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Overschot van 1 miljoen euro
Uit de gemeenteraad van 21 september
> De banken van het publiek zitten
opnieuw afgeladen vol met leden van
de actiegroep tegen het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) van het administratief centrum. Het punt staat deze
keer niet op de agenda. Maar zo te
zien, maakt dat voor hen niet uit. Zij
blijven druk uitoefenen op het gemeentebestuur, niet alleen door hun
aanwezigheid, maar ook door een brief
die ze aan alle gemeenteraadsleden
uitdelen en waarin ze stellen dat het
protest alleen maar toeneemt. ‘Wij
hebben u verkozen om ons te vertegenwoordigen’, schrijven ze. ‘Met het
oog op ons aller toekomst, vragen wij
u met aandrang de gevolgen van de
beslissingen die u neemt grondig te
analyseren.’
> De gemeente sluit 2014 af met een
overschot van meer dan 1 miljoen
euro. ‘Dat was vorig jaar ook zo’, stelt
raadslid Jan Walraet (WOplus) vast.
‘Hoe minder je uitvoert, hoe groter je
overschot wordt. Als die trend zich
volgend jaar voortzet, zou er toch een
knipperlicht moeten aangaan en
zouden de belastingen aangepast
moeten worden.’ Burgemeester
Frédéric Petit (LB-Union) geeft toe dat
er al jaren een boni is. ‘We kunnen
niet alle werken uitvoeren die begroot
worden. Maar in de toekomst worden
ze wel degelijk uitgevoerd, volgens het
beleidsplan.’
> Het onaf hankelijke gemeenteraadslid Michel Leclaire wordt in alle
commissies en overlegcomités vervangen door UF-leden. ‘Heeft raadslid
Leclaire zijn ontslag gegeven? Er zit
geen ontslagbrief in het dossier’, zegt
raadslid Jan Walraet (WOplus). Voor
LB-Union / UF is dat geen probleem.
‘Het is onze keuze om hem te vervangen’,
zegt raadslid André Peters (LB-Union).
‘En hij mag alle commissies bijwonen
als onaf hankelijke’, verduidelijkt
schepen Nicole Geerseau (LB-Union).
> Het retributiereglement voor de
blauwe zone wordt toegepast vanaf
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Motie tegen vliegtuiglawaai

1 oktober 2015. De politie zal de
controles uitvoeren.
> De kerkfabriek HH. Michael en
Jozef heeft haar meerjarenplan aangepast. De burgemeester is vol lof: ‘Voor
het eerst hebben we een positieve
dialoog kunnen voeren.’ De kerkfabriek Sint-Jozef sluit 2014 af met een
overschot.
> De gemeente laat een strategisch
commercieel plan uitwerken met
concrete stedenbouwkundige en
economische acties voor de dorpskernen Wezembeek en Oppem en de
verbindende as tussen beide. De studie
kost 21.780 euro. Raadslid Jan Pollaris
(WOplus) vraagt of de gemeente
daarvoor in het verleden een toelage
kreeg van de Vlaamse Regering.
Schepen Dominique Matthys (LBUnion) weet het niet. Ze belooft het
te laten uitzoeken.
> De leerlingen van het Hoeveke
kunnen terecht in het zwembad van de
Castle Club voor hun zwemlessen.
> Een aantal verenigingen, zoals het
Pensionnat Lejeune, de vzw Fauteuils

Volants, de vzw Les Pilotis … krijgen
een subsidie zonder dat die echt in het
subsidiereglement past. Raadslid Jan
Pollaris (WOplus) zou graag zien dat
het reglement aangepast wordt, zodat
deze verenigingen er wel in passen.
> De meerderheid dient een motie in
tegen het vliegtuiglawaai. Ze vindt dat
de luchthaven gedelokaliseerd moet
worden. ‘Wat vinden de andere
gemeenten daarvan? En de mensen die
op de luchthaven werken? De Vlaamse
Regering is zich bewust van de
problemen en van het feit dat die
opgelost moeten worden’, zegt raadslid
Jan Walraet (WOplus). Blijkbaar is de
motie vooral gericht tegen Brussel. ‘De
Brusselse gemeenten willen liefst van al
geen vliegtuigen meer boven Brussel.
Die zullen dus allemaal over de
randgemeenten en over Vlaanderen
moeten vliegen’, zegt burgemeester
Petit. ‘Wij vragen een billijke spreiding
en langere nachten.’ WOplus vindt het
stemmen van moties geen efficiënte
manier van werken. Raadslid Wim
Peeters (WOplus) is het niet eens met
de openingszin van de motie: ‘Wij,
leden van de gemeenteraad ... Ik sluit
mij hier niet bij aan’, zegt hij. UF stemt
voor de motie, WOplus stemt tegen.

VERENIGINGSNIEUWS
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De staat van onze taal
Lezing van Ludo Permentier
Davidsfonds WezembeekOppem
dinsdag 10 november
19.30 uur – GC de Kam

Taalexpert Ludo Permentier vertelt
tijdens deze lezing over de verschillen
tussen het Vlaams en het Standaardnederlands.
Typisch Vlaamse woorden en uitdrukkingen worden niet langer a priori als
fout beschouwd. Het Nederlands dat in
Vlaanderen wordt gesproken heeft
ondertussen een officiële naam gekregen:
Belgisch-Nederlands. Alleen is de
verhouding tussen het BelgischNederlands en het ‘schoon Vlaams’
of de tussentaal, en met de (Noord-)
Nederlandse norm niet altijd even
duidelijk. Ludo Permentier onderzoekt
op dinsdag 10 november voor Davidsfonds Wezembeek-Oppem of taalfouten
nog bestaan en wanneer het Engels
onze gebieden definitief overneemt.
Permentier was jarenlang actief voor de
Nederlandse Taalunie en is bekend als
taalexpert en jurylid van het Groot
Dictee der Nederlandse Taal. Bij
Davidsfonds Uitgeverij publiceert hij
in het najaar, samen met Rik Schutz,
het naslagwerk Typisch Vlaams. 4.000
woorden en uitdrukkingen, een
interessant taalboek vol weetjes over
de herkomst van woorden, subtiele
betekenisverschillen en de rijkdom
van onze taal.
Prijs: 6 euro, 4 euro (met Davidsfonds-cultuurkaart)
Meer info: Jan Pollaris, 02 731 81 84,
jan.pollaris@pandora.be

11.11.11-loop
Running Club
Wezembeek-Oppem
11 november
Vossem
Op 4 oktober liepen enkele
sportievelingen van Running
Club Wezembeek-Oppem,
onder een stralende zon, de
halve marathon in Brussel.
De lopers waren uiterst tevreden over de geleverde
prestaties en dat lieten ze
duidelijk blijken met een
brede glimlach. Op 17
oktober liepen 6 atleten van de club samen de marathonafstand van 42,195 km in
en rond het Koning Boudewijnstadion, onder luid gejuich van de supporters, die
voor het eerst met de nieuwe vlag van de club konden zwaaien.
Op 11 november verwachten we een groot aantal deelnemers voor de
11.11.11-loop (5 of 10 km) in Vossem. Wij lopen samen mee tegen onrecht. Jij ook?

Bloedinzameling
Rode Kruis Tervuren
donderdag 19 november
18 tot 20.30 uur - GITO Tervuren
Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Bijvoorbeeld na
een ongeval, bevalling, operatie of door ziekte. Het is dus belangrijk altijd
voldoende en veilig bloed in voorraad te hebben. Omdat je bloed slechts 42 dagen
kan bewaren, is er voortdurend nood aan nieuw bloed. Gemiddeld heb je 70 %
kans ooit bloed nodig te hebben, maar slechts 3 % geeft. Kom je ook geven? Jouw
bloed kan de kansen om iemand te redden verhogen.
Locatie: GITO, Brusselsesteenweg 106, Tervuren
Meer info: Anne Marcus, bloedverantwoordelijke Rode Kruis Tervuren,
bloed@tervuren.rodekruis.be, 0472 31 76 91
Website: tervuren.rodekruis.be of www.bloedgevendoetleven.be

Knutselen met Astrid
Femma Sint-Pieters
dinsdag 24 november
20 uur – GC de Kam
We gaan gezellig samen knutselen. Je mag na de activiteit (die duurt tot maximaal
23 uur) het resultaat mee naar huis nemen.
Prijs: 5 euro (+ eventueel materiaal)
Als je inschrijft, zeggen we welk materiaal je moet meebrengen.
Meer informatie en inschrijven: Jeannine Schots, jeannine.schots@telenet.be,
0474 78 95 58. Schrijf je in voor dinsdag 10 november (maximaal 10 personen).
Dit is een activiteit van Bijt in je vrije tijd. Wie Nederlands leert, kan met dit
project kennismaken met Nederlandstalige activiteiten en organisaties.
Meer info: www.bijtinjevrijetijd.be
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‘Dankzij het jeugdhuis
hebben veel jongeren en
koppels elkaar ontmoet’
Op 15 november is het de Dag van de Jeugdhuizen, een dag waarop de meer dan 400
jeugdhuizen in Vlaanderen in de spotlights gezet worden. Een ideale aanleiding om
herinneringen op te halen met drie gewezen voorzitters van jeugdhuis Merlijn.

In totaal zit er meer dan dertig jaar
voorzitterservaring rond de tafel. Luc
Caluwaerts was voorzitter van 1971 tot
1982, Patrick Baeyens nam het van
hem over tot 1992, en Frank Vandendael zwaaide de scepter van 1999 tot
2009.
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De aantrekkingskracht van de
Chiromeisjes
‘Merlijn is het enige overgebleven
jeugdhuis van de gemeente. Weet je
dat er op een bepaald moment vier
jeugdhuizen waren? Elke wijk had zijn
ontmoetingsplaats voor de eigen
jeugd’, zegt Patrick. Toen hij voorzitter
was, in de jaren tachtig, was er een

echte opleving van de jeugdhuiscultuur. ‘Er was hier van alles te doen:
tafelvoetbaltoernooien die veel volk
trokken, een slotracingclub (racen met
miniatuurautootjes, n.v.d.r.), een
speleologieclub en pingpong. We
waren ook present op evenementen en
stoeten van de gemeente. In die tijd
waren we maar twee dagen per week
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Gewezen voorzitters halen herinneringen op

gesloten. Het was ook de tijd waarin
we bestuursleden moesten weigeren.
Misschien had dat succes wel te maken
met het feit dat de Chiromeisjes hun
lokaal toen net boven het onze hadden.
Dat moet jongens aangetrokken
hebben’, zegt hij met een knipoog.
Pintelierende politie
Tegenwoordig liggen de lokalen van
het jeugdhuis een beetje buiten het
centrum van de gemeente. Maar tot
het begin van de jaren negentig was het
lokaal in de Beekstraat. ‘Helemaal in
het begin zaten we zelfs in het Hoeveke, waar daarna de Franstalige school
kwam’, vertelt Luc. ‘In de Beekstraat
kwamen we af en toe in aanvaring met
de buren, vanwege de geluidsoverlast
die de activiteiten soms met zich
meebrengen’, vult Patrick aan. ‘Maar …
we hebben nooit problemen gehad met
de politie. Drugs en geweld hebben we
altijd buiten het jeugdhuis weten te
houden’, weet Luc. ‘Ik controleerde
ook heel streng op de leeftijdsgrens:
onder de zestien kwam je er niet in.’
Hij glimlacht als hij terugdenkt aan die
periode: ‘Ik word daar nu nog op
aangesproken door – ondertussen iets
oudere – jongeren. Voorzitter of chef,
zeggen ze dan, want zo sta ik nog altijd
bekend bij hen, gij hebt mij nog ooit

tegengehouden aan de inkom van de
eindejaarsfuif.’ ‘Ik heb wel ooit
problemen gehad met de politie’,
verklapt Frank. ‘Twee agenten die hier
stonden te pintelieren, terwijl het toch
stilaan sluitingstijd was. Ik heb moeten
aandringen om ze buiten te krijgen’,
lacht hij.
Voor jongeren van 9 tot 99
Het jeugdhuis is iedere vrijdagavond
open. Wie er een pint wil komen
drinken is welkom. Op zaterdag en
woensdag zijn er stages voor kinderen.
‘We zetten onze deuren open’, zegt
Frank, die nog steeds betrokken is bij
de werking van het jeugdhuis. ‘We
organiseren activiteiten voor de jeugd
en voor de volledige familie. Er is ons
jaarlijkse beachvolleybaltoernooi, dat
we samen met de Chiro, het speelplein
en de sportraad organiseren. Daar
komen de ouderen van Wezembeek
ook op af om te petanquen. Fantastisch
toch? En we werken ook samen met de
jeugdhuizen van Sterrebeek en
Kraainem voor de organisatie van
optredens.’ Dat het jeugdhuis openstaat
en samenwerkt met andere verenigingen, ook van de Franstalige gemeenschap, is voor Frank belangrijk.
‘Anderstaligen naar het jeugdhuis
trekken lukt niet echt, maar we stellen

DE
Tag der Jugendhäuser am 15. November
Erinnerungen an JH Merlijn
Als Patrick Baeyens in den 80er Jahren Präsident war, gab es einen echten
Aufschwung in der Jugendhauskultur. ‚Wissen Sie, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt vier Jugendhäuser gab? Jedes Viertel hatte seinen Treffpunkt für
die eigene Jugend. Nun bleibt nur noch JH Merlijn übrig. Damals waren wir nur
zwei Tage pro Woche geschlossen. Das war auch die Zeit, in der wir Vorstandsmitglieder ablehnen mussten.‘
Das Jugendhaus ist nun jeden Freitagabend geöffnet. Wer sich dort zu einem
Gläschen einfinden möchte, ist willkommen. Samstags und mittwochs gibt es
Lehrgänge für Kinder. ‚Wir organisieren Aktivitäten für die Jugend und für die
ganze Familie‘, sagt der ehemalige Präsident Frank Vandendael. ‚Es gibt u.a.
unser jährliches Beach-Volleyball-Turnier, das wir gemeinsam mit der Chiro,
dem Spielplatz und dem Sportrat organisieren. Da schauen die Eltern aus
Wezembeek auch vorbei, um Petanque zu spielen. Das ist doch phantastisch,
oder?‘

bijvoorbeeld wel een keer per jaar onze
lokalen ter beschikking van de Franstalige scouts.’
Ratelende Jean-Paul Belmondo
‘Het is in positieve zin veranderd’, zegt
Luc. ‘Wij werden in het begin toch een
beetje als de nozems van het dorp
gezien, terwijl men nu wel begrepen
heeft dat het in het jeugdhuis toch om
meer draait dan alleen maar drinken.’
Een mindere evolutie is dat de ‘gouden
jaren’ van het jeugdhuis misschien wel
definitief voorbij zijn. Frank: ‘Het
aanbod van activiteiten voor jongeren
is groter geworden. Ze hebben
allemaal betere vervoersmogelijkheden
en zakken af naar Leuven of naar
Brussel. Met de activiteiten die het
jeugdhuis organiseert bereiken ze
gelukkig wel nog een groot publiek.
Ik herinner mij optredens van Milk Inc.,
De Mens en de Magical Flying
Thunderbirds waarbij de zaal
bomvol zat.’
‘In de jaren zeventig kregen we tijdens
onze kleinkunstavonden veel volk over
de vloer’, herinnert Luc zich. ‘Jo met
de Banjo kwam optreden, en ook Zaki
hebben we een paar keer geprogrammeerd. En dan waren er onze filmavonden. Met van die ouderwetse 16
mm-banden en zo’n lekker ratelende
projector keken we naar films met
Jean-Paul Belmondo.’ (lacht)
Patrick besluit: ‘We hebben in die 46
jaar dat het jeugdhuis bestaat toch wel
wat verwezenlijkt. Ik denk dat er heel
wat jongeren elkaar dankzij onze
werking ontmoet hebben. Er zijn
ongetwijfeld koppeltjes ontstaan en
blijvende vriendschappen gesmeed. We
mogen daar gerust trots op zijn.’
Maarten Croes
Voel je je geïnspireerd door deze
verhalen en wil je graag betrokken zijn
bij de toekomst van het jeugdhuis?
JH Merlijn is nog op zoek naar
geëngageerde medewerkers.
Interesse? Neem contact op met Arne
Knaepen via arne.knaepen@derand.be.
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WEZEMBEEK-OPPEMNAARS EN HUN PASSIE

Radioamateur Philippe Cara

© Tine De Wilde

In contact met de
wereld via de radio

Waarom heeft Philippe
Cara een acht meter hoge
antenne in zijn tuin staan?
Omdat hij daarmee contacten
legt over de hele wereld.
Uitgekamd zoomt in op zijn
passie als radioamateur.

FR
En contact avec le monde grâce à la radio
Philippe Cara (43) outre sa fonction de professeur de mathématiques et de
chercheur à la VUB est aussi radioamateur. Cette passion a vu le jour il y a 20
ans à l’école. Comme Philippe ne partait pas en classe des neiges, il devait
participer au projet sur la communication avec ceux qui restaient à la maison.
Un professeur en économie trouvait que c’était l’occasion rêvée de partager sa
passion du radioamateurisme. ‘Vu le nombre très important d’élèves enthousiastes, le professeur a créé un club d’électronique après cette semaine. Une
semaine, nous démontions une télé, la semaine suivante, on réalisait un
émetteur radio. Je suis ainsi devenu un véritable mordu du microbe de la radio.’
Au début, Philippe écoutait Wereldomroep sur les ondes courtes ou encore
Radio Moscou. ‘A l’époque du gsm et d’internet, tout cela semble fort normal,
mais à l’époque, c’était vraiment spectaculaire d’entendre à la maison ce qui se
passait de l’autre côté du monde grâce à un récepteur.’
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Philippe Cara (43) is niet alleen
professor wiskunde en onderzoeker aan
de VUB, hij heeft ook veel hobby’s. ‘Ik
ben gepassioneerd door knutselen en
alles wat met elektronica te maken
heeft. Mijn hobby’s wisselen wel eens,
maar ik ben toch al twintig jaar
radioamateur. Een interesse die op
school ontstond.’ Omdat Philippe niet
mee op sneeuwklassen ging, moest hij
verplicht deelnemen aan het project
voor de thuisblijvers. Communicatie
was daarbij het onderwerp. Een leraar
economie vond dat een uitgelezen kans
om zijn passie voor radioamateurisme
te delen. ‘Aangezien ik sowieso al
geïnteresseerd was in elektronica en
alles wat daarmee te maken had,
beleefde ik een geweldige week.
Omdat er zo veel enthousiastelingen
waren, richtte de leraar een elektronicaclub op. Daarin gingen we twee jaar
lang elke woensdagnamiddag samen
aan de slag. De ene week gooiden we
een tv open, de andere week maakten
we een radiozender. En zo ben ik
gebeten geraakt door de radiomicrobe.’
In het begin luisterde Philippe op de
korte golf naar de Wereldomroep, of
naar Radio Moscou. ‘In tijden van gsm
en internet klinkt dat heel normaal,
maar toen was het heel spectaculair om
thuis met een ontvanger te kunnen
horen wat ze aan de andere kant van de
wereld zeiden’, vertelt de man. ‘Na het
kunnen ontvangen, wilde ik ook zelf
kunnen uitzenden. Daarom ging ik als
18-jarige examens afleggen bij de RTT
(Regie voor Telegraaf en Telefoon, nu
de BIPT). Daarbij moest ik bewijzen
dat ik kennis had van radio-elektronica.
Het is uiteraard de bedoeling dat je de
apparatuur kan bedienen en de
storingen beperkt houdt. Die vergunning had ik even daarna op zak.

VERENIGINGSNIEUWS
Daarna slaagde ik ook voor het
hoogste examen, waarvoor ik zelfs
morse moest leren.’
Radio Albanië
Veel radioamateurs maken er een
sport van om contacten te leggen
met zo veel mogelijk landen. Omdat
in sommige landen maar weinig
radioamateurs zijn, trekt Philippe
samen met gelijkgestemden elk jaar
op expeditie. ‘In 2012 ontstond het
plan om elk jaar naar zeldzame
gebieden te trekken, om zo andere
radioamateurs te helpen met
contacten maken. Met zo weinig
mogelijk middelen proberen we zo
ver mogelijk te geraken. Eerst
trokken we naar Liechtenstein,
daarna naar het eiland Jersey.
Telkens namen we al het materiaal
mee, en startten we vanuit niets aan
de opbouw van een radiostation. In
2014 stond Albanië op het programma, een absolute topper, want we
hebben met een tiental mensen maar
liefst 25.000 contacten gelegd op
acht dagen. Dit jaar willen we naar
een eiland aan de Bretoense kust.
We gaan daar testen met hoe weinig
materiaal we aan de slag kunnen,
want volgend jaar zien we het groots
en exotisch, en willen we het
vliegtuig nemen.’
‘Ik experimenteer graag met het
maken van nieuwe antennes of
kleinere zenders. Je geraakt er
minder ver mee, maar je hebt ze zelf
gemaakt. Toen ik deze zomer in
Engeland op vakantie ging, heb ik
thuis eerst een eigen radiozendertje
gemaakt, waarbij ik een snoepdoosje
ombouwde tot een kleine zender
van 5 watt. Dat paste volledig in
mijn doelstelling om met zo weinig
mogelijk middelen contact te
maken. Vaak communiceer ik nog
in morse, dat signaal is beter
hoorbaar. Bij gewone contacten
hoor je heel veel ruis. Verwacht dus
geen FM-kwaliteit’, lacht hij.
Technische hobby
Over wat praten jullie dan? ‘Helemaal niet over privézaken, maar wel
over technische details. Je vertelt
bijvoorbeeld met welke ontvanger,

zender of antenne je het contact
maakte. Het is een redelijk technische hobby. Misschien oefenen
daarom zo weinig vrouwen de
hobby uit.’
Philippe vindt dat ik eens moet
horen hoe de communicatie tussen
radioamateurs klinkt. Hij zet zijn
radiozender aan en gaat doorheen
het geruis met een draaiknop op
zoek naar contact. Op de frequentie
14.175.00, midden in de korte golf,
horen we ruis en … een stem. Twee
stemmen zelfs. Een Portugese
radioamateur praat met een Italiaan.
Wauw, het heeft iets magisch!
Meteen kan ik me voorstellen hoe
speciaal Philippes eerste radiocontact moet zijn geweest. Op
14.012.39 is de Roemeen Tyti via
morsecode op zoek naar een
tegenzender en vindt hij een Fin die
antwoordt. Fascinerend.
Aan de hand van de roepnamen
weet Philippe van welk land de
gesprekspartner is. De roepnamen
van Belgische radioamateurs starten
met ON. Philippe, alias ON4ACP,
geeft toe dat hij graag elke avond op
de korte golf zou willen vertoeven,
maar dat hij daar momenteel de tijd
niet voor heeft. Hij maakt wel tijd
om deel uit te maken van de
Radioclub Grimbergen, die een
dertigtal leden telt. Begin september
nam de club nog deel aan ‘velddag’,
een internationale oefening waarbij
elke club in het veld een station
moet opzetten vanuit het niets. Het
doel daarbij is om in 24 uur tijd zo
veel mogelijk radiocontacten te
leggen, en daar zijn ze met glans in
geslaagd.

Toneel De muizenval
De Morgenster
27, 28 & 29 november
4 & 5 december
GC de Kam

De Morgenster uit Wezembeek-Oppem speelt
een spannende thriller van Agatha Christie, in
een regie van Misjel Beyns. Op de planken
staan Sigrid, Mark, Peter, Rita, Eddy, Elien,
Dirk en Niels.
Inhoud
Dit stuk speelt zich begin jaren vijftig van de
vorige eeuw af in Monkswell Manor, een oud
huis dat pas zijn deuren opent als pension. De
gasten komen één voor één aangewaaid in een
vreselijke sneeuwstorm. Het duurt niet lang of
zij geraken afgesneden van de bewoonde
wereld. Een politierechercheur waait op de
valreep nog binnen op ski’s om de aanwezigen
te beschermen tegen een maniakale moordenaar die net heeft toegeslagen in de buurt van
Londen. Die moord verwees naar ... Monkswell
Manor.
De aanwezigen vormen een bont gezelschap
van zeer verschillende mensen, de ene al wat
eigenaardiger dan de andere. Veel redenen ook
om van iedereen een mogelijk slachtoffer of
moordenaar te maken. Dat leidt tot grappige
toestanden.

Marijke Pots
Meer over radioamateurisme vind je
op www.radioclubgrimbergen.be.

De hamvraag is: kan de rechercheur het
gezelschap beschermen? Zullen er nog mensen
vermoord worden? En vooral: wie is de
moordenaar of ... moordenares?
Data:
> vrijdag 27 en zaterdag 28 november om 20 uur
> zondag 29 november om 15 uur
> vrijdag 4 en zaterdag 5 december om 20 uur
Tickets: 8 euro (vvk), 10 euro (kassa)
Je moet je tickets vooraf reserveren via GC de
Kam. Telefoneer naar 02 731 43 31, tijdens de
kantooruren.
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DWARS DOOR WEZEMBEEK-OPPEM

Op zoek naar boeiende verhalen op de Mechelsesteenweg

Isabelle Drees
De Mechelsesteenweg snijdt Wezembeek-Oppem letterlijk doormidden van west naar
oost. In deze nieuwe reeks Dwars door Wezembeek-Oppem gaan we op zoek naar fijne
verhalen van gewone mensen. We bellen willekeurig aan op deze levensader van de
gemeente en kijken waar het gesprek ons brengt. Welkom in de missie Mechelsesteenweg!
De Mechelsesteenweg verbindt de
Brusselse ring met Mechelen. Ondertussen bestaan er met de E19 betere
alternatieven om van het zuiden van de
hoofdstad naar de Sint-Romboutsstad
te trekken, maar de steenweg blijft een
geanimeerde en afwisselende straat
waar chique villa’s afgewisseld worden
door oudere huisjes en grote en kleine
handelszaken.

© Tine De Wilde

We beginnen onze trektocht in het
westen, net over de grens met Kraainem en op een steenworp van de
Brusselse ring. Daar ontmoeten we
Isabelle Drees die, toeval of niet,
kapster is, de geknipte persoon voor
een magazine als uitgekamd.
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Van krot tot knus
‘Ik woon al 18 jaar in Wezembeek’,
vertelt ze. ‘Het huis dateert uit de jaren
dertig en behoorde indertijd aan een
oude dame, die nooit getrouwd was en
geen erfgenamen had. Ze schonk haar
huis dan maar aan het OCMW van de
gemeente, dat het openbaar verkocht.
Die dame had misschien geen man,
maar ik heb me laten vertellen dat hier
vroeger dertig katten rondliepen.’
Huis was misschien niet meteen de
juiste benaming voor de aankoop van
Isabelle. Krot was een beter woord.
‘Het huis was in verschrikkelijke staat.
Het plafond viel naar beneden, ik heb
enkel de vier buitenmuren van het huis
kunnen behouden.’ Dat huis heeft ze in
de loop der jaren omgetoverd naar een
modern en knus huis, met een mooie
tuin erachter. ‘Het huis is nu bijna zoals
ik het zou willen. Ik moet nog een
paar dingen afwerken, maar ik ben er
best trots op.’

NIEUWS UIT DE KAM
Vacature
Promojongen of -meisje
(vrijwilliger)

Vlak bij de zee
‘Achter de bomen die je in de verte
ziet, ligt de Brusselse ring’, legt Isabelle
uit. Af en toe hoort ze die wel eens
ruisen, maar dat stoort haar niet. ‘Ik
kreeg hier ooit iemand van Mauritius
op bezoek’, zegt Isabelle. ‘Ze zei op
een bepaald moment: Oh leuk, je kan
de zee hier horen. Maar dat bleek het
verkeer van de ring te zijn’, lacht ze.
De ligging van haar huis is volgens
haar perfect. ‘Wezembeek blijft een
landelijk karakter hebben, je hebt niet
de indruk dat je in de stad woont, en
toch is alles kortbij: shoppingcentra,
cinema’s. Ik woon hier graag.’
Biechten bij de kapper
In het dagelijkse leven is Isabelle
kapster. Ze heeft een zaak in het
centrum van de gemeente, ID Coiffure. Dat salon heeft ze nog niet zo
lang. ‘Drieënhalf jaar geleden besloot
ik om zelfstandige kapster te worden.
Daarvoor werkte ik in Tervuren. Een
deel van mijn cliënteel is me gevolgd
naar Wezembeek,’ zegt ze trots, ‘maar
ik heb ook nieuwe klanten.’ Het is
altijd gezellig druk in het salon van
Isabelle en zoals dat gaat in een
gemeente als Wezembeek-Oppem,
waar verschillende gemeenschappen
samenwonen, worden er alle talen
gesproken: ‘Ik heb natuurlijk Franstalige en Nederlandstalige klanten, maar
ook Duits en Engels hoor ik vaak.’
Voor smeuïge verhalen over Wezembeek-Oppem en zijn inwoners moet ik
echter niet bij haar zijn, zegt ze.
‘Sommige klanten vertellen honderduit, zoals dat gaat bij de kapper, maar
echte roddels of ontboezemingen hoor
ik nooit.’ Een kappersstoel is geen
biechtstoel.
Haar job doet ze nog altijd met
evenveel overgave als 21 jaar geleden,
toen ze voor het eerst de schaar ter
hand nam. ‘Het verveelt me nooit. Elk
kapsel is anders, net als elke klant. Het

is een leuke job. Simpelweg met de
tondeuse een kopje bijscheren of een
aanstaande bruid onder handen nemen,
ik doe dat allemaal even graag, en
probeer alles met evenveel overgave te
doen. In die 21 jaar maakte Isabelle al
veel mee. ‘Koningin Paola was klant in
een kapperszaak waar ik vroeger
gewerkt heb’, zegt ze. ‘Dat was voordat
ze koningin werd. Ik heb haar zelf niet
gekapt, dat deed de patron.’
Twee leuke kerels
‘Voor hobby’s heb ik niet veel tijd’,
zegt Isabelle. ‘Ik werk lange dagen,
soms van 8 tot 20 uur. Veel klanten
werken immers tijdens de kantooruren.
Ik moet daarbuiten dus ook open zijn.’
De weinige vrije tijd die ze heeft,
spendeert ze aan haar twee zonen van
16 en 20 jaar: ‘Zeer leuke kerels. Ze
zeggen wel eens dat de puberjaren
moeilijk zijn, maar bij mijn zonen
merkte ik daar niet veel van.’ Isabelle
nam de opvoeding van haar zonen dan
ook zeer ter harte. ‘Ik zat bijvoorbeeld
in de klassenraad van ‘la Fermette’, de
Franstalige gemeenteschool waar ze
allebei naartoe gingen.’
En zoals iedereen reist ze graag. ‘Ik ben
net terug van Malaga, waar mijn
ouders een appartementje hebben. Ik
ga daar regelmatig met vakantie, maar
ik ben ook al verder geweest. Toen ik
nog geen kinderen had, ben ik eens
naar Sri Lanka gereisd bijvoorbeeld’,
besluit Isabelle.
Zo ver zal Dwars door WezembeekOppem mij niet voeren. Als ik aan het
andere eind van de Mechelsesteenweg
geraak, en ondertussen boeiende
mensen tegenkom, is mijn missie alvast
geslaagd.

Als gemeenschapscentra van vzw ‘de
Rand’ ondersteunen GC de Kam en
GC de Lijsterbes het Nederlandstalige
karakter van de Vlaamse Rand rond
Brussel in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap en de provincie VlaamsBrabant. Voor de promotie van onze
activiteiten zoeken we een promojongen
of -meisje.
Wie ben jij?
> Je hebt wat tijd over ‘s avonds en/of
overdag.
> Je wil, voor een vrijwilligersvergoeding, de Kam en de Lijsterbes
ondersteunen in hun promotiewerk.
> Je kan je verplaatsen met de fiets, het
openbaar vervoer of de auto.
> Je wil af en toe gaan flyeren in de
regio (Sterrebeek, Kraainem,
Wezembeek-Oppem, sporadisch ook
Brussel) voor de activiteiten van GC
de Kam en GC de Lijsterbes.
> Je wil af en toe posters ophangen in
jeugdhuizen, cafés en winkels.
> Je kan daarbij op eenvoudige vragen
van het publiek antwoorden.
> Je bent open, spontaan en stapt graag
op mensen af.
> Je kan je enthousiast inzetten voor
ons aanbod en dit enthousiasme ook
uitstralen.
Wat kan je verwachten?
> We geven je informatie over de Kam
en de Lijsterbes en hun programma.
> We geven je een adressenlijst mee.
> We geven je een vrijwilligersvergoeding.
> Je speelt een belangrijke rol in de
promotie van de gemeenschapscentra.

Maarten Croes
Heb jij zin om ons te helpen met onze
promotie? Meld je dan voor 20 november
via info@delijsterbes.be. We contacteren
je dan zo snel mogelijk voor een
kennismaking.
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Cuisine mundial met Eleonor Ruiz Iglesias

Proef de Spaanse keuken
Kook je graag of wil je kennismaken met gerechten uit de hele wereld? Kom dan naar
de eerste Cuisine mundial in de Kam. Eleonor Ruiz Iglesias maakt je er wegwijs in de
Spaanse keuken. De vrouw is 29, woont in Wezembeek-Oppem en is verzot op koken.
Tijdens Cuisine mundial tovert ze een van haar Spaanse culinaire klassiekers op tafel.

‘Koken is iets dat ik altijd graag gedaan heb’, vertelt Eleonor
Ruiz Iglesias. ‘Eigenlijk sta ik al sinds mijn tiende achter de
kookpotten. Vanaf het moment dat mijn moeder me
vertrouwde met een keukenmes, hielp ik mee.’ Eleonor is
geboren in Brussel en woont al 19 jaar in Wezembeek-Oppem, maar ze heeft wel de Spaanse nationaliteit. ‘Mijn mama
kwam naar België toen ze twaalf was en ook mijn papa is
een Spanjaard. Mijn roots liggen in Galicië. Elk jaar ga ik op
vakantie in Spanje. Mijn oma woont er nog. Ik hou enorm
van het land en ik ben trots op mijn Spaanse nationaliteit,
maar ik zou er niet willen wonen. Mijn thuis is hier in
België en qua mentaliteit ben ik toch eerder een Belgische
dan een Spaanse. Ik heb eerst rechten gestudeerd en ben
twee jaar actief geweest als advocate. Maar dat bleek toch
niet helemaal mijn ding te zijn. Ik heb dan een jaar gereisd
en ben vervolgens gestart met een studie human resources.
Ik ben nu afgestudeerd en op zoek naar een job in die
branche.’
Talen
‘Ik hou van taal’, zegt Eleonor. ‘Ik spreek Spaans, Frans,
Nederlands, Engels en Italiaans. Met mijn moeder spreek ik
trouwens Frans, geen Spaans. Nederlands leerde ik op school
in Brussel. Als je een taal goed wil beheersen, moet je die
ook regelmatig gebruiken. Met mijn vrienden praat ik
weinig Nederlands. Als we samenkomen, is dat vaak met
mensen van verschillende nationaliteiten. De voertaal is dan
meestal Engels. Omdat ik het belangrijk vind om ook mijn
Nederlands goed te ‘onderhouden’ zit ik in de conversatiegroep Nederlands in gemeenschapscentrum de Kam. Toen
ik daar liet vallen dat ik heel graag en veel kook, werd ik
meteen gestrikt voor de eerste editie van Cuisine mundial.
Wat er precies op het menu staat, ga ik nog niet verklappen,
maar het wordt in elk geval een Spaanse klassieker. De
laatste tijd waag ik me vooral aan het bakken, maar ik hou
natuurlijk ook van de klassieke Spaanse gerechten.’
Koken is tof
‘Koken brengt bij mij altijd fijne herinneringen naar boven.
Mijn oma kan tortilla maken als de beste. Als ik dat hier zelf
klaarmaak, waan ik me in Spanje en denk ik aan haar. Als ik
moet kiezen tussen de Spaanse en de Belgische keuken, dan
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kies ik toch de Spaanse’, geeft Eleonor toe. ‘De mediterrane
keuken is een stuk lichter dan de Belgische. Geef mij maar
olijfolie in plaats van de volle boter. Of ‘arroz con leche’, de
Spaanse versie van jullie rijstpap. Wij maken die met wat
kaneel en limoen. Zo smaakt ze een pak verfijnder. Maar dat
betekent natuurlijk niet dat ik de Belgische keuken niet kan
appreciëren. Een klassieker zoals witloof in hesp vind ik
overheerlijk’, vertelt Eleonor.
Traditie
‘Ik probeer de kooktraditie uit onze familie door te geven
aan de jongste generatie. Mijn nichtje van zes roert ook
graag in de potten. Haar met een mes aan de slag laten gaan,
durf ik nog niet. We concentreren ons dus voorlopig op
zoetigheden. Ze is verzot op chocolade, dus dat staat zowat
elke keer op het menu’, lacht Eleonor. ‘Ik hoop dat ik later
haar smakenpallet wat kan uitbreiden. Ik wil haar laten
kennismaken met alles wat de Spaanse keuken te bieden
heeft.’
‘De Spaanse keuken heeft een erg rijke traditie, maar ook nu
nog zijn er heel wat toonaangevende Spaanse chefs. Ik ben
onlangs naar Barcelona geweest en heb daar gegeten in
restaurant Abac van chef Jordi Cruz. Dat was een onvergetelijke ervaring. Ik ben natuurlijk zeker geen Jordi Cruz, maar
ik hoop tijdens Cuisine mundial wel mijn liefde voor de
Spaanse keuken mee te geven, en ik wil er natuurlijk ook
een leuke en smakelijke avond van maken.’
Tina Deneyer

Cuisine Mundial
De wereldkeuken op 1 plek
woensdag 18 november
Cuisine mundial is een kookdemonstratie. Mensen die af komstig zijn uit
verschillende landen stellen een gerecht
uit hun regio voor aan een publiek van
internationalen en Belgen. De voorstelling gebeurt in het Nederlands of
met een vertaling naar het Nederlands.
Het hoofdgerecht wordt de avond zelf
klaargemaakt. Dit jaar bijt de Spaanse
Eleonor de spits af. Het is de bedoeling
dat iedereen meehelpt, zodat je met de
uitleg die je krijgt het recept zelf kan
klaarmaken. Daarnaast zijn er verschillende proevertjes: Duitse aardappelsoep, gerechtjes uit Libanon en Egypte
en een Vlaamse afsluiter. De chefs
maken deze gerechten thuis klaar en
brengen ze mee. Je kan er die avond
van proeven. Je krijgt een korte uitleg
en mag het recept mee naar huis
nemen.
20 uur – GC de Kam

© Tine De Wilde

Meer info: info@dekam.be
Dit is een activiteit van Bijt in je vrije
tijd. Wie Nederlands leert, kan met dit
project kennismaken met Nederlandstalige activiteiten en organisaties.
Meer info: www.bijtinjevrijetijd.be
De activiteit is gratis. Vooraf inschrijven
is nodig.

EN
A taste of the world with Cuisine Mundial
If you are keen on cooking or would like to discover dishes
from all over the world, you should pay a visit to the Kam
community centre when it plays host to the very first
Cuisine Mundial. Eleonor Ruiz Iglesias will be there to
introduce you to Spanish cooking. This 29-year-old resident
of Wezembeek-Oppem loves cooking and during Cuisine
Mundial will be creating a Spanish dish.
During these Cuisine Mundial cooking demonstrations,
people from various countries will be presenting dishes from

their regions to an audience comprising members of the
international community and Belgians. The presentations
will be made in Dutch or be translated into Dutch.
The main dish will be prepared on the evening itself with
the people attending the demonstration being invited to
help. There will also be different samples: German potato
soup, dishes from Lebanon and Egypt and, last but not
least, a Flemish recipe

11

GC de Kam: 02 731 43 31,
info@dekam.be, www.dekam.be

NIEUWS UIT DE KAM
Shaun het schaap
woensdag 4 november
familiefilm

Foute vrienden
woensdag 4 november
film

Als Shaun besluit
een dag vrij te
nemen en plezier
te maken, krijgt hij
meer actie dan hij
had gepland. Een
vergissing van de
boer, een caravan
en een zeer steile
heuvel leiden hen allemaal naar de grote stad. Het is nu aan
Shaun en de kudde om iedereen veilig terug naar huis te
brengen. De schapen kennen de gevaren van de stad,
bijvoorbeeld een waanzinnige asielmedewerker, niet en
zoeken hun weg terug.

Na twee seizoenen dwaasheid
vinden de foute vrienden dat
ze een vakantie verdiend
hebben. Steven Goegebeur
kan zich jammer genoeg niet
vrijmaken, waardoor er een
plaats vrijkomt op de achterbank. Jeron Dewulf heeft
gelukkig meer foute vrienden
en vraagt Christophe Stienlet om mee te gaan, door velen uitsluitend
bekend als Bartje uit Schuifaf. Misschien kan deze reis ervoor zorgen
dat hij niet meer aangesproken wordt als Bartje, maar als zichzelf,
Christophe. Maar dan moet hij eerst aanvaard worden door de drie
vrienden.

Shaun het schaap, een creatie van de Aardman Studio’s,
verscheen oorspronkelijk in een avontuur van Wallace en
Gromit (A Close Shave), maar is uitgegroeid tot een solotelevisieserie (met ondertussen vier seizoenen). Een film zonder
woorden, maar daar heb je geen moment last van.

Ze reizen met hun camper en belanden op bekende plekken in
Europa. Daar doen ze waar ze goed in zijn: elkaar plagen met gênante
opdrachten. Ze gaan de uitdagingen in de welbekende Foute Vriendenstijl aan, maar deze keer in een decor dat zelfs hun verbeelding te
boven gaat. Terwijl ze van hot naar her bollen, volgen we vanop de
eerste rij hoe hun vriendschap evolueert.

Na de voorstelling wordt het knuffelschaap Shaun
verloot onder de kinderen.

Regie: Jan Willems. Met: Begijn Lebleu, Jeron Dewulf, Christophe
Stienlet. Originele versie – Nederlands gesproken – 80 minuten

Regie: Mark Burton - Richard Starzack. Duur: 104 minuten.
20 uur - GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro (5 films)

15 uur – GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa)
Dit is een activiteit van Bijt in je vrije tijd. Wie Nederlands
leert, kan met dit project kennismaken met Nederlandstalige
activiteiten en organisaties. Meer info: www.bijtinjevrijetijd.be

Dit is een activiteit van Bijt in je vrije tijd. Wie Nederlands leert, kan
met dit project kennismaken met Nederlandstalige activiteiten en
organisaties. Meer info: www.bijtinjevrijetijd.be

ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

di

3

14.30

Gezellig samenzijn / Okra

OCMW

02 731 83 39

za

7

20.00

Free podium / KamKlub

GC de Kam

02 767 74 49

di

10

9.00

Dagwandeling / Okra

Vertrek Paterskerk

02 731 83 39

di

10

19.30

De staat van onze taal - Lezing door taalexpert Ludo
Permentier / Davidsfonds

GC de Kam

02 731 81 84

za

21

20.00

Wijndegustatie / Les Amis de Bourgogne

GC de Kam

02 767 44 93

di

24

20.00

Knutselen met Astrid / Femma

GC de Kam

02 731 48 79

vr

27

20.00

Toneel De muizenval / De Morgenster

GC de Kam

02 731 43 31

za

28

20.00

Toneel De muizenval / De Morgenster

GC de Kam

02 731 43 31

zo

29

9.30

Seniorenmis

Kerk Sint-Pieter

02 731 83 39

zo

29

15.00

Toneel De muizenval / De Morgenster

GC de Kam

02 731 43 31

NOVEMBER

DECEMBER
vr

4

20.00

Toneel De muizenval / De Morgenster

GC de Kam

02 731 43 31

za

5

20.00

Toneel De muizenval / De Morgenster

GC de Kam

02 731 43 31
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GC de Kam: 02 731 43 31,
info@dekam.be, www.dekam.be

Kam Kiest voor Kunst
Fiona O’Farrell
november en december
Fiona O’Farrell,
geboren in
Dublin, is sinds
haar prille
kinderjaren
geboeid door
kunst. Na heel
wat omzwervingen woont
ze nu samen met haar Belgische man in Wezembeek-Oppem.
Net die combinatie, een Iers vaderland en veel
reiservaringen, zorgt voor een levendig en
gevarieerd oeuvre.
Fiona O’Farrell gebruikt een palet van heldere
frisse kleuren. Verbindende transparanten en
contrasterende lagen verlenen haar werken diepte
en spontaneïteit. Een gevoel dat nog wordt
versterkt door het beklemtonen van het lichtspel.
Fiona heeft ervaring met een breed gamma
technieken en haalt haar inspiratie grotendeels uit
haar omgeving. Ze is lid van Art Perspectives
International (API) in Brussel, Greenwallart
Collective en studente bij BKO, de academie in
Overijse.

Het Gevolg en Het Paleis
Wit is altijd schoon
dinsdag 17 november
theater

20 uur - GC de Kam

20.30 uur - GC de Lijsterbes
Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk),

i.s.m. Holebi-filmfestival,
www.filmfestival.be
Regie: Matthew Warchus. Met: Bill Nighy,
Dominic West, Andrew Scott.
Originele versie – Nederlandse ondertitels
– 117 minuten
15 en 20 uur – GC de Kam
Tickets: 4 euro (kassa),
filmpas: 15 euro (5 films)

UITVERKOCHT

NIEUWS UIT DE LIJSTERBES

Jelle Cleymans wordt 30 en maakt met
zijn derde soloplaat Napoleon XXIII een
voorlopige balans op. Heeft het leven
hem al goed bediend? En bediende hij
het leven wel genoeg? Wat moet een
mens in godsnaam met ‘sleur’? En
waarom schrijft die dekselse Jozefien
nu niet terug? Een kluwen van vragen
die hem maar één zekerheid biedt:
twijfel!

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd
verhaal dat zich afspeelt in de zomer van
1984. Onder het bewind van Margaret
Thatcher slaat de Britse mijnwerkersbond
aan het staken. Een groep homoseksuele
communistische activisten is het niet eens
met de manier waarop de regering de
mijnwerkers behandelt en besluit tijdens de
Gay Pride in Londen geld in te zamelen om
de families van de stakende mijnwerkers te
steunen. Maar ze stuiten op een probleem:
de homofobe stakende mijnwerkersgemeenschap heeft het moeilijk om hun steun
openlijk te ontvangen.

Auteur Leo Pleysier beschrijft in een
heldere en lichtvoetige taal de complexe gevoelens van een zoon bij het
overlijden van zijn moeder. Een
ontroerend en liefdevol portret met
Sien Eggers en Stefan Perceval in een
glansrol.

Je kan haar werken bewonderen in de cafetaria
van GC de Kam.

Jelle Cleymans
Napoleon XXIII
zaterdag 14 november
muziek

Pride
donderdag 19 november
film

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

Naaien voor
(semi-)beginners
Thema: Sinterklaas en
Zwarte Piet
20 en 21 november
In twee lessen maken we leuke
verkleedkleren voor je kind. Je kan
kiezen tussen een mantel en mijter
voor Sinterklaas of een pof broek en
muts voor Zwarte Piet. Wij zorgen
voor al het materiaal. Voor deze
workshop is een eerste naai-ervaring
noodzakelijk.
Prijs: 40 euro
(stoffen en garen inbegrepen)

Zet je schoentje
in de Lijsterbes
25 november tot 1 december
Tel jij ook vol ongeduld af naar de
komst van Sinterklaas? Weet dan dat je
niet per se tot 6 december moet
wachten. Op woensdag 2 december
brengt de Sint zijn jaarlijkse bezoek aan
de Lijsterbes.
Breng je tussen 25 november en 1
december je schoentje samen met een
tekening naar het onthaal van GC de
Lijsterbes? Dan vind je vanaf 2 december een extra geschenkje in je schoen.
Download je sinterklaaskleurplaat via
www.delijsterbes.be.
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Op zoek naar opvangplaatsen
De zes faciliteitengemeenten in de Rand geven gehoor aan de oproep van de federale
overheid en richten meer opvangplaatsen voor vluchtelingen in. Ze roepen daarbij de hulp
van inwoners in, want beschikbare woningen zijn schaars op de krappe woningmarkt.
‘Het OCMW van Kraainem telde
voor de vluchtelingencrisis negen
erkende opvangplaatsen in ons lokale
opvanginitiatief (LOI) en die plaatsen
zijn allemaal ingevuld’, zegt OCMWsecretaris Christophe Clerin. ‘Op vraag
van Fedasil zijn we op zoek gegaan
naar extra plaatsen, en we vonden er
vier. In totaal hebben we nu dus plaats
voor dertien mensen. Omdat we ook
nog noodopvang moeten kunnen
garanderen, kunnen we in onze eigen
gemeentelijke infrastructuur geen extra
opvangplaatsen meer creëren.’

mogelijkheden en zo meer betreft’,
zegt secretaris Clerin. ‘De opname in
ons sociaal weefsel is de eerste en
belangrijkste prioriteit in deze opvangfase. In een latere fase wacht een nog
belangrijkere uitdaging: de doorstroming van de erkende vluchtelingen
naar gewone huisvesting. Een betaalbare woning vinden op de woningmarkt is in onze regio niet evident.
Daarom doen we een oproep aan de
inwoners: wie een leegstaand en
betaalbaar pand ter beschikking wil
stellen, mag ons altijd contacteren.’

Het OCMW deed een oproep aan alle
inwoners. Niet voor materiële steun,
wel voor vrijwilligers die vluchtelingen
willen begeleiden en hen wegwijs
willen maken. ‘Wat mobiliteit,
onderwijs, medische hulp, recreatie-

‘Ook na de opvang nog helpen’
Dat gebrek aan woningen ondervinden ze ook in Wemmel. Het lokale
opvanginitiatief kan 28 mensen
opvangen. ‘Dankzij een samenwerking
met de gemeente kunnen we nog twee
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gezinnen extra opvangen. Het is echter
niet alleen de opvang die van tel is,
ook het traject nadien is belangrijk’,
vertelt OCMW-voorzitter Armand
Hermans. ‘De erkenning tot vluchteling verloopt nu sneller dan voor de
asielcrisis. Na enkele maanden weet
een kandidaat-vluchteling of hij erkend
wordt of niet. Na dat verdict kunnen
de mensen niet meer door een LOI
worden opgevangen. Als ze erkend
worden, zoeken we voor hen een
woning via het sociaal verhuurkantoor.
Als dat niet lukt, moeten we op zoek
op de reguliere huurmarkt. Een heel
moeilijke oefening. Bovendien staan
de mensen hier met lege handen. Ze
hebben niets, dus ook geen meubels.
We werken samen met Televil en
enkele vzw’s om hen aan meubels te
helpen. Maar dat is niet alles, er zijn

RAND-NIEUWS
ook nog de taallessen, het vinden van werk, de medische
problematiek. Samen met de vzw Pin en Groep Intro blijven
we deze mensen nog een tijdje begeleiden en helpen.’
Parochie op de bres
Het LOI van Wezembeek-Oppem telt veertien plaatsen.
‘Maar ook verenigingen zetten zich in om extra plaatsen te
vinden’, zegt burgemeester Frederic Petit. Zo startte de
Sint-Jozefs-parochie een werkgroep met vijftig parochianen.
Enkele van hen stellen een woning ter beschikking. ‘We
hebben al drie, misschien vier woningen’, zegt pastoor Tommy
Scholtes. ‘Onze parochianen staan klaar om deze mensen op
welke manier dan ook te helpen, bijvoorbeeld met kleding,
voedsel, meubelen en praktische problemen. Het is evident
dat we iets doen als gemeenschap, zo dicht bij Brussel. Als ik
priester was in een dorpje diep in de Ardennen, lag dat
misschien wat minder voor de hand.’
Ook Linkebeek is druk op zoek naar extra opvangplaatsen.
‘Vandaag hebben we zeven plaatsen in ons LOI’, zegt
waarnemend OCMW-secretaris Sven Van der Stappen.
‘Maar die plaatsen zijn ingenomen door een alleenstaande
moeder en haar zes kinderen. Na overleg tussen OCMW en
gemeente hebben we een werkgroep opgericht die op zoek
gaat naar meer opvangmogelijkheden, zowel op de private
als op de publieke huizenmarkt. Inwoners die een huis of
appartement ter beschikking willen stellen, mogen altijd
contact opnemen.’ Het OCMW huurt die woning dan en
stelt ze ter beschikking van de vluchtelingen.
Families krijgen voorrang
Het OCMW van Drogenbos telde aanvankelijk veertien
opvangplaatsen, maar bouwde die, op vraag van de hogere
overheid, af naar zes plaatsen. ‘Met de huidige crisis zochten
we opnieuw bijkomende plaatsen. Op 1 november komen er
zes plaatsen bij en kunnen er dus twaalf mensen bij ons
terecht. We geven voorrang aan families. Samen met de
vzw Pin zorgen we voor begeleiding en tolken’, zegt
maatschappelijk werker Lien Vandenbosch.
Het LOI van het OCMW van Sint-Genesius-Rode spant
de kroon. Hier kunnen niet minder dan veertig asielzoekers
terecht. ‘De gemeente heeft altijd al een groot aantal
opvangplaatsen gehad’, zegt Wendy De Bontridder van het
OCMW. ‘Na het uitbreken van de vluchtelingencrisis
hebben we acht bijkomende plaatsen gecreëerd. We zoeken
voort om dat aantal nog uit te breiden.’
De vragen van inwoners over hoe ze kunnen helpen, komen
intussen vanzelf. ‘Momenteel verzamelen we alle hulpvragen
en bekijken we hoe we het aanbod kunnen sturen. Het gaat
niet zozeer om materiële hulp, want meubels en zo meer
hebben we wel, maar eerder om begeleiding en het
organiseren van activiteiten voor deze mensen.’
Bart Claes
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WEZEMBEEK-OPPEM IN BEELD

Wie is hij?
Wat drijft hem?
Waar gaat hij?
Zon, wind of regen,
waar men gaat langs ‘trage’ wegen,
komt men Louis tegen.
Louis Declerck,
lid van de redactieraad
van uitgekamd.

