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In september start het openbaar onderzoek naar het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Nieuw Administratief
Centrum (NAC). Buurtbewoners hebben zich verenigd in
een buurtcomité en tekenen bezwaar aan. Zij zien de
plannen niet zitten. ‘Te groots, te veel hinder, te weinig
groen’, klinkt het. Het schepencollege nuanceert en
nodigt de omwonenden uit op een individueel overleg.
Het RUP NAC geeft de omgeving en
het achterliggende gebied van het
huidige administratief centrum vorm.
Het RUP is nodig omdat het gemeentebestuur een nieuw administratief
centrum wil bouwen, en dat is dringend nodig. Het oude centrum is in
slechte staat. Het regent er zelfs binnen.
Om de bouw te kunnen financieren,
wil het schepencollege de site tussen de
Louis Marcelisstraat, het Veldeke, de
Maaldersgaarde en de J. de Keyzerstraat invullen met woningen en
winkelruimte. Ook de Nederlandstalige
basisschool De Letterbijter krijgt er een
plaats. In totaal gaat het om meer dan
100 nieuwe woningen en ongeveer
1.000 m² winkelruimte.
Het schepencollege organiseerde op 6
januari een eerste bewonersvergadering
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waar het de plannen ontvouwde. Daar
kwamen meteen enkele opmerkingen
naar boven, waarna het RUP werd
aangepast. Zo werd de inplanting van
de nieuwe gemeenteschool verplaatst
naar de Europalaan om de impact op
de Maaldersgaarde te beperken. En de
nieuwe woningen moeten minstens
15 meter van de woonpercelen van
‘t Veldeke blijven.
384 handtekeningen
Maar dat volstaat niet voor de bewoners, die zich verenigden in een
buurtcomité en een petitie opstartten.
384 mensen ondertekenden de petitie.
De bewoners vinden dat appartementen
met drie bouwlagen niet stroken met
het residentiële karakter van de wijken
rond de site. De toename van het

Les riverains s’opposent au PES Nouveau
Centre Administratif
En septembre, l’enquête publique au sujet du
Plan d’Exécution Spatial (PES) Nouveau
Centre Administratif (NCA) sera lancée. Le
PES NCA donnera forme aux alentours et à la
zone à l’arrière de l’actuel centre administratif.
L’ancien centre est en mauvais état. Afin de
pouvoir financer sa construction, le collège
des échevins compte développer des habitations et des espaces commerciaux entre la
rue Louis Marcelis, la Clé Des Champs, le
Maaldersgaarde et la rue J. de Keyzer. Les
riverains se sont associés dans un comité de
riverains et s’y opposent. « Trop grand, trop
de nuisances, pas assez de verdure »,
entend-on. En septembre et octobre, une
enquête publique sera lancée pour une
période de 60 jours. Les riverains auront alors
l’occasion de formuler leurs objections.

verkeer en de geluidshinder vormen
een tweede struikelblok, net als het
verlies van groene ruimte. Bovendien
vrezen de bewoners de impact op de
lokale handel en de mogelijke wateroverlast. ‘Het RUP beschadigt fundamenteel het levenskader van alle
bewoners van de wijken en straten
rond dit project’, concluderen bewoners
Anne Thérèse Verwaest-Dewulf, Anne
Van Den Berge en Roxanne Career,
namens het buurtcomité. Ze vragen
minder woningen en winkelpanden.
Ook oppositiepartij WOplus stelt zich
vragen. ‘De Maaldersgaarde noch de
Europalaan zijn geschikt om het grote
aantal wagens op te vangen’, vindt
gemeenteraadslid Jan Pollaris. ‘En er is
nog geen definitieve plaats voor de
Nederlandstalige basisschool De
Letterbijter in de plannen. De Vlaamse
Regering heeft een jaar geleden
subsidies toegezegd voor een studie
naar de mogelijkheden van nieuwe
handelszaken in het centrum. Die
studie werd nog niet besteld. Het kan
toch niet dat je eerst plannen uittekent
en dan laat onderzoeken of dit wel
kan?’
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Betaalbare woningen
Het schepencollege neemt nota van de
bezwaren van de omwonenden. In een
brief proberen burgemeester Frédéric
Petit (LB-Union) en de schepenen de
gemoederen te bedaren. ‘De toestand
van de gebouwen van het gemeentehuis en de Nederlandstalige basisschool
is erbarmelijk en voldoet niet meer aan
de normen’, klinkt het. ‘De grond
achter het gemeentehuis was altijd
bedoeld om de bouw van een nieuw
administratief centrum te financieren.
De enige manier om een verhoging
van de gemeentelijke belastingen te
vermijden, is de verkoop van bouwgronden om er een behoorlijk aantal
woningen voor jonge gezinnen voor
een betaalbare prijs te creëren.’

5 ‘Butties’ voor BLOC
Tijdens de jaarlijkse ceremonie voor de
Brussels United Theatre Technicians
op zaterdag 4 juli viel BLOC maar
liefst 5 keer in de prijzen. Het antwoord
van de Brusselse expattheatergemeenschap op de ‘Oscars’, de ‘BUTTIES’, is
een goed excuus voor een vriendschappelijk feestje aan het einde van het
seizoen, en om de voorbije voorstellingen
samen te beoordelen. Van alle amateurtheaterproducties uit 2014-2015 waren
de shows My Fair Lady en The Pajama
Game bijna in alle categorieën
genomineerd.

Appartementen dus, in plaats van
traditionele woningen. Wat de mobiliteit betreft, wees een studie uit dat het
verwachte bijkomende verkeer ver
onder de aanvaardbare grens blijft,
volgens het schepencollege. Er is in de
plannen ook nog ruimte voor groen.
‘Een aanlegplan van de groene zone zal
het voorwerp uitmaken van een aparte
studie.’
Op de gemeenteraad van 29 juni lieten
de bewoners hun bezorgdheid weten
door affiches omhoog te houden met
de duidelijke boodschap ‘Non à la
demesure’. Dat betekent zoveel als
‘Neen aan de buitensporigheid’. Toch
werd het voorlopige RUP goedgekeurd.
In september en oktober loopt er een
openbaar onderzoek dat 60 dagen
duurt. Dan krijgen bewoners de kans
hun bezwaren in te dienen. Het
schepencollege organiseert in september
alvast elke donderdag van 17 tot 19 uur
een permanentie op het gemeentehuis.
Wie vragen heeft over het plan, kan
daar terecht.
Bart Claes
Lees over de plannen voor een nieuw
administratief centrum ook het verslag
van de gemeenteraad van 29 juni op
blz. 4-5.

De prijzen op een rijtje:
> BUTTIE voor Beste Reclame voor
Annina Alanen en Paul Manterfield
> BUTTIE voor Beste Make-Up en
Haar voor Françoise Salter en
Simonne Price
> BUTTIE voor Beste Geluid voor
Jeremy Thomas
> BUTTIE voor Beste Producer voor
Eileen Heenan voor de show My Fair
Lady
> BUTTIE voor Beste Show van het
seizoen 2014-2015 voor My Fair Lady
Het BLOC-bestuur dankt alle leden en
vrienden die aan deze shows meewerkten.
Net als vorig jaar kan je de trofeeën
bewonderen in de cafetaria van de
Kam. Zo kunnen we er vanaf september
weer elke keer van genieten, na een
repetitie van onze nieuwste show: The
Wizard of Oz. We kijken ernaar uit!
Diana Morton-Hooper,
voorzitster BLOC

Welkom op onze
vriendjesdag
Chiro Berkenbloesem
zondag 20 september
14.30 tot 17.30 uur
Chirolokalen

Speel je met ons mee op zondag 20
september van 14.30 tot 17.30 uur?
Afspraak om 14.20 uur aan de Chirolokalen (Vosberg z/n, WezembeekOppem, achter de kerk). Er zijn die dag
leuke activiteiten. Wie is welkom?
Alle kinderen vanaf het eerste leerjaar.
Tot dan?
Meer info:
Veerle Cammaerts, 0497 83 90 32,
leiding@chiroberkenbloesem.be of
neem een kijkje op onze website
www.chiroberkenbloesem.be.

Proef Femma
Femma Sint-Pieter
zaterdag 26 september
14.30 tot 17.30 uur
GC de Kam
Ook dit jaar organiseren wij tijdens de
herfstfeesten een Femmahappening.
Het wordt opnieuw een groot feest
dankzij onze pannenkoekenslag met
warme en koude dranken voor een
schappelijke prijs. Een bloementombola
wordt gehouden ten voordele van
Ziekenzorg. Wij hopen net als de
vorige jaren op een massale opkomst.
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Pittig debat over toekomst
administratief centrum
Uit de gemeenteraad van 29 juni
> Doorgaans wonen maar twee man
en een paardenkop de gemeenteraad
bij; nu zit de zaal afgeladen vol. Niet
moeilijk: het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) van het nieuw administratief
centrum staat op de agenda. De omwonenden zijn niet opgezet met de
plannen van de gemeente.
Raadslid Michel Leclaire (LB-Union)
wil dat de punten over de RUP’s van
de Kloostertuin en het nieuw administratief centrum worden uitgesteld. ‘224
mensen hebben geprotesteerd tegen het
RUP van de Kloostertuin en die
hebben tot vandaag geen antwoord
ontvangen.’ Raadslid François van
Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) is het
met hem eens: ‘Het punt is nog niet
rijp.’ Schepen Nicole Geerseau (LBUnion) antwoordt dat – voor zover zij
weet – alle klachten door de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening (Gecoro) werden behandeld.
Raadslid Jan Walraet (WOplus)
begrijpt niet waarom het punt niet
klaar zou zijn. ‘Ik hoor al 18 jaar over
het nieuw gemeentelijk centrum
spreken. Hoe kan dit punt nog niet
klaar zijn?’ Raadslid Wilfried Servranckx
(WOplus): ‘Natuurlijk moet er een
nieuw administratief centrum komen,
maar of dat op deze manier moet,
samen met 225 nieuwe woningen en
een commercieel centrum, is de vraag.’
Raadslid Walraet vraagt om de zitting
vijf minuten te schorsen. Het aanwezige
publiek maakt daar gebruik van om de
stoelen dichterbij te schuiven. De vloer
van de feestzaal kraakt zo hard dat ze
niets horen van wat de gemeenteraadsleden zeggen. Ze hebben affiches
meegebracht, die ze in de lucht
in steken.
Na de schorsing vraagt raadslid Leclaire
opnieuw het woord. ‘Niemand is tegen
een nieuw administratief centrum,
maar de mensen willen een andere
4

inplanting.’ Schepen Geerseau, ook
voorzitter van de gemeenteraad, geeft
hem geen ruimte voor discussie. Ze
gaat over tot de stemming over het al
dan niet uitstellen van de punten.
WOplus onthoudt zich (4), LB-Union
stemt tegen uitstel (13), op 2 na:
Leclaire en Van Hoobrouck. De RUP’s
blijven dus op de agenda. Raadslid
Leclaire, die vlak achter de Kloostertuin woont, is teleurgesteld. ‘Je
présente ma démission’, zegt hij.
De voorzitter roept hem tot de orde:
‘Meneer, u weet dat de gemeenteraad
in het Nederlands verloopt.’ Leclaire
wil het desnoods ook wel in het
Nederlands zeggen: ‘Ik geef mijn
ontslag als lid van de meerderheid en
zetel vanaf nu als onaf hankelijke.’
Het RUP van het nieuw administratief
centrum wordt voorlopig vastgesteld.
‘De Gecoro heeft een positief advies
gegeven’, zegt burgemeester Petit.
‘De overheid vraagt geen milieueffectenrapport. Het RUP voor het nieuw
gemeentelijk centrum zal na de grote
vakantie gedurende 60 dagen ter
inzage liggen en iedereen kan bezwaren
formuleren.’ Een en ander is inmiddels
aangepast aan de bezwaren die de
omwonenden al geuit hebben: de
school wordt terug opgeschoven van de
Maaldersgaarde naar de Europalaan en
de woningen zullen verder van het
Veldeke gebouwd worden en mogen
niet hoger zijn dan 10,5 meter.’
‘Wij hebben altijd geopteerd voor het
behoud van de groene long achter het
gemeentehuis,’ zegt raadslid Jan
Walraet, ‘maar de meerderheid kiest
voor de verkaveling van de groene long
om haar project te kunnen financieren.
Het nieuwe voorstel is een verbetering:
er blijft meer groen over. Toch blijven
wij ongerust over De Letterbijter, en
we hebben vragen bij het commercieel
centrum dat men wil bouwen.’
Raadslid Leclaire begrijpt niet waarom

de gemeente een openbaar onderzoek
begint, terwijl er nu al meer dan 200
klachten zijn. Voorzitter Geerseau
antwoordt dat het college verplicht is
om in consensus te werken; anders
moet de discussie in de gemeenteraad
gevoerd worden. Schepen Fabienne
Mineur (LB-Union) blijkt die consensus
op een heel aparte manier te interpreteren:
‘Ik onthoud me omdat er nog geen
antwoord is op een aantal vragen over
het verkeer.’ Raadslid Jan Pollaris
(WOplus) is het daar volmondig mee
eens: ‘Op dit ogenblik is er geen enkele
goede ontsluiting van het gebied. Noch
de Maaldersgaarde, noch de Europalaan
kunnen het verkeer van 225 nieuwe
woningen aan. Ook de school en de
handelsactiviteiten betekenen extra
verkeer.’
Volgens burgemeester Petit heeft het
college de standpunten van de bewoners
grondig bestudeerd. ‘Wat in het RUP
staat, is een af bakening van zones, ook
van groene zones. In september en
oktober organiseren we een openbaar
onderzoek. De mobiliteit moet zeker
geanalyseerd worden. Tot nu toe blijkt
uit de gedane studies dat het verkeer
niet dramatisch zal toenemen.’ Raadslid
Leclaire vraagt opnieuw: ‘Wat hebben
jullie gedaan met de klachten tegen het
RUP van de Kloostertuin?’ Elf
gemeenteraadsleden stemmen voor de
voorlopige vaststelling van het RUP
voor het nieuw administratief centrum,
de negen anderen onthouden zich,
onder wie dus ook een aantal mensen
van LB-Union.
> De ontwerpovereenkomst met Van
Looy Bouwgroep over de realisatie van
deelplan 1 van het RUP Kloostertuin
is het volgende punt. Raadslid Michel
Leclaire (LB-Union) interpelleert
opnieuw in het Frans, maar wordt
meteen ter orde geroepen door
voorzitter Geerseau, die hem erop wijst
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dat opmerkingen in het Frans niet
meetellen. De zitting wordt voor de
tweede keer geschorst. Als iedereen
terug op zijn plaats zit, merkt raadslid
Jan Pollaris (WOplus) op dat 95
woningen toch heel veel is voor de
beschikbare oppervlakte. Raadslid Jan
Walraet (WOplus) vraagt of de
aannemer die de woningen zal bouwen
ook het park aanlegt en het daarna
overdraagt aan de gemeente. De
burgemeester verduidelijkt: ‘Het RUP
bepaalt wat toegelaten is en wat niet.
Er kunnen 95 woningen gebouwd
worden, maar dat moeten er geen
95 zijn. Hoe het park aangelegd wordt,
staat nog niet vast. Dat zal bepaald
worden in het stedenbouwkundig
project. Iedereen kan suggesties doen.
Het enige wat het RUP vastlegt, is de
oppervlakte van het park.’ Schepen
Geerseau wijst erop dat de hele
Kloostertuin eigenlijk bouwoppervlakte
is. ‘Een groot deel ervan behouden we
als groene zone.’ 13 raadsleden (UF)
stemmen voor, 2 raadsleden (UF)
stemmen tegen en 5 raadsleden (4
WOplus en 1 UF) onthouden zich.
Het openbaar onderzoek i.v.m. het
RUP Kloostertuin werd in de periode
januari-maart 2015 gevoerd. ‘De
Gecoro heeft 10 bezwaarschriften
ontvangen’, zegt burgemeester Petit.
‘Op basis daarvan werd het RUP
aangepast: er komen meer eengezinswoningen.’ Raadslid Jan Walraet
(WOplus) vraagt of de Gecoro een
antwoord heeft gegeven op alle
bezwaarschriften. ‘Als het klopt wat
raadslid Leclaire zegt, dat een aantal
mensen nog geen antwoord hebben
gekregen, dan zitten we met een
vormfout.’ ‘De bezwaarschriften
moeten beantwoord worden voor we
hier verdere beslissingen kunnen
nemen’, zegt raadslid Jan Pollaris
(WOplus). Raadslid Leclaire protesteert
opnieuw in het Frans: ‘Le collège se
cache sous le parapluie du Gecoro.’
Voorzitter Geerseau belooft dat ze zich
zal informeren bij de administratie.
Iedereen zal correcte informatie
krijgen.
> De administratie heeft ook dit jaar
een verslag gemaakt van de toestand
van de gemeentezaken. ‘Wij willen het
personeel bedanken voor dit werk’,
zegt Walraet. ‘Als wij iets willen weten

over de gemeente, is het in dit document
dat we het opzoeken.’
> De blauwe zone die de gemeente
wilde invoeren aan de grens met
Stokkel, blijkt te klein te zijn om de
kosten van de concessiehouder te
dekken. Het retributiereglement wordt
bijgevolg ingetrokken. Schepen
Fabienne Mineur (LB-Union) hoopt
dat Wezembeek-Oppem zich zal
kunnen aansluiten bij Kraainem, als die
gemeente een nieuw contract afsluit.
WOplus vindt het eigenaardig dat men
daar nu pas achter komt. ‘Is er nu wel
of niet een blauwe zone?’, vraagt
raadslid Walraet. ‘We zoeken een
oplossing met de politie’, is het
antwoord van schepen Mineur.
> De vloer van de sportzaal is versleten
en zal in juli 2016 vervangen worden.
Kostprijs: 150.000 euro. De gemeente
kan hiervoor een subsidie krijgen van
(maximaal) 80.000 euro.
> Er worden twee voertuigen op
aardgas aangekocht. Daarvoor krijgt de
gemeente een subsidie van Eandis van
1.000 euro per voertuig. Raadslid
Wilfried Servranckx (WOplus) vraagt
waarom die auto’s over een navigatiesysteem moeten beschikken om in
Wezembeek-Oppem rond te rijden, en
over een mp3-speler om tijdens de
uren naar muziek te luisteren? Volgens
Mineur vallen de meerkosten mee:
‘Deze opties kosten 300 euro.’
Lees ook het artikel ‘Buurt verzet zich
tegen nieuw administratief centrum’
op blz. 2-3.

Rechtzetting
In het artikel over de volkstuinen,
in uitgekamd van juni 2015, blz. 2
en 3, stond de naam van schepen
Fabienne Boucau-Mineur verkeerd
geschreven (Bocau i.p.v. Boucau),
en werd een verouderd e-mailadres
weergegeven. Wie informatie
wil over de volkstuinen kan
terecht bij de schepen via
mineur.fabienne@gmail.com.

1e herenploeg kampioen
Brussels International
Badminton Club
Wezembeek-Oppem

De eerste herenploeg van de Brussels
International Badminton Club (BIBC)
werd in april kampioen in haar reeks
van de provinciale badmintoncompetitie
in Vlaams-Brabant. Ze stijgt naar de
tweede afdeling van de clubcompetitie.
Nadat de dames in 2014 een kampioenstitel behaalden, is dit de tweede
overwinning op rij. De eerste gemengde
ploeg van BIBC strandde met amper
één punt van de leider op de tweede
plaats.

Samen koken: Simply Italian
Femma Sint-Pieter
woensdag 9 september
20 uur – GC de Kam
Simply Italian is gebaseerd op het
gelijknamige kookboek, waarin drie
zussen familierecepten die van generatie
op generatie zijn doorgegeven,
verzamelden. Het zijn gerechten die ze
vaak nog zelf koken, met verse
ingrediënten: van antipasti, pasta,
gnocchi en risotto, over hoofdgerechten
tot desserts.
De traditionele Italiaanse maaltijd heeft
verschillende gangen. Het begint
meestal met een antipasti, gevolgd door
de primo piatto (vaak een pastagerecht).
Daarna komt de secondo (vlees of vis)
met een aantal contorni (bijgerechten)
en tot slot dolci (een dessert).
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Kom gewoon langs.
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De passionisten in
Wezembeek-Oppem
In 2015, is het exact 110 jaar geleden dat de paters passionisten in Wezembeek arriveerden
en is het 60 jaar geleden dat zij hun parochiale verantwoordelijkheid opnamen in onze
gemeente. Om dat te gedenken organiseert Erfgoed W.O. tijdens de Herfstfeesten (van 2
tot 4 oktober) een expo in de Kam, waarin ze belichten wat het klooster voor de eigen
congregatie én voor de gemeente heeft betekend.

pachter Jean-Baptist De Vleminck

Hoe het begon
De congregatie van de passionisten werd
in 1720 in Italië gesticht door Paolo
Danei, de latere H. Paulus van het Kruis.
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw
zwermde de orde uit over Europa. Het
was in België dat ze haar eerste uitbreiding realiseerde, in Ère nabij Doornik
(1854). Zodra het goed geïnstalleerd was,
trok dit klooster veel roepingen aan, zodat
twintig jaar later een tweede Belgische
vestiging volgde in Kortrijk. Daar werd
van 1879 tot 1897 het noviciaat voor
België en Nederland gevestigd; goed voor
56 kloosterprofessies in 18 jaar tijd. Een
nieuwe uitbreiding was noodzakelijk.
In 1905 gingen twee kloosterlingen in de
omgeving van Brussel op zoek naar een
geschikte locatie voor uitbreiding. Zo
belandden ze in het toenmalige Wesembeek, waar ze in contact kwamen met
pachter Jan-Baptist De Vleminck uit de
Oppemdries (nu J.B. Overloopstraat).
Deze weduwnaar zonder kinderen wilde
de kloostergemeenschap een stuk grond
voor een klooster schenken op voorwaarde
dat er aan het klooster ook een kerk zou
komen. Voor het vervullen van hun
6

pater Donatus

zondagsplicht moesten de inwoners van
Oppem immers de lange verplaatsing naar
de St.-Pietersbandenkerk maken, aan de
andere uithoek van de gemeente.
De 50 are die J.B. De Vleminck schonk,
lagen hoog op de Vosberg, langs de baan
Mechelen-Waterloo. Aanpalend aan dat
stuk land konden de paters nog gronden
aankopen, zodat ze uiteindelijk over een
perceel van 1 ha 76 a 77 ca konden
beschikken.
Bouw van klooster en kerk
In oktober 1905 gaven zowel de gemeente
als de provincie hun akkoord voor de
bouw van een klooster en kerk. Een
maand later werden op het aangekochte
terrein ovens opgericht voor het bakken
van de nodige stenen. Na de winter werd
gestart met de eigenlijke bouw. Eind 1906
stond het klooster onder dak, eind 1907
was de neogotische kerk met spitsbogen
af. Ondertussen hadden de Oppemnaars
in Mechelen maandenlang gelobbyd om
de kerk ook voor het publiek toegankelijk
te maken. Op 15 november 1906 gaf
kardinaal Mercier die toelating. Op
paasmaandag 20 april 1908 werd de kerk

onder grote belangstelling ingewijd. Het
klooster aan de Mechelsesteenweg groeide
vanaf dat moment uit tot een belangrijk
centrum voor geloofsverkondiging en
apostolaat enerzijds, en voor werving en
opleiding van nieuwe kloosterlingen
anderzijds.
De apostolische activiteiten bestonden
eerst vooral uit de organisatie van
volksmissies, retraites en triduüms, op
aanvraag van de lokale parochiegeestelijken.
De gelovigen werden aangespoord om
een week lang elke ochtend een mis met
sermoen en ’s avonds een lof met sermoen
te volgen. Voor de sermoenen zorgden de
paters passionisten. Dat waren geen
hooggeleerde theologische uiteenzettingen,
maar eenvoudige aansporingen tot de
toepassing van de evangelische waarden.
Ze moesten de gelovigen aanzetten tot het
stipter volbrengen van hun godsdienstige
verplichtingen en moesten hen leren wat
goed was en wat zonde. Micro’s en
luidsprekers bestonden nog niet, maar de
paters hadden die niet nodig voor hun
‘donderpreken’. De grote specialist in het
klooster van Wezembeek-Oppem was
pater Donatus Delbaere (1884-1959).
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Missies
De archieven van de congregatie tonen aan dat er in de periode
1924-1939 vanuit het klooster van Wezembeek-Oppem 339 missies
werden georganiseerd. Tot in de zestiger jaren bleven de paters
volksmissies organiseren. Om de logistieke steun aan die acties te
centraliseren, werd in Wezembeek-Oppem in 1951 zelfs een missieprocuur aan het klooster aangebouwd.
In 1934 breidde de congregatie haar werking uit naar Afrika. Het
klooster van de passionisten in Wezembeek-Oppem werd dé uitvalsbasis voor de Congomissie: vorming van zendelingen, opvolgen van
hun problemen en projecten, bijeenbrengen van geldelijke steun door
allerlei acties, verzamelen van allerlei zaken die voor de missies nuttig
waren (o.a. kleding en werktuigen), opvangen van de missionarissen
tijdens hun sporadische vakantie …
Een instrument dat van grote betekenis was voor het werven van
steun in Afrika was het tijdschrift Kruis en Liefde, dat 70.000 abonnees
kende in 1960. Het tijdschrift bracht regelmatig verslag uit over de
Congolese nederzettingen en hun problemen. Dat leidde tot gulle
steun van de bevolking onder allerlei vormen.
De bestaande missieprocuur langs de Mechelsesteenweg voldeed niet
langer, omdat er in die tijd ook nood was aan een eigen drukkerij
voor het tijdschrift. In de periode 1957-1958 werd dan ook een
tweede missieprocuur gebouwd, met plaats voor de redactie van Kruis
en Liefde, dat toen Het Teken werd.
In 1960 besliste het provinciaal kapittel van de congregatie dat de
studenten wijsbegeerte en theologie en hun professoren vanuit
Diepenbeek naar de vestiging van Wezembeek-Oppem zouden
verhuizen. Om iedereen te kunnen opvangen werd het klooster
nogmaals uitgebreid. De nieuwe vleugel omvatte klas- en studielokalen, een bibliotheek, logement en ontspanningsruimte voor een
vijftigtal internen.
Nieuwe parochie
Daarnaast wachtte de paters een verantwoordelijkheid van een heel
andere orde. De bevolking van Wezembeek-Oppem was na Wereldoorlog II gestadig toegenomen, met vooral een uitbreiding in het
gehucht Oppem. Voor het vervullen van hun zondagsplicht konden
de inwoners terecht in de kerk van de paters, maar voor huwelijken,
doopsels en begrafenissen moesten ze zich nog verplaatsen naar de
St.-Pieterskerk. Na lang aandringen (tot in de hoogste kerkelijke
regionen) mochten de paters de leiding nemen van een nieuwe
parochie, die St.-Michaël en -Jozef werd genoemd. Op zondag 26
juni 1955 werd pater Andreas plechtig ingewijd als pastoor. Later
kreeg hij pater Bonaventura als onderpastoor. Die twee slaagden er in
om in enkele jaren een volwaardige parochie uit te bouwen met alles
wat er bij hoort: kerk, pastorie, parochiezaal, tal van verenigingen,
feestelijkheden en processies, een parochiale school …

Wijndegustatie
Les Amis de la Bourgogne
zaterdag 19 september
20 uur – GC de Kam
Ben je geboeid door de rijkdom die een glas goede wijn je
kan bieden, en heb je ook een voorliefde voor de wijnen uit
de prachtige Bourgognestreek?
Les Amis de la Bourgogne is een Nederlandstalige vereniging die driemaal per jaar samen komt om te genieten van
een glas goede bourgogne, zonder commerciële bedoelingen.
De degustaties vinden plaats in de paarse zaal van GC de
Kam. Tijdens de proefsessies bespreken we een 7-tal wijnen.
De bedoeling is om de leden wegwijs te maken in het
labyrint van de +/- 100 appellations die wijnkundig Bourgogne rijk is.
Om elke avond op een aangename manier af te sluiten, eten
we samen een typisch gerecht en we overgieten dit, hoe kan
het anders, met een glaasje bourgognewijn. Elk wijnjaar
houden we ook een extra activiteit. Dit kan een technische
degustatie zijn waarbij we verschillende zaken leren waarnemen
in een wijn of we gaan op zoek naar welke wijn bij een
bepaald gerecht past.
Het lidgeld voor deze drie geanimeerde degustatieavonden
bedraagt 120 euro per persoon, maaltijd inbegrepen.
Het kan trouwens ook gebeuren dat we eropuit trekken om
ter plaatse, of hier in België, bij de wijnboer een kijkje te
nemen. Op die manier behouden we de optimale voeling
met het product en met de producent.
Meer info: www.les-amis-de-bourgogne.be

Tweedehandsspeelgoedbeurs
Gezinsbond Wezembeek-Oppem en GC de Kam
zaterdag 10 oktober
13 uur - GC de Kam
Heb je op zolder of in de garage nog bruikbaar speelgoed
van de kinderen staan? Of ben je op zoek naar een tweedehandskinderfietsje of -poppenwagen? De Gezinsbond van
Wezembeek-Oppem organiseert op 10 oktober samen met
GC de Kam een tweedehandsspeelgoedbeurs. Wil je graag
speelgoed verkopen, schrijf je dan in voor 5 oktober. De
deelnameprijs bedraagt 5 euro per plaats (ca. 1,20 m). Het
aantal deelnemers is beperkt.
De opbrengst gaat naar Ganspoel, het centrum voor ondersteuning van kinderen en volwassenen met visuele beperkingen.
Ganspoel heeft een eigen muziekgroep, De Gypsies.
De groep is ontstaan als muziekactiviteit en -therapie.
Oorspronkelijk was het een coverband, maar nu brengen ze
hun eigen liedjes. Tijdens de speelgoedbeurs treden ze om
15 uur op.

Erfgoed Wezembeek-Oppem
Info en inschrijven: GC de Kam, info@dekam.be
De vernissage van de expo 110 jaar passionisten in WezembeekOppem vindt plaats op vrijdag 2 oktober om 19 uur. De expo is te
bezichtigen in de Kam op zaterdag 3 en zondag 4 oktober, van 10 tot
12 uur en van 14 tot 17 uur.

Dit is een activiteit uit het programma van ‘Bijt in je vrije tijd’. Met ‘Bijt in je vrije
tijd’ wil vzw ‘de Rand’ mensen die Nederlands leren of geleerd hebben laten
kennismaken met Nederlandstalige activiteiten. Meer informatie:
www.bijtinjevrijetijd.be.
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Week van de sportclub
12 tot 20 september
Voor de zevende maal neemt de sportraad van WezembeekOppem, samen met de aangesloten sportclubs, deel aan de
‘week van de sportclub’. Tijdens deze dynamische sportweek
zetten een aantal clubs uit Wezembeek-Oppem hun werking
en activiteiten open voor iedereen. Een week lang kan je
gratis deelnemen aan heel wat sportactiviteiten.
Het programma
Dag
Club-sport
zo 13/09
Running club – joggen
zo 13/09
Petanquetoernooi

De sportieve week start op zaterdag 12 september en eindigt
op zondag 20 september. Bijna elke dag is er een activiteit
waaraan je gratis kan deelnemen. Vooraf inschrijven is
verplicht als je wil deelnemen aan een activiteit:
arne.knaepen@derand.be of 02 731 43 31.

ma 14/09
ma 14/09
ma 14/09
di 15/09
wo 16/09
wo 16/09
wo 16/09

Okra sport – wandelen
Fit & gezond dames
Aerobic club – total body fit
Okra sport – fietsen
Okra sport – wandelen
Okra sport – petanque
BIBC – badminton

Plaats
Vertrek aan JH Merlijn
Gemeentelijke Sporthal
W-O
Vertrek aan de Paterskerk
GC de Kam
Gemeentelijke sporthal W-O
Vertrek aan de Paterskerk
Vertrek aan de sporthal
Gemeentelijke sporthal W-O
Gemeentelijke sporthal W-O

wo 16/09
zo 20/09

Aerobic club – zumba
Running Club – joggen

Gemeentelijke sporthal W-O
Vertrek aan JH Merlijn

Initiatie stabilisatietraining
vanaf dinsdag 15 september
20 tot 21 uur - GC de Kam
In zowat alle sporttakken wordt tegenwoordig
aan stabilisatietraining gedaan. Vanaf dinsdag
15 september kan je er mee kennismaken in
GC de Kam. 4 weken lang kan je in de paarse
zaal terecht voor spieroefeningen die zowel op
kracht als coördinatie gericht zijn. Iedereen
heeft baat bij deze oefeningen. Ze werken niet
alleen prestatiebevorderend, maar vooral ook
letselpreventief. Veel blessures zijn namelijk het
gevolg van een slechte houding door zwakke
stabilisatiespieren.
De lessen vinden plaats op dinsdag 15, 22 en 29
september en op 6 oktober, van 20 tot 21 uur in
GC de Kam. De deelnemers moeten zelf een
matje meebrengen.
Prijs: 12 euro voor de volledige reeks
Vooraf inschrijven is verplicht en kan door te
mailen naar arne.knaepen@derand.be.
Je kan enkel inschrijven voor de volledige
lessenreeks. Het aantal deelnemers is beperkt tot
15 personen.
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Uur
10.30 uur
11 uur
9 uur
20 uur
21 tot 22 uur
14 uur
14.30 uur
14 uur
19.30 tot 22 uur

20.30 tot 21.30 uur
10.30 uur

Doelgroep
Iedereen is welkom.
Iedereen is welkom.
Deelnemen per 2 of 3.
55+
Alle dames
Iedereen is welkom.
55+
55+
55+
Iedereen is welkom
(badmintonracket
meebrengen).
Iedereen is welkom.
Iedereen is welkom.

KO Girls WOKRA kampioen
De meisjesploeg van KO
Girls, actief in de LVZMcompetitie zaalvoetbal
(regio Kortenberg-Leuven),
werd het afgelopen seizoen
kampioen in de tweede
reeks en stijgt naar de
hoogste reeks. Ze verloren
slechts één match en
scoorden in 24 matchen
meer dan 200 goals. Ze
hadden ook nog eens de
beste verdediging en
slikten de minste doelpunten.
KO Girls WOKRA ontstond 10 jaar geleden uit de Chiroleiding van
Kraainem en vriendinnen uit Wezembeek-Oppem. Coach Eddy
Bartsoen – zelf actief in het provinciale en nationale zaalvoetbal –startte
met onervaren speelsters de trainingen in het Heilig Hartcollege en kon
jaar na jaar rekenen op steeds betere speelsters, met als kers op de taart
de promotie naar de hoogste reeks. Omdat verschillende speelsters
echter verhuisden of stopten door hun studies kon de degradatie naar de
tweede reeks vorig seizoen niet worden vermeden, maar de KO Girls
WOKRA vochten terug, met de titel als beloning. Kapitein Daphne
Notebaert leidde de ploeg samen met goalgetter Valérie Janssen en een
sterke defensie naar een schitterende apotheose. Proficiat ook aan
Céline, Totti, Laura, Kristel, Steffi, Hannelore, Gaëlla, Katrien en
Eline!

Herfstfeesten
25 september tot 18 oktober
De drie weken durende Herfstfeesten
kondigen zich weer aan. Op vrijdag 25
september vindt in GC de Kam de
openingszitting plaats. Het grootste deel
van die avond wordt gevuld met een
optreden van Finches. Voordien worden de
programma’s van GC de Kam en de
cultuurraad kort overlopen.
Hieronder vind je deel 1 van het
programma. Deze activiteiten vinden
plaats in de Kam.
> Vrijdag 25 september, 20 uur:
openingszitting met optreden van
Finches (lees het interview op blz. 10-11).
Tickets kosten 6 euro (abo), 7 euro (vvk)
en 8 euro (kassa, als er nog plaatsen zijn).
> Zaterdag 26 september, vanaf 14.30 uur:
Proef Femma, een pannenkoekenslag
met een bloementombola ten voordele
van Ziekenzorg.
> Zondag 27 september, 10.30 uur:
recreatieve herfstjogging van 5 of 10 km,
met vertrek en aankomst aan de Kam.
Een organisatie van de Running Club.
Gratis deelname.
> Dinsdag 29 september, 14.30 uur:
Jouw huis, een veilige thuis is het thema
van een door Ziekenzorg georganiseerde
lezing. Wil je van je woning een ‘veilige
thuis’ maken? Dan is deze vorming iets
voor jou.
> 110 jaar passionisten in Wezembeek-Oppem
is het thema van een tentoonstelling
georganiseerd door Erfgoed WezembeekOppem. De vernissage vindt plaats op
vrijdag 2 oktober om 19 uur. De expo is
te bezichtigen op zaterdag 3 en zondag
4 oktober, van 10 tot 12 uur en van 14 tot
17 uur.
In uitgekamd van oktober ontdek je alle
activiteiten die in oktober plaatsvinden.

Herfstjogging in het kader
van de Herfstfeesten
Running Club WezembeekOppem
zondag 27 september
10.30 uur – GC de Kam

Op zondag 27 september organiseren
we de herfstjogging in het kader van
de Herfstfeesten. We vertrekken om
10.30 uur aan GC de Kam. Je kan
kiezen voor een afstand van 5 of 10
km. Voor de stappers wordt eveneens
een parcours uitgewerkt.
Eerder, op zondag 28 juni, organiseerde
Running Club WO een recreatieve
‘sightseeing jogging’ van WezembeekOppem naar het kasteeldomein in
Sterrebeek. Onder een stralende hemel
legden we een aantal kilometers af in
het domein, langs de rozentuin, rond
de vijvers en de prachtige bloemperken.
Ook de stappers van de club konden
genieten van het mooie parcours. Op
het bordes van het kasteel werden we
opgewacht door de reuzen. Na een
welverdiende verfrissing waren alle
deelnemers het erover eens dat deze
jogging voor herhaling vatbaar is.
Kom je graag met ons trainen?
Afspraak iedere zondag om 10.30 uur
op de parking aan het jeugdhuis in
Wezembeek-Oppem.

Gratis busvervoer Blosojeugdsportival
zondag 4 oktober
10 tot 17.30 uur
Bloso-domein Hofstade

Ben jij tussen 10 en 18 jaar en heb je
zin om kennis te maken met nieuwe
uitdagende sporten? Ga dan op zondag
4 oktober naar het Bloso-jeugdsportival
in Hofstade. Op deze spetterende
sportdag krijg je de kans om meer dan
40 uitdagende sporten uit te proberen.
Daarnaast kan je ook deelnemen aan
een extra aanbod speciale activiteiten.
Na het sporten kan je genieten van een
liveoptreden van dj Sam De Bruyn.
Ben jij een echte durver? Dan vind je
zeker je gading tijdens het klimmen, de
deathride, het mountainbikeparcours
of een van de andere spectaculaire
activiteiten. Echte atleten kunnen zich
dan weer uitleven tijdens een potje
badminton of een wedstrijd reuzentafelvoetbal. Ben je iets minder sportief
aangelegd, maar maak je toch graag
plezier? Dan is het free podium of het
beach-handbal zeker iets voor jou.
Vzw ‘de Rand’ zorgt voor gratis
busvervoer vanuit Kraainem en
Wezembeek-Oppem naar Hofstade.
Meer informatie over het Sportival
en reserveren voor de bus, kan via
arne.knaepen@derand.be.

Catechese 2015-2016
Parochies Wezembeek-Oppem
woensdag 9 september
20 uur – parochiecentrum Sint-Michiel

en ook Nederlandstaligen die tot de Sint-Jozefsparochie
behoren, zijn welkom.

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 2004 en/of kinderen die
in het zesde leerjaar zitten tijdens het schooljaar 2015-2016.
Iedereen uit de Sint-Michielsparochie en de Sint-Pietersparochie,

Meer info: catechese1970wo@scarlet.be
De infovergadering voor de ouders zal plaatsvinden op
woensdag 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 26 september van 14 tot 15.30 uur.
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Elisabeth, Gabriëla en Alexandra Vinken. De
namen doen misschien nog wel een belletje
rinkelen, want door hun deelname aan het
vtm-programma The Voice van Vlaanderen
werden ze in 2011 eventjes wereldberoemd in
ons land. Als driekoppig zangwonder zijn ze
sindsdien nooit gestopt met optreden, al hebben
ze zich wel meer ondergedompeld in het private
circuit. ‘Concerten spelen voor een betalend
publiek doen we eigenlijk niet zo vaak’, zegt
Elisabeth Vinken. ‘Het is ook de eerste keer dat
we in Wezembeek-Oppem optreden, al hebben
we eerder wel al huwelijksfeesten in de regio
opgeluisterd.’

Vinkenzusjes openen
cultuurseizoen in de Kam

© Tine De Wilde

Die huwelijksfeesten zijn een specialiteit van de
Vinkenzusjes. De magische ‘blend’ van hun
uitstekend bij elkaar passende stemkleuren is
vooral geschikt voor intieme gelegenheden.
‘Zo hebben we vorig jaar een heel straf optreden
gehad in een kerk in Ekeren. Ik weet nog dat
we daar op een bepaald moment in het donker
met zijn drieën op het preekgestoelte een
nummertje a capella brachten, met enkel een
heel klein lichtje naast ons. We kregen toen een
staande ovatie. Het is voor dat soort momenten
dat we het doen’, zegt Elisabeth.

Bekende liedjes
in een Fincheskleedje

Het nieuwe cultuurseizoen van de Kam opent op 25
september met een knaller in drievoud. Of hoe moeten
we de drie zusjes Vinken – tegenwoordig op het podium
bekend onder hun artiestennaam ‘Finches’ – anders voorstellen? Drie engelenstemmen, gedragen door nummers
die je al kende. ‘Wie komt, zal geen spijt hebben’, klinkt
het. Laat het een waarschuwing zijn: je tickets kunnen
niet snel genoeg geboekt zijn.
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Van recente nummers tot klassiekers
Voor het geld doen de ‘Finches’ het alvast niet.
‘We zijn zeker niet het soort dromers dat per se
alles wil laten vallen voor de muziek. We zijn
heel realistisch in alles wat we doen. Zo hebben
we alle drie een vaste job. Ik werk in de
commerciële sector, terwijl mijn zussen
respectievelijk tandarts en vertegenwoordigster
zijn. We zijn niet bezig met een fulltime
muziekcarrière. Al zouden we ook niet neen
zeggen als de kans zich ooit voordoet, of als er
een manager af komt met een contract waardoor
we helemaal ‘binnen’ zijn.’ (lacht luid)
In de Kam zullen de Vinkenzusjes hun beproefde
succesrecept brengen: een verzameling songs die
je al kent, maar die herschreven zijn op maat
van hun drie zoetgevooisde stemmen. ‘Dat is
het leuke aan het hele concept: mensen zullen
bij ons nummers herontdekken, in een nieuw
kleedje. Onze eigen versies zorgen voor een
leuke afwisseling. We gaan trouwens heel breed,
van recente muziek tot klassiekers. Een aantal
voorbeelden? Wel, we doen bijvoorbeeld Stand
by me (Ben E. King), maar ook All about that bass
(Meghan Trainor), Chandelier (Sia), en zelfs
nummertjes van Ed Sheeran. Kortom: voor elk
wat wils.’
Maar daar blijft het niet bij. Elisabeth: ‘De kans
zit er in dat we ook een aantal eigen nummers
gaan brengen. Sinds kort schrijft onze bassist
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ook zelf nummers, en die klinken heel
leuk. We proberen verder te denken in
die richting, maar concrete plannen voor
een eigen album zijn er zeker nog niet.
Wel zullen we in Wezembeek-Oppem
misschien enkele van die nummers
uitproberen op het publiek.’
The Voice van Vlaanderen
Echt bekend raakten de Vinkenzusjes na
hun deelname aan The Voice in 2011.
‘We waren daar toch wel een beetje
uitzonderlijke kandidaten, omdat het
helemaal niet de bedoeling was om met
drie deel te nemen. Na heel wat tumult
hebben we de wedstrijd toch mogen
voortzetten met drie (het was zelfs
formatbedenker John De Mol die in
hoogsteigen persoon de knoop moest
doorhakken, n.v.d.r.), en dat heeft ons
geen windeieren gelegd. Zonder onze
deelname aan The Voice hadden we
misschien nooit een muziekcarrière
kunnen uitbouwen. Het heeft ons
naambekendheid en boekingen
opgeleverd.’
Vlaanderen plooide massaal voor het
concept van de zingende zusjes, maar hoe
speciaal is het om met je familie op een
podium te staan? ‘Sinds wij samen
zingen, zijn we eigenlijk veel closer
geworden’, zegt Elisabeth. ‘We zijn niet
enkel zussen gebleven, maar ook échte
boezemvriendinnen geworden. En ook al
kunnen we niet zonder elkaar, soms zijn
er ook spanningen, zoals in elke relatie.
Weet je, als je tegen je zus spreekt, heb je
geen natuurlijke filter op wat je zegt, en
dus flap je er meestal maar alles uit. Maar
we maken dat altijd heel snel goed, want
we kennen elkaar natuurlijk door en door.’

Waarom moet je absoluut een kaartje
bestellen voor het optreden van Finches?
‘Omdat het intiem wordt’, zegt Elisabeth
overtuigend. ‘Mensen krijgen van ons een
prachtige avond met veel kippenvelmomenten, en die typische blend van
onze drie stemmen. Ik ben er zeker van
dat niemand in het publiek spijt zal
hebben van zijn aanwezigheid, want ook
al ken je de meeste nummers die we
brengen; ze worden allemaal heruitgevonden in een nieuw kleedje. Een Fincheskleedje, zeg maar.’
Mathieu Goedefroy

Finches
vrijdag 25 september
i.s.m. cultuurraad.
We sluiten de seizoensstart feestelijk af
met een receptie.
Wedstrijd
Wil je graag tickets winnen voor de
seizoensopener? Neem dan deel aan
onze wedstrijd. Wij verloten 2x 2
tickets.
Wedstrijdvraag: hoeveel tickets zullen
er op zondag 20 september om
middernacht verkocht zijn voor de
voorstellingen van het seizoen
2015-2016 in GC de Kam? Je antwoord
kan je tot 20 september middernacht
laten weten (rechtstreeks aan het
onthaal, per brief, telefoon, mail,
Facebook ….). Vergeet je contactgegevens niet te vermelden. Bij
ex-aequo beslist de onschuldige hand.

EN
Vinken Zusjes kick off the Kam cultural season
The sisters Elisabeth, Gabriëla and Alexandra Vinken were world famous in their
part of the world for a while in 2011 as a result of taking part in the VTM
programme The Voice van Vlaanderen. The Kam audience are set to be treated to
the trio‘s tried-and-tested recipe for success: a collection of familiar songs
rewritten to suit their three melodious voices. ‘People will be able to rediscover
tunes that have been given a new twist.’
As for how it feels to be on stage with family members: ‘We have actually got a
lot closer to each other since we started singing‘, says Elisabeth. ‘As well as
continuing to be sisters we have now also really become bosom friends. And even
though we can‘t do without each other, there are bound to be strains, as in any
relationship. But we very soon manage to smooth things over because we
obviously know each other inside out.’

Poefen – kussens maken (gratis)
Femma Sint-Pieter i.s.m. GC de Kam
15 september en 13 oktober
14 uur - GC de Kam
Op 23 oktober treedt Guy Swinnen op in GC
de Kam. Het wordt een intiem concert met een
aangepaste zaalopstelling en sfeervolle verlichting.
In dat kader organiseert GC de Kam i.s.m.
Femma 2 namiddagen ‘poefen – kussens
maken’. We leren hoe je poefen kan haken.
Wij zorgen voor het materiaal, en vragen de
deelnemers enkel een haakpen nr. 10 of 12 mee
te brengen. De poefen dienen als versiering voor
deze en andere voorstellingen. Voor iedere
deelnemer is er een cadeaucheque voorzien.
Hiermee krijg je korting op een voorstelling
georganiseerd in GC de Kam.
Wil je meewerken: Jeannine Schots,
02 731 48 79, jeannine.schots@telenet.be

NIEUWS UIT DE KAM
KUNSTeldoos
op woensdagnamiddag
Vanaf oktober kunnen kinderen van 4 tot 7 jaar
opnieuw op woensdagnamiddag terecht in GC
de Kam en GC de Lijsterbes voor de tofste
KUNSTeldoosateliers. Vier weken lang spelen
en werken ze rond een bepaald thema met de
hulp van een echte kunstenaar. Aan het einde
van elke reeks gaan ze naar huis met een
afgewerkt product of laten ze hun kunnen zien
tijdens een echt toonmoment.
Ateliers in GC de Kam
Beeldend experimenteren
Met verwondering kijken we rondom ons.
Onze omgeving toont ons kleuren en details
die we bijna niet zien. We brengen wat we zien
met grafiet op ini-miniblaadjes. We werken
ook wat groter met acrylverf op doek en we
gaan helemaal groots met waterverf op reuzenpapieren.
woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober van
14 tot 16 uur in GC de Kam
Ateliers in GC de Lijsterbes
Theater
woensdag 18 en 25 november en 9 en 16
december van 14 tot 16 uur in GC de Lijsterbes
KUNSTeldoos is een initiatief van GC de Kam
en GC de Lijsterbes i.s.m. Artforum vzw en
Mooss vzw. Met steun van vzw ‘de Rand’ en
de Vlaamse overheid.
Info en inschrijven:
GC de Kam, 02 731 43 31, www.dekam.be
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Vorming Jouw huis, een veilige thuis
Ziekenzorg Wezembeek-Oppem i.s.m. Femma, KWB, Okra
dinsdag 29 september - 14 uur – GC de Kam
Wil je van je woning een ‘veilige’ thuis maken? Dan is deze
vorming iets voor jou. Een ergotherapeut informeert je over
de aanpassingen in je woning die ervoor zorgen dat je zo
lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Ze neemt
samen met jou alle ruimtes van de woning onder de loep en

bespreekt de meest voorkomende problemen. Daarnaast leer
je meer over mogelijke hulpmiddelen, je ontvangt praktische
tips en komt te weten welke financiële tegemoetkomingen
mogelijk zijn.

ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

di

1

14.30

Gezellig samenzijn / Okra

OCMW

02 731 83 39

wo

9

20.00

Kookdemonstratie – Simply Italian / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

di

15

14.00

Poefen maken / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

wo

16

Okra-vakantie / Okra

Zwarte Woud

02 731 83 39

do

17

18.00

Bloedinzameling / Rode Kruis

Tervuren Gemeentelijke
basisschool Moorsel

0472 31 76 91

za

19

13.00

Kostuumverkoop / BLOC

GC de Kam

02 731 81 84

za

19

20.00

Wijndegustatie / Les Amis de la Bourgogne

GC de Kam

02 767 44 93

za

19

20.00

Free podium / KamKlub

GC de Kam

02 660 05 09

vr

25

20.00

Opening Herfstfeesten - Finches
GC de Kam en cultuurraad

GC de Kam

02 731 43 31

za

26

14.30

Proef Femma – pannenkoekenslag / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

zo

27

10.30

Herfstjogging / Running Club

GC de Kam

02 782 02 96

di

29

14.00

Vorming Jouw huis, mijn thuis
Ziekenzorg i.s.m. Femma, KWB, Okra

GC de Kam

02 731 48 79

SEPTEMBER

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober 2015 bekend willen maken, kunnen voor 8 september
een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van GC de Kam.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
MAANDAG
9.00
Okra - wandelen
vertrek Paterskerk
02 731 83 39
20.00
Fit & Gezond Dames - turnen
GC de Kam
02 731 83 30
(niet tijdens schoolvakanties)
20.00
Fit & Gezond Heren - turnen
H.-Hartcollege
02 767 01 01
DINSDAG
14.00 uur
Okra - fietsen
vertrek Paterskerk
02 731 83 39
WOENSDAG
14.00 uur
Okra - petanquen
sporthal
02 731 83 39
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14.30
Okra - wandelen
GC de Kam
02 731 83 39

ZATERDAG
21.00
Jeugdhuis Merlijn
0475 73 28 44

20.00
WOBAD - badminton volwassenen
sporthal
02 731 54 84

ZONDAG
10.30
Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn
02 782 02 96

20.30
aerobics - zumba
sporthal
02 731 87 81
DONDERDAG
20.30
zanggroep Non Troppo
repetitie
GC de Kam
02 305 06 07
VRIJDAG
21.00
Jeugdhuis Merlijn
0493 58 82 88

14.30
Chiro Berkenbloesem
0499 07 91 55
19.00
WOBAD - badminton
sporthal
02 731 54 84

NIEUWS UIT DE KAM
Kam Kiest voor Kunst
André Depreter en Luc De
Vogelaere
september tot oktober
André Depreter en Luc De Vogelaere,
twee redactieleden van uitgekamd,
kregen vorig jaar de taak om de
achterflap van het maandblad te
verzorgen, met als opdracht verborgen
of minder bekende plekjes van
Wezembeek-Oppem aan het publiek
te tonen.

Luc, geboren Wezembekenaar, trok
fietsend door alle straten van de
gemeente en speelde zijn ontdekkingen
door aan André, die hierna zijn
fotografische talenten kon uitleven.
Met precisie en oog voor detail wist hij
deze bijzondere plaatjes eerst digitaal
en daarna op papier vast te leggen.
De ingekaderde foto’s, voorzien van
een tekstje (soms met een knipoog naar
de tijd of de maand van het jaar), zijn
nog tot eind oktober te bewonderen in
de cafetaria van de Kam.

Ezelsoor
Gratis boekenkaftdag
woensdag 2 september

Le Meraviglie
donderdag 17 september
film

Gratis, superleuk kaftpapier en hulp
krijgen bij het kaften. Voor elke (groot)
ouder klinkt het als muziek in de oren.
Op woensdag 2 september is het
mogelijk in de Kam.
Het concept van Ezelsoor is simpel.
Alle kinderen uit de lagere school en
hun (groot)ouders zijn welkom in de
Kam en ontvangen bij het binnenkomen

Het einde van de zomer op het
platteland in Umbrië. De 14-jarige
Gelsomina woont samen met haar
ouders en drie jongere zussen in een
vervallen boerderij, waar ze honing
produceren. De meisjes groeien op in
de marge van de maatschappij. Hun
vader, voorstander van een leven in
harmonie met de natuur en de dieren,

gratis kaftpapier en gratis etiketten. In
de grote zaal zitten tal van vrijwilligers
klaar om samen met jou je boeken te
kaften.
Ben je het kaften beu of zijn al je
boeken al gekaft? Dan kan je op elk
moment deelnemen aan onze back to
schoolworkshops waarbij je pennenzakken mag versieren, sleutelhangers
maakt of ... Wil je echt graag uniek
kaftpapier? Spreek dan één van onze
illustratoren aan en laat je kaftpapier
personaliseren door een echte artiest.
Daarnaast staat iedereen van de Kam
paraat om je meer info te geven over
onze (familie)voorstellingen, workshops, stages en nog veel meer leuke
activiteiten.
14 tot 17 uur – GC de Kam

heeft hen bewust van de buitenwereld
afgeschermd … tot Milly Catena ten
tonele verschijnt. Zij is met haar
televisieploeg op zoek naar ‘authentieke
families’. Voor Gelsomina gaat er plots
een nieuwe wereld open …
Deze film is een mooi familie-epos
met een Belgisch tintje. De rol van de
vader wordt gespeeld door Sam
Louwyck, een acterende muzikant en
danser uit Brugge. Le Meraviglie
verbaasde velen door vorig jaar in
Cannes de Grote Prijs van de Jury weg
te kapen.
15 en 20 uur – GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro
(5 films)

Workshop kalligrafie
Varianten van het humanistisch cursief met toepassingen
vanaf 29 september
vorming
Vanaf dinsdag 29 september kan je 8 dinsdagavonden terecht
in de Kam voor een workshop kalligrafie. Kalligrafie biedt
de mogelijkheid om een woord, een gedachte of een tekst
een ‘ziel’ mee te geven. Bovendien kan je zo het creatieve
talent in jezelf ontdekken. Deze vervolgcursus start met een
korte herhaling van de basis van het humanistisch cursief,
waarna speciale lettercombinaties geschreven worden. Je
leert mooie sierkapitalen schrijven en experimenteert met
tekstschikking. Als slot maak je een eindwerk met een
verrassend resultaat.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die al een basiscursus
humanistisch cursief volgde. Voor deze cursus heb je enkele
losse kalligrafiepennen, potloden, plakkaatverf, een lat, vod,
inkt, gom, oefenpapier en een paar velletjes mooi papier
nodig.
Docent: Annie Lernout I.s.m. Arch’educ
19.30 tot 21.30 uur – GC de Kam
Data: 29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-24 november
en 1 december
Prijs: 56 euro. Maximaal 12 deelnemers.
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Topdag Gordelfestival in de Kam en de Lijsterbes

Fiets een circus bij elkaar
Wie in de Vlaamse Rand woont, zal het geweten hebben.
Zondag 6 september is de Topdag van het Gordelfestival.
Overal in de Rand wordt die dag gefietst en gewandeld.
De faciliteitengemeenten krijgen een prominente rol in
het gebeuren. Voor families is de circusfietstocht voor
8-plussers, familie en vrienden zeker een aanrader. Starten
kan vanuit drie gemeenschapscentra: de Bosuil in Jezus-Eik,
de Kam in Wezembeek-Oppem en de Lijsterbes in Kraainem.
De circusfietstocht is 30 kilometer lang
en leidt je dwars door het Zoniënwoud
en het schitterende park van Tervuren.
‘De circusfietstocht biedt een heel fijne
combinatie van sport en animatie.
Alles staat in het teken van het circus.
In de gemeenschapscentra van JezusEik, Kraainem en Wezembeek-Oppem
kan je met de kinderen even pauzeren
en kijken naar of meedoen met een van
de circusacts’, vertelt Nele De Meyer,
centrumverantwoordelijke van GC de
Lijsterbes in Kraainem. ‘De kinderen
krijgen op elke locatie een stukje van
een circuspuzzel en fietsen zo stukje
voor stukje hun eigen circus bij elkaar.
Voor je het goed en wel beseft, zit de
14

30 km trappen er op!’
Beestencircus in de Lijsterbes
Wie start of halt houdt in GC de
Lijsterbes waant zich in een echt
beestencircus. ‘Wie circus zegt, zegt
natuurlijk dieren. Maar wij zien wilde
dieren liever in de jungle of de
savanne’, zegt Nele De Meyer. ‘Daarom
spelen we gewoon zelf het wilde
circusdier. Een prachtige giraf wacht je
op en neemt je mee naar ons beestencircus. Om echt goed het beest te
kunnen uithangen, kan je je laten
schminken in een wild dier. Op ons
circusparcours kan je met stelten testen
of je giraffenbenen hebt. Theatergroep

DE
Topdag Gordelfestival in Kraainem und
Wezembeek-Oppem
Radle Dir Deinen eigenen Zirkus zusammen
Sonntag, der 6. September ist der Topdag
überhaupt beim Gordelfestival. Überall in de
Rand rund um Brüssel wird an diesem Tag
geradelt und gewandert. Für Familien ist die
Zirkus-Radtour die beste Empfehlung. Starten
kann man zwischen 10.00 und 14.00 Uhr vom
GC de Bosuil in Jezus-Eik, vom GC de Kam in
Wezembeek-Oppem und vom GC de Lijsterbes
in Kraainem aus. Die Radtour ist 30 Kilometer
lang, führt Sie quer durch den Zoniënwoud und
den prächtigen Park von Tervuren und bietet
Ihnen zudem eine besonders gelungene
Kombination von Sport und Animation. In den
Gemeinschaftszentren (GC) können Sie mit
den Kindern eine Pause einlegen und sich die
verschiedenen Zirkusdarbietungen anschauen
oder dabei mitmachen. Die Kinder bekommen
an jedem Standort ein Teil von einem Zirkuspuzzle und radeln so Teil für Teil ihren eigenen
Zirkus zusammen. Weitere Infos unter:
www.gordelfestival.be/topdag.

DE RAND
De Zonderlingen, die zijn thuisbasis in Kraainem heeft, brengt
een circusdirecteur en een aantal heel bijzondere clowns mee.’
‘De Zonderlingen zijn altijd net dat beetje anders en dat zal
ook tijdens het Gordelfestival zo zijn’, vertelt Jonas Van Den
Bulcke van de theatergroep. ‘Stel je het volgende voor: de
dieren in het circus zijn uitgebroken. Er heerst paniek onder
de clowns. Gelukkig kan het aanwezige publiek hen geruststellen. In ruil daarvoor krijgen de kinderen van onze clowns
een kort dierenverhaaltje te horen. Interactie met het publiek
zal daarbij heel belangrijk zijn. De verhaaltjes die we brengen
zijn erg beeldend en expressief, zodat ook anderstaligen ze
makkelijk kunnen begrijpen. We brengen lieve, stoute,
grappige en trieste verhalen, en laten kinderen én volwassenen
poëzie ontdekken.’
‘Circus à la carte’ in GC de Kam
Vertrek of pauzeer je in gemeenschapscentrum de Kam in
Wezembeek-Oppem? Dan word je ook hier ondergedompeld in
de wereld van het circus. ‘Wie er altijd van heeft gedroomd om
in de huid van een clown te kruipen, kan meedoen met de
workshop clownerie. Grappig zijn is immers niet eenvoudig. In
de workshop leer je hoe dat precies moet’, vertelt Arne Knaepen,
stafmedewerker Jeugd en Sport in de Kam. ‘Je zal ontdekken
dat alles draait om timing. Heb je het meer voor het visuele
aspect van het circus? Dan kan je bij de artiesten van Cirkus in
Beweging je eigen circusact bestellen. Ze nemen je bestelling
op en demonstreren meteen wat jij wil zien.’
‘Je mag ‘circus à la carte’ heel letterlijk nemen’, legt Jonas Van
Soom, artistieke coördinator van Cirkus in Beweging, uit. ‘Jij
vraagt, wij draaien. Wil je een jongleeract zien, acrobatie of
liever een magische truc? Dan toveren we die met plezier uit
onze hoed. Alles wat met circus te maken heeft, mag je ons
vragen. En is het iets dat eigenlijk ons petje wat te boven gaat,
dan lossen we dat creatief op’, lacht Jonas.
Tina Deneyer
Overige Gordelfestivalactiviteiten
GC de Lijsterbes in Kraainem en GC de Kam in Wezembeek-Oppem zijn op 6 september allebei een uitvalsbasis of
rustpunt voor enkele fiets- en wandeltochten.
> Zowel vanuit GC de Kam in Wezembeek-Oppem, GC de
Bosuil in Jezus-Eik als GC de Lijsterbes in Kraainem kan
je starten met de circusfietstocht. De familietocht is
30 km lang en is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en
hun families. Vertrekken kan tussen 10 en 14 uur.
> Vanuit GC de Kam in Wezembeek-Oppem vertrekt ook
de Wezembeekwandeling, een korte natuurwandeling
van 3 km met een natuurgids. Starten kan om 9.30, 11, 13,
14.30 en 16 uur.
> Echte wielerfanaten kunnen vanuit de gemeenschapscentra
van Wezembeek-Oppem en Kraainem ook starten met de
Groene Gordelroute. Die is 140 km lang en leidt je langs
de mooiste plekjes van de Groene Gordel.
Meer info: www.gordelfestival.be.
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steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de
provincie Vlaams-Brabant.
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WEZEMBEEK-OPPEM IN BEELD

Met een mooie zonsondergang
mijmeren over de bloemetjes en de
bijtjes ...
Albertlaan, Oppem.
Foto: André Depreter
Tekst: Luc De Vogelaere

