer op de binnenplaats geserveerd
kan worden, zodat de mensen hier ‘een
terrasje’ kunnen doen. Ik ga ook een
bier van de maand lanceren. Bier zit
wat in de lift, en mensen proberen zo
nu en dan graag iets nieuws.’
Aan de inrichting van de cafetaria zelf
zal hij niets veranderen. ‘Behalve wat
extra groen, en ik droom van zo’n
oude jukebox … Wat ik voor ogen
heb, is dat ik er hier een gezellige plek
van kan maken die een vaste waarde in
Wezembeek-Oppem wordt.’
Veel succes!
Karla Stoefs

Afscheid van Daisy en Luc, uitbaters cafetaria GC de Kam
Op 31 augustus was het de laatste dag
dat Daisy en Luc de cafetaria van de
Kam openhielden en de taken van
conciërge op zich namen. Na 21 jaar
verhuizen ze uit de Kam. Daisy blijft
wel in het onthaal werken.
Op 27 juni werd een afscheidsfeestje
georganiseerd. Een complete verrassing
voor Daisy en Luc want – hoe moeilijk
het ook was – iedereen had het tot op
de laatste dag geheim kunnen houden.
Verenigingen en collega’s brachten in
teksten en liedjes een samenvatting van
hun rijk gevulde carrière in de Kam.
Om een extra feestelijk tintje te geven
aan de avond, vroegen we iedereen een
dessert mee te brengen. Zo zorgden we

samen voor een gevarieerd en bijzonder
smakelijk dessertenbuffet.
Daisy: ‘Luc en ik willen jullie allemaal
van harte bedanken voor de 21 mooie
jaren, de fijne attenties, bloemen en
geschenken die we kregen op 27 juni.
We zien elkaar zeker nog aan de toog
bij Koen van de Kam.’

VERENIGINGSNIEUWS
18e uitwaaitocht
o.l.v. pastoor Jos Verstraeten
Femma Sint-Pieter
dinsdag 16 september
Onze proost Jos Verstraeten zal ons,
net als de vorige jaren, begeleiden. Een
uitwaaitocht is geen natuurgidstocht,
maar een wandeling waarbij we met
bewondering naar het mooie en
mysterieuze in de natuur kijken.
Daarbij maken we tijd voor elkaar en
luisteren we naar elkaar. Om onze
honger te stillen, eten we ook een
snack.
Meer info:
02 731 48 79 ( Jeannine Schots)

Vriendjesdag
Chiro Berkenbloesem
zondag 21 september
14.30 tot 17.30 uur
Chirolokalen
Kom je mee spelen op zondag
21 september van 14.30 tot 17.30 uur?
Dan zien we je graag om 14.20 uur aan
de Chirolokalen (Vosberg z/n,
Wezembeek-Oppem, achter de kerk).
We zorgen die dag voor extra leuke
activiteiten. Alle kinderen vanaf het
eerste leerjaar zijn welkom.
Contactgegevens: Jolijn Bosseloo,
0499 07 91 55 of
www.chiroberkenbloesem.be
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Begijn Le Bleu brengt de Groote Oorlog tot leven

Le Bleu wordt Pol De Smet
Begijn Le Bleu, ook bekend als Foute Vriend, neemt dit najaar de fakkel over van Staf Coppens
in het VTM KZOOM-programma Taarten van Begijn. Maar eerst zakt hij nog even af naar de
Kam voor de intieme en meeslepende vertelling Ontploft, het verhaal van plattelandsjongen
Pol De Smet tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij verlaat hiervoor zijn comfortzone als comedian,
en vertelt een ernstig verhaal. Maar hij heeft af en toe ook oog voor een humoristische
noot. ‘Het moet geen 70 minuten kommer en kwel zijn.’
‘Ik heb de voorstelling tien jaar geleden
gemaakt, en speel dus niet in op de
hype van nu (lacht). Ik was op dat
moment leerkracht en ging met mijn
leerlingen naar Ieper. Ik had me
voorbereid en werd overweldigd door
de oorlogsverhalen die dichter bij mij
stonden dan ik dacht. Ik ben in mijn
pen gekropen en heb verschillende
verhalen opgesnord. Nadien maakte ik
een selectie en is de voorstelling
geleidelijk geëvalueerd qua vorm.
Ontploft heeft een hele evolutie achter
de rug.
Omdat er tien jaar geleden weinig
interesse was in de voorstelling, trok ik
mijn stoute schoenen aan en ging ik
10

naar In Flanders Fields. Conservator
Piet Chielens was onmiddellijk
geïnteresseerd. Hij bekeek of alles
klopte en was laaiend enthousiast. Ik
kreeg de kans om de voorstelling voor
scholen te brengen en ging samen met
hem op zoek naar de ideale speellocatie.
Zo is de bal aan het rollen gegaan.’
Historisch correct
Le Bleu heeft veel gelezen over het
thema. ‘Ik wilde weten hoe alles
historisch in elkaar zat, en hoe het voor
de mensen geweest moet zijn. Ik ging
op zoek naar een typisch Vlaams
personage en noemde hem Pol De
Smet. Ik werkte anekdotes uit. Zaken
die echt gebeurd waren, verweefde ik

met fictie. Ik heb er dus mijn eigen
draai aan gegeven, maar de historische
context moest wel kloppen. Zo begint
mijn verhaal bij de lotingen. Soldaten
werden per lottrekking geselecteerd en
ik vertel hoe iemand daaraan probeert
te ontsnappen.
Ik heb in de vertelling wel bewust wat
humor gestoken, omdat ik besef dat het
tragische verhaal van WOI inmiddels is
verwerkt, maar ik heb het toch braaf
gehouden. Ik wou vooral geen draak
van een voorstelling van 70 minuten
maken. Door af en toe een lach in te
bouwen wordt het drama wat lichter
en oprechter. Ik koppelde de voorstelling ook aan een soundscape die het

VERENIGINGSNIEUWS

© Tine De Wilde

stuk naar een andere dimensie brengt.
Zo hoor je soldaten marcheren en
andere geluiden die je naar een andere
wereld voeren. Het is een extra prikkel
voor het publiek.’
Op zoek naar de mens
De vertelling neigt naar theater. ‘Bij
een comedyvoorstelling kom je op,
spreek je je publiek aan en stap je
gemakkelijk uit je rol. Bij Ontploft kan
dat niet. Ik zit in een diepe concentratie
en voel moedeloosheid en spanning
zoals Pol, het hoofdpersonage dat ik
speel. Aangezien de tekst helemaal
vastligt, kan ik niet improviseren. Zo
kan ik beter tot de kern doordringen.
Ik heb de voorstelling tien jaar geleden
geschreven om de mensen duidelijk te
maken dat geweld en het doden van
mensen zinloos is. Daarnaast had ik
ook een artistieke drijfveer. Kan ik
mensen meesleuren in een verhaal van
één man? Lukt me dat nog in de tijd
van snelle afwisseling en zapculturen?
Ik heb snel ingezien dat ik dat kon.’
Le Bleu heeft zijn eigen visie op
theater. ‘Toneel of fictie is mooi, maar
mensen kijken ook graag naar hoe
mensen echt zijn. Ze zijn meer
geïnteresseerd in de mens dan in de
acteur. Dat heb ik ook vaak. Daarom
vind ik het ook moeilijk om naar het
theater te gaan. Ik geloof dat op de
duur niet meer, al dat drama. Een
meesterverteller als Peter De Graef
vertrouw ik nog wel. Als alle show,
rekwisieten en decor wegvallen, zie je
wie echt op de planken staat. Dat
maakt alles realistischer. Heeft dat iets
met ouder worden te maken? Want ik
heb dat ook met literatuur. Een boek
moet me kunnen meesleuren. Meligheid hoeft voor mij niet. Die filosofie
trek ik door in al mijn voorstellingen.
Ik heb het over het feit dat ik bang ben
om kanker te krijgen of mijn kinderen
te verliezen. Zo wil ik mensen raken.’
Steven Verhamme

Begijn Le Bleu
Ontploft!
woensdag 1 oktober
20 uur - GC de Kam
Tickets: 9 euro (kassa),
8 euro (vvk), 7 euro (abo)
Tickets en info: www.dekam.be,
02 731 43 31, info@dekam.be

Cursus eerste hulp / helper
Rode Kruis Tervuren
vanaf woensdag
24 september
19 uur – Nieuwstraat 15,
Tervuren
Wat doe je als Louis dadelijk kennismaakt met 220 volt? Of wat als Eva op
haar hoofd valt en een hersenschudding
heeft? Kan jij Tom helpen als hij een
epileptische aanval krijgt? En wat als
Sander zijn voet verstuikt of Jef ke met
zijn vingers tussen de deur geklemd zit?
In afwachting van de gespecialiseerde
hulpdiensten zal iemand hen moeten
helpen. Wil jij dat zijn? Kom dan een
cursus eerste hulp en helper volgen. Onze
lesgevers tonen je aan de hand van
gesimuleerde situaties wat je beter niet
en wel kan doen. Ook leer je reanimatietechnieken toepassen voor een
volwassene, een baby en een kind op
de verschillende reanimatiepoppen, en
je leert werken met een automatische
externe defibrillator (aed).

23e Jeugdsportival
Neem gratis deel
zondag 5 oktober
vanaf 10 uur
Blosodomein Hofstade
Heb je al gehoord van het jeugdsportival?
De jeugdsportklassieker in VlaamsBrabant waar een 40-tal spectaculaire
en uitdagende sporten worden aangeboden in combinatie met een muzikale
afsluiter? Nee? Dan is het dringend tijd
dat je met de sportraad van Wezembeek-Oppem meegaat naar dit fijne
sportieve evenement.
Alle jongeren van 10 tot 18 jaar
kunnen gratis deelnemen. De sportraad
Wezembeek-Oppem zorgt in samenwerking met vzw ‘de Rand’ voor gratis
busvervoer heen en terug. De jeugdraad betaalt het inschrijvingsgeld. Het
enige dat je zelf moet doen, is je
inschrijven en een lunchpakket
meebrengen.

Beide cursussen duren 12 lesuren en
volgen elkaar op. De eerste cursus start
op 24 september. Na elk deel volgt een
examen en kan je respectievelijk het
brevet eerste hulp en helper behalen.

Van 10 tot 16.30 uur kan je doorlopend
deelnemen aan bekende en minder
bekende sporten. Wie vijf stempels verzamelt op zijn deelnemerskaart, en dus
meedoet aan vijf sportieve activiteiten,
mag om 16.30 uur gratis de spetterende
slotact bijwonen.

Meer info en inschrijven:
Anne Verbraecken, 0496 95 34 44

Vertrek met de bus aan de Kam om
10 uur, terugkomst om 18.30 uur.
Meer info en inschrijven
(verplicht): GC de Kam,
02 731 43 31, info@dekam.be
Het jeugdsportival is een organisatie
van Bloso, de provincie Vlaams-Brabant,
Sportimonium en Defensie.

Tripelrock – preselectie
JH Merlijn, JK Tonzent, JC de Villa i.s.m. GC de Kam en
GC de Lijsterbes
vrijdag 3 oktober -20 uur - JC de Villa
De aftrap van Tripelrock wordt gegeven
in JC de Villa in Kraainem. Daar
strijden de eerste bands voor een
plaatsje in de finale, op 21 november in
GC de Lijsterbes. Het jonge geweld zal
zorgen voor een onvergetelijke strijd.
Komen kijken is gratis, en supporteren
voor je favoriet is aan te raden. Kijk op
onze website om te weten wie waar en
wanneer speelt.

Naast de preselectie in JC de Villa
volgen er nog twee voorronden.
Op 17 oktober is de tweede preselectie
in JH Merlijn, en op 7 november vindt
de derde en laatste plaats in JK Tonzent
(Sterrebeek).
Meer info: www.tripelrock.be
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Topdag Gordelfestival op 7 september

‘Eerst fietsen, dan geuze’
Al heel de zomer bruist het in de
Groene Gordel van de activiteiten die
het Vlaams en gastvrij karakter van de
regio uitstralen. De Topdag van het
Gordelfestival koppelt op 7 september
het beste van al deze belevenissen aan
een dag vol extra events. In Hofstade,
Huizingen en focusgemeente Vilvoorde kan je deelnemen aan sportinitiaties,
genieten van live optredens en proeven
van de beste streekproducten. Het
mooie landschap biedt ontspannende
themaroutes voor het hele gezin en
sportieve uitdagingen met pittige
fietstochten tot 120 km.
Maar wat staat er op de planning van
VRT- en Ter Zakejournalist Stefaan
Meerbergen, wiens roots in Kraainem
liggen, tijdens de Topdag op 7 september? ‘Ik woon intussen enkele jaren in
Brussel, maar om te fietsen keer ik
altijd terug naar de Vlaamse Rand. De
streek rond Overijse is momenteel mijn
favoriete fietsplek. Tijdens het Gordelfestival ga ik de 120 kilometer fietsen.
Omdat ik graag in de lucht hang, pik
ik zeker ook het touwenparcours in het
Blosodomein in Hofstade mee. Maar ik
ben ook verzot op geuze, dus lijkt de

Proef de streek-route langs de geuzebrouwerijen me ook wel wat. Dat brengt
me op een totaal van 150 kilometer
fietsen die dag. Als geoefende fietser
mag dat geen probleem zijn. Het doel
heiligt in dit geval ook de middelen’,
lacht Stefaan. ‘Maar ik begin in dit
geval zeker met de 120 kilometer, want
eerst een geuze en dan nog zo’n lange
fietstocht, dat zie ik niet goed aflopen.’
***

Gordelfestival vanuit
Wezembeek-Oppem
Fietstocht Doortrapt en
verrassend
Picknicken op de wat groot uitgevallen
jurk van een praatzieke vrouw, de
geheimen van het Leonardkruispunt
ontdekken, een orgelconcert in de
Sint-Pieterskerk bijwonen of een mooi
portret van jou en je fiets laten tekenen? Dat kan op 7 september tijdens de
fietstocht Doortrapt en verrassend. Deze
fietstocht verbindt GC de Bosuil in
Jezus-Eik met GC de Kam in Wezembeek-Oppem en combineert cultuur
met avontuur en natuur. Verwacht een

VRT-journalist Stefaan Meerbergen

aantal leuke en originele haltes
onderweg. Houd je liever het tempo
erin? Fiets gerust door. Zie, hoor of
ruik je iets interessants, zet je fiets dan
aan de kant en laat je verrassen. Op het
einde van de tocht krijg je een blinkende
Gordelfestivalmedaille.Vertrekken kan
in GC de Bosuil (Jezus-Eik) of GC de
Kam (Wezembeek-Oppem).
Tickets en info
op www.gordelfestival.be.

ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

di
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20.00

Infovergadering catechese / Parochies W.O.

Parochiecentrum
Sint-Michiel

elisabeth.freudenstein@skynet.be

za

13

18.00

Kaas- en breugelavond / KWB

GC de Kam

02 731 05 73

di

16

Uitwaaitocht / Femma

02 731 48 79

wo

17

14.30

Voordracht Waardig ouder worden
OKRA Tervuren

02 731 83 39

do

18

8.00

Daguitstap Hoei / OKRA

za

20

20.00

Free podium / KamKlub

GC de Kam

02 660 05 09

za

20

20.00

Wijndegustatie / Les Amis de Bourgogne

GC de Kam

02 767 44 93

di

23

14.30

Gezellig samenzijn / OKRA

OCMW

02 731 83 39

wo

24

19.00

Cursus eerste hulp/helper
Rode Kruis Tervuren

Tervuren

0496 95 34 44

vr

26

20.00

Opening Herfstfeesten - Emballage Kado
GC de Kam en cultuurraad

GC de Kam

02 731 43 31

SEPTEMBER

Waterwinning en kasteel

02 731 83 39

za

27

14.30

Proef – pannenkoekenslag / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

za

27

22.00

Emmerkesfuif/ Jeugdraad W.O.

Jeugdhuis Merlijn

02 731 43 31

di

30

20.00

Voordracht Lieven Debrauwer Parfum, een
passie / Davidsfonds

GC de Kam

02 731 81 84

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten bekend willen maken, kunnen voor 8 september (activiteiten voor uitgekamd
oktober) en 6 oktober (activiteiten voor uitgekamd november) een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van de activiteiten aan het onthaal van GC de Kam bezorgen via info@dekam.be.

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

NIEUWS UIT DE KAM
Kam Kiest voor Kunst
Sandrine Lambert
september - oktober
expo

12 Years a Slave
donderdag 18 september
film

Sandrine Lambert (1974) is auteur en
beeldend kunstenaar. Ook in haar
beeldend werk vertelt ze verhalen. Elk
schilderij is een sleutelgat dat je laat
meekijken in het leven van een
personage.
In haar kleurgebruik zoekt Sandrine de
grens op tussen kwetsbaar en sterk,
tussen harmonieus en schreeuwerig.

Solomon Northup, een vrije zwarte
man, wordt ontvoerd en als slaaf
verkocht aan een plantagehouder in
Louisiana. Zijn gevangenschap is een
constante strijd om te overleven en zijn
waardigheid te behouden. De behandeling is onmenselijk, de plantageeigenaar wreed en onvoorspelbaar, de
angst tastbaar. In het twaalfde jaar van
zijn beproeving ontmoet hij een hevige

Het meest typerende visuele element is
misschien wel de tekst die altijd in het
beeld verwerkt is.

tegenstander van de slavernij. Deze
ontmoeting zal zijn leven voor altijd
veranderen. 12 Years a Slave kreeg in
2014 de Oscar voor de beste film.

Meer info: www.avondroodboeken.be
Je kan het werk van Sandrine Lambert
ontdekken tijdens de maanden september en oktober.

Riet Muylaert
Een rugzakje verdriet
zondag 28 september
familie
Een mens verzamelt wat in een
mensenleven. Vooral verhalen. Meer
nog, een mens is zijn verzameling
verhalen. Zelfs Lisa, nog maar zes,
heeft al zo veel verhalen verzameld dat
zij ze nog amper dragen kan. Haar
gigantische reiskoffer zit vol. Haar
boekentas? Bomvol. De aktetas van
haar papa, helemaal vol. Allemaal vol

verhalen. En dan is er nog dat ene
rugzakje. Een rugzakje verdriet. Riet
Muylaert, ook bekend als Jackobond,
staat solo op het podium en verzamelt
warme verhalen.

Originele versie
Nederlands ondertiteld - 110 min.

Voor kinderen vanaf 5 jaar.

15 en 20 uur - GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro
(5 films)

15.00 uur - GC de Kam
Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk),
5 euro (abo)

Emballage Kado
Brusselse liedjes
vrijdag 26 september
muziek
Meer dan twintig jaar
geleden begon een
groepje muzikanten te
musiceren en liedjes te
maken. Zij bouwden met
de tijd een zeer uitgebreid
repertoire op. Vandaag
brengen zij een Brussels
programma met oudere
Brusselse liedjes en eigen, nieuwe nummers. Hoewel hun
repertoire onder de noemer folk valt, laten zij zich niet door
het genre bepalen. Doorheen de jaren ontstond een kenmerkende Emballage Kadosound. Een zuchtende trekzak, een
swingende folkgitaar, een zwierige viool, een sierlijke fluit
en doedelpijp en een virtuoze percussie ondersteunen en
begeleiden de krakende stemmen. Oog in oog met hun
publiek zijn ze op hun best. De perfecte aftrap voor het
nieuwe seizoen.

Connie Neefs en
Hugo Symons
60 jaar televisie
vrijdag 10 oktober
muziek
Op 31 oktober 1953 doet het fenomeen televisie zijn intrede
in Vlaanderen. Connie Neefs maakte naar de aanleiding van
60 jaar televisie een nieuw liedjesprogramma met zeer
herkenbare liedjes en anekdotes. De show is omkaderd met
beelden vanaf de beginperiode van de televisie.
In de traditie van de amusementsprogramma’s van toen, is er
ook een speciale gast. Deze keer is het niemand minder dan
Hugo Symons, een pionier van de BRT, waar hij vooral
journalist en presentator van sportprogramma’s was. Later
stapte hij over naar VTM, waar hij o.a. te zien was als vaste
moppentapper in het programma HT&D.
15 uur - GC de Kam
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk)
Taart en koffie zijn inbegrepen.
Okra i.s.m. GC de Kam en de cultuurraad

20 uur - GC de Kam
gratis (plaatsen op voorhand reserveren)
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GC de Kam tekent sport- en jeugdbeleid uit

De ambitie?
Meer en beter
Wat mogen we de volgende jaren verwachten op het vlak van jeugd- en
sportbeleid in Wezembeek-Oppem? Dat staat te lezen in het nieuwe jeugden sportbeleidsplan. GC de Kam dacht na over de concrete invulling en goot
alles in een plan voor de periode 2014-2019.
Waar het begon
Bij het begin van de nieuwe legislatuur,
in januari 2013, kregen de burgemeesters
en schepenen van alle Vlaamse steden
en gemeenten de opdracht om een
beleids- en beheerscyclus op te stellen.
Dat is een becijferd actieplan met
speerpunten, doelstellingen, projecten
en ambities voor de periode 2014-2019,
met ruimte om het jeugd- en het sportbeleid uit te tekenen, gekoppeld aan
financiële steun van de Vlaamse
overheid.
In de faciliteitengemeenten rond
Brussel – waar Nederlandstalige
jeugd- en sportclubs het vaak moeilijker hebben om het hoofd boven water
te houden – kan vzw ‘de Rand’ de
taak van het gemeentebestuur overnemen als die geen sport- en/of jeugdbeleidsplan indient bij de Vlaamse
overheid. Dat is in Wezembeek-Oppem het geval voor jeugd en sport.
Hoewel de situatie in een aantal
gemeenten stilaan wijzigt, blijft men in
bepaalde faciliteitengemeenten soms
hardleers als het gaat om het aanvaarden van subsidies uit Vlaanderen.
Activering
Het doel van de beleidsplannen voor
sport en jeugd is om lokale verenigingen financieel en inhoudelijk te
ondersteunen. Tegelijk is het ook een
plan met richtlijnen en concrete
streefdoelen. Wat dat voor het jeugden sportleven in Wezembeek-Oppem
precies betekent, wordt toegelicht door
Wouter Hindrikx, stafmedewerker van
GC de Kam.
‘Allereerst willen we met subsidies van
de Vlaamse overheid zorgen voor de
kwalitatieve uitbouw van de verenigin14

gen. Waar de sportclubs vroeger hun
toelage rechtstreeks van de Vlaamse
overheid kregen, gebeurt dat nu met
vzw ‘de Rand’ als coördinerende
tussenschakel. Ten tweede willen we
inzetten op een activeringsbeleid.
Belangrijk is dat iedereen aan sport kan
doen. In dat verband is het beachvolleybaltoernooi voor de 15- tot pakweg
60-jarigen een mooi voorbeeld. Voor
senioren is er een petanquetoernooi en
voor de kleine kinderen zijn er
aangepaste activiteiten. Daarbij
aansluitend is een derde onderdeel de
ambitie om kansengroepen aan het
sporten te krijgen.’
Professionaliteit
Het blijft echter niet bij het verdelen
van subsidies en de doelstelling om
sport voor zo veel mogelijk mensen
toegankelijk te maken. De ambitie ligt
hoger. Zo wordt er ook ingezet op de
werking van de verenigingen zelf. ‘Met
het nieuwe sportbeleidsplan willen we
verenigingen stimuleren om hun
aanpak te professionaliseren. De
sportclubs werken vandaag meestal met
vrijwilligers, en we willen hen
aanmoedigen om in te zetten op
kwaliteitsvolle begeleiding voor de
jeugd. Concreet worden er middelen
vrijgemaakt voor bijscholing en
opleiding voor begeleiders.’
Alle doelstellingen bereiken zal niet
eenvoudig zijn. ‘Net als in haast alle
faciliteitengemeenten is het niet
makkelijk om het sportleven een
nieuwe dynamiek te geven. Wezembeek-Oppem telt een tiental Nederlandstalige sportclubs, maar hun
ledenbestand wordt slechts sporadisch
aangevuld met nieuwe mensen. Het zal
dus een uitdaging zijn om de sportwer-

king in de gemeente uit
te breiden en beter
bekend te maken.
Dankzij financiële steun
en het verder uitbouwen van bestaande
initiatieven – zoals het
beachvolleybaltoernooi
– kan dat lukken, maar
cruciaal wordt ook de
samenwerking met
andere partners op
regionaal niveau.’ Voor
sportinfrastructuur kan
men in WezembeekOppem geen financiële
middelen bekomen. Die
zijn voorbehouden voor
gemeentebesturen die
zelf een sportbeleidsplan indienen.
Jeugd
Ook voor het jeugdbeleid zijn er plannen.
‘Anders dan het
sportbeleidsplan liet het
jeugdbeleidsplan ons
meer vrijheid om een eigen toets te
geven aan de invulling ervan’, aldus
Hindrikx. ‘De verdeling van subsidies
is – parallel met het sportbeleidsplan –
een belangrijk aspect van het plan,
maar daarnaast gaat ook veel aandacht
naar het zomeraanbod en ontmoetingsplaatsen voor de jeugd. Zowel de speelpleinwerking, de Chiro als jeugdhuis
Merlijn worden verder ondersteund.
Tot slot wil men ook culturele activiteiten voor kinderen en jongeren
aanbieden. Zo zal de jeugdraad één
keer per jaar een film vertonen voor
kinderen en jongeren. Vanuit de Kam
wordt in samenwerking met GC de

RAND-NIEUWS

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

© Filip Claessens

EINDREDACTIE
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@derand.be

Lijsterbes uit Kraainem de volgende jaren de KUNSTeldoos
georganiseerd. Dat is een creatieve woensdagnamiddagactiviteit voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het is de bedoeling
om die namiddagen af en toe te organiseren, vanuit originele invalshoeken. Daarnaast zijn ook Tripelrock en de
Kinderhoogdag stilaan vaste waarden, die een prominente
plaats zullen blijven innemen op de kalender van de jeugd.’
Voor de jeugdverenigingen is er ten slotte nog interessant
nieuws. ‘Zij kunnen – los van de subsidies voor hun gewone
werking – ook steun krijgen voor bijzondere projecten of
activiteiten, zoals bijvoorbeeld een kennismakingsdag. De
verenigingen kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij de
jeugdraad’, besluit Hindrikx.
Wim Troch

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 en met vrijdag van
9-12 uur en van 13-17 uur. Woensdagvoormiddag is het
onthaal gesloten.
tel. 02 731 43 31, e-mail: info@dekam.be,
website: www.dekam.be
Je vindt deze editie en het volledige archief van
de lijsterbes op www.dekam.be.
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WEZEMBEEK-OPPEM IN BEELD
Appartement te huur. Rustig
gelegen. Katvrij. Vier aanvliegroutes.
Prijs overeen te komen. Zich
wenden tot school Bosweg.
Foto: André Depreter
Tekst: Luc De Vogelaere

