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MENSEN
Mechelsesteenweg

Bruno Jacobs

‘Ik ben een kind van
de steenweg’
De Mechelsesteenweg verandert als je verder van Brussel
wegtrekt, richting Sterrebeek. De statige witte villa’s maken
plaats voor handelszaken en lintbebouwing. In een van die
huizen woont Bruno Jacobs, volbloed Wezembekenaar en al
heel zijn leven bewoner van de steenweg.

S

amen met zijn vrouw Sandra en
zijn twee kinderen Eva en Jeroen
woont Bruno in een mooi
gerenoveerde woning, aan het kruispunt
van de drukke steenweg en het rustige
Koningsstraatje. Bruno: ‘Ik woon al meer
dan dertig jaar langs de steenweg, maar
ik verhuisde regelmatig. Zo woonde ik al
op vier of vijf verschillende adressen. Ik
ben een echt kind van de steenweg. Mijn
ouders hadden een winkeltje in bureauticamateriaal, een beetje verderop. Ze
verkochten printers, fotokopieertoestellen en dergelijke.’ Het winkeltje
bestaat niet meer, maar Bruno is in
zekere zin in de voetsporen van zijn
ouders getreden. ‘Ik heb een voltijdse

blokje omrijden om mijn auto kwijt te
geraken. Dat is ergens ook logisch: er is
hier in de loop van de jaren veel meer
volk komen wonen. Ik denk niet dat er
nog een bouwgrond vrij is. Daarnaast is
de buurt ook wat internationaler geworden. Er wonen hier veel Franstaligen,
Duitstaligen en Engelstaligen: de internationale instellingen zoals de NAVO en
de Europese instellingen zitten daar
voor iets tussen. Ik heb nog wel contact
met een aantal buren, maar het is toch
anders dan vroeger. De tijd dat iedereen
elkaar kende, is voorbij. Veel mensen die
ik kende van vroeger zijn verder van
Brussel gaan wonen, omdat de huizen
daar nog betaalbaar zijn.’

‘De omgeving is sterk veranderd. De
steenweg is veel drukker geworden’
job in de ICT-branche, en daarnaast
verhuur ik licht- en geluidsmateriaal voor
feesten of evenementen.’

De heldentocht in de file

Voor zijn werk trekt Bruno iedere dag
naar Zaventem. ‘Elke dag de files van de
ring trotseren, dat hoort er jammer
genoeg bij als je hier woont. De omgeving is door de jaren heen sterk veranderd. De steenweg is veel drukker
geworden. Als ik ’s avonds thuis kom van
het werk is het vaak zoeken naar een
parkeerplaats. Ik moet regelmatig een
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Kampioen zijn is plezant

Een groot deel van zijn vrije tijd steekt
Bruno in de zaalvoetbalploeg waarvan
hij voorzitter is: ZVK Utax WezembeekOppem. ‘Die ploeg is gegroeid uit de
zaak van mijn ouders, die Utax heette.
We hebben op dit moment twee
ploegen in competitie, maar ik merk dat
het moeilijker wordt om jongeren in de
gemeente te vinden die lid willen worden
van de ploeg. Gelukkig zijn onze leden
vrij trouw en blijven de anciens komen.
Zelfs spelers die wegtrekken uit de
gemeente blijven mee voetballen. Dat is

leuk om te zien.’ Bruno is trots op wat hij
verwezenlijkt heeft met ZVK Utax: ‘We
hebben al een mooi palmares bij elkaar
gevoetbald. Zo werden we al een paar
keer kampioen en pakten we meermaals
de beker en supercup. Zowel in 2014 als
in 2015 speelden we kampioen, en ook
dit jaar doen we mee voor de titel.’
Bruno is ook coach van de u21-zaalvoetbalploeg van de provincie Vlaams-Brabant.
‘Maar daar kruipt niet zo veel tijd in. Er
zijn maar een paar matchen per jaar. Af
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Telex

en toe moet ik een jongere voetballer
gaan scouten.’ Zo blijft er toch ook nog
wat tijd over voor zijn gezin, zegt hij.
‘Mijn vrouw is afkomstig van Kraainem,
en ze werkt daar als kleuterleidster. Het
is een werk dat niet voor iedereen
weggelegd is. Je moet er heel wat
geduld voor hebben. Ik heb wel bewondering voor wat ze doet.’

De gemeentesecretaris krijgt een dienstwagen, een 4x4 met een tankkaart voor heel Europa. De oppositie vindt dit een verkeerde beslissing.
Onderzoek wijst uit dat met een bedrijfswagen meer kilometers worden
gereden. • De begroting wordt aangepast: de niet-gebruikte investeringsbudgetten en de vermindering van de ontvangsten worden overgedragen
naar 2016. • Ook het meerjarenplan van het OCMW wordt aangepast. Er
komt een project rond kinderarmoede (25.000 euro) en in de Zavel wordt
een stuk grond verkocht. • Het OCMW zorgt ook voor 20 plaatsen voor
vluchtelingen. • Op de gemeenteraad van 21 maart probeert raadslid
François van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) het aangepaste meerjarenplan van het OCMW te kelderen door net voor de stemming een nota in
het Frans voor te lezen. Voorzitter Nicole Geerseau (LB-Union) roept hem
tevergeefs tot de orde. De zitting wordt vijf minuten geschorst. Nadien
keurt iedereen het meerjarenplan goed, behalve van Hoobrouck. Die
stemt ongeldig. • Haviland stelt vier uur per week een veiligheidsconsulent
ter beschikking van de gemeente. • Als een kind bij gedeeld ouderschap
ingeschreven is in een andere gemeente, heeft de ouder die in Wezembeek-Oppem woont vanaf nu ook recht op gratis huisvuilzakken. • De
gemeente voert een afkoppelingssubsidie in van maximaal 500 euro, voor
de afkoppeling van het regenwater voor nieuwbouw en verbouwing. •
Volgens raadslid Jan Pollaris (WOplus) zijn er dubieuze firma’s actief in
de containers voor tweedehandskleding. Raadslid Wilfried Servranckx
(WOplus) zegt dat sinds eind 2014 ook de afvalintercommunale Interza
kleding ophaalt. De gemeente kan hieraan meedoen. Dat zou Wezembeek-Oppem zo’n 10.000 euro per jaar kunnen opbrengen. • Camping 3C B
op de Warandeberg heeft haar deuren geopend voor het nieuwe seizoen.
De aanslagen in Zaventem en Brussel schrikken de eerste toeristen
blijkbaar niet af. • Hotel la Vignette is niet meer. Door de afbraakwerken
werd de Leopold 3-laan een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Op de
open plek komen twaalf luxeappartementen. • Tennisliefhebbers kunnen
hun racket terug uit de kast halen. Aan de sporthal werden de vier buitenvelden volledig heraangelegd. Er zijn nu ook twee overdekte terreinen.
• De feestzaal aan het Sint-Pietersplein in Wezembeek, die al jaren stond
te vervallen, wordt opnieuw ingericht. • Na een klacht van enkele buurtbewoners wordt de Lange Delle wekelijks schoongeveegd door de firma
van de grondwerken. De dagelijkse sliert vrachtwagens laat telkens een
hoop modder en steenslag achter.

Maarten Croes
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Colombiaanse echtgenote Consuelo
Cano Garzón. Maar dat blijkt niet
genoeg om hem bezig te houden en dus
volgde hij een cursus burenbemiddeling
van de provincie Vlaams-Brabant. Meer
nog, hij overtuigde de politiezone Wokra
en de gemeentebesturen van WezembeekOppem en Kraainem om een eigen
dienst burenbemiddeling op te starten.

Moderator

‘Ik was nog maar net gepensioneerd
toen ik in een magazine las dat de
provincie op zoek was naar vrijwillige
burenbemiddelaars’, vertelt Van Remoortel. ‘Contact met mensen en
communicatie zijn helemaal mijn ding,
dus ging ik er graag op in. Baat het niet,
dan schaadt het niet, dacht ik. De cursus
nam vijf dagen in beslag. Het ging er
heel interactief aan toe, met veel rollenspelen. Je krijgt de techniek aangeleerd
om mensen met elkaar te laten praten.
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‘Een overhangende

Marc Van Remoortel eerste burenbemiddelaar
Wezembeek-Oppem

Burenruzie?
Bel de bemiddelaar
Last van overhangende takken van je buurman? Maken
blaffende honden de buurt onleefbaar? Burenruzies
kunnen de sfeer in een straat danig verpesten. Krijg je ze
zelf niet opgelost, doe dan een beroep op een
burenbemiddelaar.

S

tilzitten is niet aan Van Remoortel besteed. Sinds hij in november 2015 met pensioen ging na
een carrière in de bankwereld, blijft hij
volop actief. Zo is hij gitarist en drijven-
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de kracht achter Los Pachangueros, een
muziekgroep waarmee hij samen met
een zestal Colombianen Zuid-Amerikaanse ritmes afvuurt. Vaak onder
begeleiding van de danspassen van zijn

tak of een blaffende
hond vormt vaak
slechts de spreekwoordelijke druppel.
Wat zit er nog in die
emmer?’
Want dat doet een burenbemiddelaar:
buren rond de tafel krijgen en laten
praten. Hij reikt zelf geen oplossingen
aan, dat moeten de mensen zelf doen.
Hij is vooral een moderator en waakt
erover dat de twee partijen evenredig
aan bod komen. Een burenbemiddelaar
is een vrijwilliger, dat werkt een beetje
ontwapenend, niet? Objectiviteit,
neutraliteit en vertrouwelijkheid zijn de
sleutelwoorden.’
Hoe gaat zo een bemiddelingspoging in
zijn werk? ‘Als twee buren een probleem
hebben, kunnen zij – of één van de twee
– de dienst burenbemiddeling contacteren. De coördinator zal dan twee vrijwillige burenbemiddelaars vragen op te
treden. Een bemiddeling gebeurt altijd
met twee bemiddelaars. Het proces telt
vijf stappen: het melden van het conflict,
een gesprek met de ene buur, een
gesprek met de andere buur, een

gesprek met beide buren samen en ten
slotte de afhandeling. Als je er met die
vijf stappen niet meteen uit geraakt, dan
kan je een rustperiode inbouwen en het
proces herstarten. Of het probleem kan
natuurlijk ook al sneller dan verwacht
opgelost raken.’
Een overhangende tak of een blaffende
hond vormt vaak slechts de spreekwoordelijke druppel. ‘Wat zit er nog in
die emmer? Wat is de onderliggende
oorzaak van het conflict? De burenbemiddelaar moet doordringen tot de kern
van het probleem. Daarvoor zijn er die
afzonderlijke gesprekken, zodat hij weet
bij welke buur er wat op de lever ligt.’

Enthousiast politiecollege

Wezembeek-Oppem heeft geen eigen
burenbemiddelingsdienst. Nog niet,
maar daar maakt Van Remoortel werk
van. ‘Sommige steden en gemeenten
hebben wel een burenbemiddelingsdienst. Leuven, bijvoorbeeld. Die dienst
bestaat uit een coördinator en een
ploeg vrijwillige bemiddelaars die de
cursus hebben gevolgd. Ik stelde mezelf
de vraag: waarom geen bemiddelingsdienst in Wezembeek-Oppem? Ik legde
het voor aan de wijkagent en die reageerde enthousiast. Ook de korpschef
en de burgemeester waren ervoor
gewonnen. Burgemeester Petit belde
me zelf op en zei me dat hij blij was dat
inwoners zulke initiatieven nemen.’
De burgemeester nodigde Van Remoortel uit op het politiecollege van de zone
Wokra om zijn project voor te leggen.
Hij ging ook naar het vredegerecht om
zijn verhaal te doen. ‘Hoe meer mensen
het project dragen, hoe groter het
platform en hoe beter’, zegt de geëngageerde inwoner. ‘Als het wordt toegepast in Wezembeek-Oppem en Kraainem, wordt er een werkgroepje
opgestart met mensen die over kennis
van zaken beschikken en beslissingsbevoegdheid hebben, zoals verkozenen van
de gemeenten, politie, OCMW en zelfs
de intercommunale Interza. Want veel
conflicten gaan over afval.’
Bart Claes
Ook geïnteresseerd om vrijwillige
burenbemiddelaar te worden?
Neem een kijkje op www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling.

RUP NAC goedgekeurd
De gemeenteraad heeft het ruimtelijke uitvoeringsplan Nieuw Administratief
Centrum (RUP NAC) definitief vastgesteld. Dit RUP vormt de stedenbouwkundige basis voor het ontwikkelen van het administratieve centrum van de
gemeente, de start van een grote dorpskernvernieuwing. Zo zal er plaats zijn
voor een nieuw administratief centrum, een nieuwe bibliotheek, een nieuwe
gemeenteschool, bijkomende woongelegenheden en beperkte commerciële
ruimten. Er komt ook een nieuw verkeersvrij plein en een parkgebied.
Niet iedereen staat achter de plannen: het openbaar onderzoek leverde 133
opmerkingen en bezwaren van inwoners op. Een veelgehoorde opmerking is
dat de plannen te groot zouden zijn en te weinig groen zouden bevatten.
Daar werd rekening mee gehouden. ‘De gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening (gecoro) heeft alle opmerkingen en bezwaren grondig bestudeerd
en het schepencollege geadviseerd om enkele aanpassingen aan het ontwerp
door te voeren’, zegt burgemeester Frédéric Petit (LB-Union). ‘Het college
heeft het advies van de gecoro integraal gevolgd. Dit RUP is slechts de eerste
stap. Nu we een stedenbouwkundig kader hebben, gaan we dit verfijnen met
een projectdefinitie en een beeldkwaliteitsplan.’ (BC)

Ongenoegen blijft
Het RUP NAC blijft bij de omwonenden voor beroering zorgen, ook na de
aanpassingen. Op de gemeenteraad van 21 maart protesteren heel wat
mensen van het actiecomité. Ze blijven zich verzetten tegen de plannen en
vinden dat de burgemeester de zaken verkeerd voorstelt. Raadslid Wilfried
Servranckx (WOplus) suggereert om het NAC op een andere plaats in te
plannen omdat dit project zo’n impact zal hebben dat Oppem helemaal zal
veranderen. Volgens raadslid Jan Pollaris (WOplus) heeft de gecoro niet op
alle vragen geantwoord. Dat houdt een groot juridisch risico in. Hij vreest dat
alle kosten misschien wel eens voor niets kunnen zijn geweest. Raadslid Jan
Walraet (WOplus) vindt het RUP te vaag. Zo is het niet duidelijk waar de
nieuwe basischool De Letterbijter zal komen.
Uiteindelijk stemt LB-Union voor het RUP NAC, WOplus tegen, en er zijn
twee onthoudingen van LB-Unionraadsleden Jean-Pierre Butaye en Catherine Dufays. Zij vinden dat de bewoners van de omliggende wijken vergoed
moeten worden omdat zij zich aan andere (strengere) stedenbouwkundige
regels hebben moeten houden. Volgens hen wordt het karakter van de
gemeente aangetast zonder toekomstvisie en zonder een echt publiek debat.
(GD/GS)

DE

Nachbarschaftstreit? Rufen Sie den Vermittler an
Unannehmlichkeiten mit überhängenden Ästen Ihres Nachbarn? Machen bellende Hunde die
Nachbarschaft unerträglich? Nachbarschaftliche Streitigkeiten können die Atmosphäre in einer
Straße durchaus verpesten. Wenn Sie diese selbst nicht gelöst bekommen, dann wenden Sie
sich an einen Nachbarschaftsvermittler. Was tut ein Nachbarschaftsvermittler? ‚Ich bringe
streitende Nachbarn an einen Tisch und lasse sie miteinander reden. Ich biete selbst keine
Lösungen an, das müssen die Leute selbst tun. Ein Nachbarschaftsvermittler ist vor allem ein
Moderator, der darüber wacht, dass die beiden Parteien gleichmäßig zum Zuge kommen. Er ist
ein Freiwilliger, das wirkt ein bisschen abrüstend, oder? Objektivität, Neutralität und
Vertraulichkeit sind die Schlüsselbegriffe‘, sagt Marc Van Remoortel, der erste
Nachbarschaftsvermittler in Wezembeek-Oppem.
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verenigen

Zestig jaar sprinten
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Er is reden tot feest voor de leden en sympathisanten van de Koninklijke Sport
Club Sprint. De wielerclub, die haar naam dankt aan een Leuvens sigarettenmerk en die haar roots in Kraainem heeft, bestaat dit jaar 60 jaar. We spraken
met de huidige voorzitter en met één van de oudste leden van de club.

Eddy Clais (43)
voorzitter

‘Zot van koers’

‘Brabantse kampioenschappen
zijn mooie herinneringen’

‘Een vijftal jaar geleden heb ik me aangesloten bij de
club, omdat een familielid in het bestuur van de Sprint
zat. Ik ben met hart en ziel zot van fietsen, dus ik was
graag bereid om de vereniging een handje te helpen.
Nu ben ik twee jaar voorzitter. De club organiseert elk
jaar twee wielerwedstrijden voor eliterenners zonder
contract en beloften. Eén in Kraainem en één in
Wezembeek-Oppem. Het gaat om koersen in het
interclubcircuit. Dat betekent dat hier jonge renners
uit binnen- en buitenland aan de start verschijnen.’
‘Koersen in Kraainem is niet evident. Ons parcours, dat
door Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sterrebeek
loopt, wordt door de renners en de toeschouwers wel
geapprecieerd. Een grote dankjewel dus aan alle
medewerkers, seingevers en natuurlijk ook de gemeente- en politiediensten. Er zijn niet zo veel koersen meer
in de Rand. Dat wij nog steeds bestaan, is op zich al een
mooie prestatie.’ (WT)

‘Sinds mijn veertiende ben ik lid van de club. Ik koerste
zelf en ik ben nadien lid gebleven. De club is in Kraainem opgericht, maar toen na een tweetal jaar het café
Bij Grumeau, dat als clublokaal dienst deed, de deuren
sloot, zijn we verhuisd naar een café in Wezembeek.
Beide cafés lagen maar op 500 meter van elkaar. Dat
onze clubkleuren nog altijd blauw en geel zijn – de
Kraainemse kleuren – is nog een verwijzing naar onze
afstamming.’
‘We hebben in die zestig jaar voor alle categorieën
wedstrijden georganiseerd, behalve voor de beroepsrenners. Het kampioenschap van Brabant, dat wij als
club enkele jaren hebben georganiseerd, zorgt toch
voor mooie herinneringen. Op die zestig jaar is het
koersgebeuren erg veranderd. Kijk maar naar de
wegen, die altijd smaller worden, met paaltjes, verkeersdrempels en bloembakken. Een koers organiseren
is er niet makkelijker op geworden.’ (WT)

Feestprogramma

Zes decennia wielerwedstrijden in Kraainem, dat wordt op
gepaste wijze gevierd, met een jaar vol activiteiten. Op 7 en
8 mei vindt in zaal Cammeland het jaarlijkse eetfestijn van
KSC Sprint plaats. Op zondag 29 mei wordt in buurgemeente
Wezembeek-Oppem de interclub elite zonder contract en
beloften georganiseerd. Op zondag 24 juli wordt er gekoerst in Kraainem. Dan staan eliterenners zonder contract
en beloften aan de startlijn in de Dezangrélaan.
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Louis Vogels (73)
trouw lid

Zondag 14 augustus wordt er een speciale jubileumkoers
gehouden. Die dag strijden de juniores voor de eer in
Wezembeek. Een officiële plechtigheid om de verjaardag
van de club te vieren vindt plaats in november. Dan is er een
feestelijke receptie, waarbij verdienstelijke leden in de
bloemetjes worden gezet.
Info: www.everyoneweb.be/sprint.wezembeekoppem

MENSEN
verenigen

resultaat mag gezien worden. Tot vorig
jaar hadden we enkel één van die
buitenvelden ter beschikking. Daar is tot
onze grote tevredenheid verandering in
gekomen. Er zijn nu ook twee tennisvelden overdekt met een tent en wij mogen
er daar eentje beperkt van gebruiken.
Dat betekent dat we voortaan ook in de
winter kunnen blijven tennissen. Geen
excuus meer om tijdens de wintermaanden niet te sporten’, lacht Van Sever.

Nooit te jong of te oud
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‘Een jaar of zes geleden kwam altijd
maar vaker de vraag of we ook tennislessen voor kinderen konden geven.
Daarom zijn we gestart met een jeugdwerking. Dankzij de subsidies van de
sportraad kunnen we tennislessen aan
onze jeugd aanbieden en daar wordt
gretig gebruik van gemaakt. De meeste
lessen vinden plaats op woensdagnamiddag en zaterdag. Ook als je al wat
ouder bent en gebeten bent door de
tennismicrobe, kan je bij ons terecht
voor lessen. Het jongste lid is 4 jaar, het
oudste 77. Op tennissen staat dus geen
leeftijd.’

Tennisclub De Zavel

Een fijne, kleine club,
een toffe sport
Tennis mag de laatste jaren wat aan populariteit hebben
ingeboet, het blijft een balsport die heel wat mensen
aantrekt. Tennisclub De Zavel in Wezembeek-Oppem
viert zijn 25e verjaardag en pakt uit met een aantal
nieuwigheden. Zo kan je er voortaan ook een balletje
slaan op een overdekt terrein.
‘Wij zijn een kleine tennisclub met zowat
vijftig leden, waar iedereen iedereen
kent. Dat maakt het precies zo tof’,
vertelt Dirk Van Sever. Dirk is 23 jaar
voorzitter van tennisclub De Zavel. ‘Het
gaat er bij ons gemoedelijk aan toe. We
spelen geen interclub, maar elk jaar
organiseren we in de club wel een

drietal toernooien: een enkeltoernooi,
een dubbeltoernooi en een toernooi
dubbel gemengd. Over onze infrastructuur hebben we zeker niet te klagen
dezer dagen. We delen de gemeentelijke
tennisvelden aan de sporthal met tennisclub Animer. De buitenvelden zijn
onlangs volledig vernieuwd en het

‘De gouden jaren van het tennis in België
met Clijsters en Henin zijn voorbij. Dat
merken we ook aan het aantal leden in
onze club. Jammer genoeg zagen we
een tiental jaar geleden ook een aantal
mensen vertrekken, omdat ze omwille
van de hoge woningprijzen uit Wezembeek-Oppem moesten verhuizen. Maar
niet getreurd, De Zavel is nog altijd die
fijne, kleine club van vroeger en het
tennis blijft gewoon een heel toffe,
complete sport. Een van de grote
voordelen die onze club biedt, is dat je
hier voor heel betaalbare prijzen kan
tennissen. Voor ons is dat echt belangrijk. Dat en de toffe sfeer onder de
leden. Redenen genoeg dus om eens een
balletje te komen slaan bij De Zavel.
Iedereen is welkom.’
Tina Deneyer

Tennisclub De Zavel speelt op de
tennisvelden aan de sporthal in de
Astridlaan 85 in WezembeekOppem. Meer informatie over de
club krijg je bij voorzitter Dirk Van
Sever via de telefoon op het
nummer 02 782 10 70 of via e-mail
naar dirk.vansever@hotmail.com.
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I N F O R M AT I E
verenigingen

dinsdag 3 mei
Gezellig samenzijn
OKRA

vrijdag 13 mei
Jeugdraadquiz
Jeugdraad

zaterdag 14 mei
Inschrijving speelplein
De Pagadder

14.30 uur – OCMW
info: 02 731 83 39

20 uur – GC de Kam
gratis
info: info@merlijn.be, arne.knaepen@derand.be,
02 731 43 31

10 tot 13 uur – GC de Kam
prijs: 10 euro per dag
info: 0473 25 54 15, www.depagadder.be

donderdag 5 mei
Abdijenjogging
van Averbode naar Tongerlo
Running Club
Wezembeek-Oppem
start wandeling tot 11 uur, start abdijenloop
tot 15 uur – Averbode, De Vijvers
prijs: 16 km wandelen 8 euro, lopen 12 euro
info: 02 782 02 96,
paul.vanderbiest@outlook.com, www.sport.be/
runningtour/abdijentocht/2016/nl/inschrijven

zaterdag 7 en zondag 8 mei
Eetfestijn
KSC Sprint
11.30 tot 22 uur (zaterdag) en 11.30 tot 15 uur
(zondag) – zaal Cammeland Kraainem
prijs: 20 euro
info: ten voordele van onze wielerwedstrijden van
het jaar 2016, 0474 26 92 50, www.ksc-sprint-wo.be,
eddyclais@hotmail.com

zaterdag 7 mei
Chirocafé met kinderfuif
Chiro Berkenbloesem
16 tot 18 uur kinderfuif, 18 uur Chirokafé
Tijdens de kinderfuif kunnen de ouders iets
komen drinken, na 18 uur loopt het Chirokafé
verder tot in de late uurtjes.
Berkenheem
gratis
info: info@chiroberkenbloesem.be

maandag 9 mei
Feest Europese Gemeenschap:
Portugal
GC de Kam i.s.m. cultuurraad
19.30 uur – GC de Kam
gratis
info: 02 731 43 31

woensdag 11 mei
Ontmoetingsfeest
Femma Sint-Pieter
19.30 uur – GC de Kam
prijs: 10 euro (enkel leden)
info: 02 731 48 79
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Denken aan het verleden
Erfgoed Wezembeek-Oppem
In 2009 kreeg Marc Snoeck, de
toenmalige centrumverantwoordelijke
van GC de Kam, de archieven doorgespeeld van enkele gemeentelijke
verenigingen die ophielden te
bestaan of kampten met plaatsgebrek.
Marc was geïnteresseerd in het
cultureel erfgoed van WezembeekOppem. Hierin werd hij gesteund
door Michel Spreutels, gewezen
voorzitter van vzw Het Anker, die in
uitgekamd jarenlang artikels heeft
gepubliceerd over het verleden van
de gemeente. Marc bracht een
achttal gemotiveerde personen bij
elkaar om de archieven na te kijken
en te ordenen. Naarmate deze klus
vorderde, groeide ook hun interesse
in het verleden van de gemeente. Uit
deze werkgroep van vrijwilligers is in
maart 2011 de feitelijke vereniging
Erfgoed Wezembeek-Oppem
ontstaan. Het aantal leden groeide
aan tot negentien. De vereniging kon
de voorbije vijf jaar elk jaar een
tentoonstelling organiseren tijdens
de Herfstfeesten. Ze stelde ook
brochures samen die tijdens de

tentoonstelling of bij andere gelegenheden werden verkocht. Een
beeldarchief werd opgebouwd.
Dat bevat momenteel meer dan
10.000 foto’s, waarvan er een kleine
tweehonderd werden toegevoegd
aan een provinciale website
(www.erfgoedplus.be/WezembeekOppem). Bij dat beeldarchief zitten
ook een tiental dvd’s waarop oude
amateurfilms staan over gebeurtenissen in de gemeente. Stapsgewijs
werkt de vereniging aan het ordenen en het inventariseren van al dit
materiaal.
Begin 2016 werd beslist om de feitelijke
vereniging om te vormen tot een vzw.
De vzw Erfgoed Wezembeek-Oppem
is geen gesloten vereniging. Al wie
interesse heeft in de geschiedenis
van de gemeente kan lid worden.
Heb je op zolder nog een verborgen
schat liggen over Wezembeek-Oppem?
Aarzel niet om ons te contacteren:
erfgoedwezembeekoppem@telenet.be
of 02 731 43 31.

© Md.KRS

© JVV

donderdag 12 mei
Lezing ‘In Molenbeek‘
Davidsfonds i.s.m. KWB

Auteur en historicus Hans Vandecandelaere dook gedurende twee jaar achter de coulissen van een van de meest
misbegrepen stadswijken van het land: Oud-Molenbeek. Zijn
boek In Molenbeek werd een reisverhaal over het mozaïek
en de dynamiek van culturen, religies, veiligheid, trendy
kanaalherbestemming, sluikstorten, onderwijs, pleinaanleg,
ingenieuze nieuwbouw, nieuwe Vlaamse migranten, armoede en gemondialiseerde rijkdomproductie. Het relaas
verscheen twee maanden voor de aanslagen in Parijs en de
link ervan met Molenbeek. Het boek steunt op degelijk
intensief onderzoek. De recente ontwikkelingen veranderen
niets aan wat Vandecandelaere schreef. Integendeel, zijn
oproep luidt eens te meer om zo genuanceerd mogelijk de
pijnlijke gebeurtenissen te benaderen. Het is onderhand wel
duidelijk dat achter de recente terreuraanslagen een internationaal georganiseerd netwerk zit. Met protagonisten die
vaak een crimineel verleden hebben en waarbij de islam
slechts fungeert als een laagje glazuur. Een realistische kijk is
noodzakelijk om de dingen precies en juist te benoemen.
Vandecandelaere is niet de positivo, integendeel. De sociaal-economische problematiek van Molenbeek vraagt om
een drastische aanpak, waarvan hij de haalbaarheid in vraag
stelt, mede door de Belgische bestuursversnippering.
Tegelijk hebben de media een geloofwaardigere rol te
vervullen door kritischer te berichten over moslims. En
waarom geen normen scheiden van waarden? De eerste zijn
bindend, de tweede vrijblijvend. Wil je een bredere kijk op
de actualiteit, dan mag je deze lezing niet missen. (KS)
20 uur – GC de Kam • prijs: 5 euro • info: Jan Pollaris,
02 731 81 84

vrijdag 13 mei
Voordracht over Bangladesh
OKRA Wezembeek-Oppem, Tervuren en
Sterrebeek

In november 2015 trok een team OKRAianen op ervaringsreis naar Bangladesh, een land waar een op de drie mensen
leeft van minder dan 1 euro per dag. Wat betekent het om
ginds ouder te worden? En misschien nog belangrijker: wat
kunnen wij van hen leren? De reis kadert in de acties die
Wereldsolidariteit opzet om wereldwijd een leefbaar
pensioen en betaalbare zorg voor ouderen te krijgen.
Gastspreker Rik Haegebaert getuigt: ‘Gelukkig is ginds niet
alles kommer en kwel. Een organisatie als GK, Gonoshastaya Kendra (gezondheid voor het volk), maakt er een
wezenlijk verschil. Want ook bij hen brokkelt de zekerheid
van terug te kunnen vallen op familie af. Jonge vrouwen
werken vaak ver van huis in textielfabrieken en kunnen de
ouderenzorg niet langer op zich nemen. Door onze ervaringen inzake sociale bescherming met hen te delen, hopen
we dat zij makkelijker een vergelijkbare sociale bescherming kunnen op zetten. Aan de andere kant sprak ik met
de stichter van GK, die me er terecht op wees dat er hier
ook natuurlijke netwerken verloren gaan ten gevolge van
ons doorgedreven individualisme. De schaduwkant daarvan is dat mensen, en vooral ouderen, steeds angstiger
worden. Angst voor de toekomst, maar ook angst om zich
tot de andere te richten. Werken aan een zorgzame
samenleving is noodzakelijk en dringend.’ Het belooft een
confronterende en boeiende lezing te worden. (KS)
14.30 uur – GC de Kam • gratis • info: 02 731 83 39

zaterdag 21 mei
Schoolfeest met
toneelvoorstelling

zaterdag 28 mei
Voetbaltoernooi
KWB

zondag 29 mei
Interclub voor elite en beloften
KSC Sprint

13.30 uur – De Letterbijter, Louis Marcelisstraat 134
gratis
info: deletterbijter.wo@wezembeek-oppem.be
(secretariaat), letterbijter@telenet.be (directie),
02 783 12 23

14 uur – Chiro Berkenbloesem
info: 0496 86 64 34
gratis

14 uur – Blue Heaven, Wezembeek-Oppem
gratis
info: 0474 26 92 50, www.ksc-sprint-wo.be,
eddyclais@hotmail.com

zondag 22 mei 2016
Dag van het verenigingsleven
13 tot 18 uur – gemeentelijke sporthal, Astridlaan 85
15 uur: inschrijven vrije deelname aan coopertest
(organisatie: Running Club WO)
info: Dienst cultuur, jeugd en sport
Wezembeek-Oppem, Koenraad Dekens,
02 783 12 34, cjs@wezembeek-oppem.be

zondag 29 mei
20 km van Brussel
Running Club WO
10 uur – Jubelpark Brussel
prijs: 25 euro
inschrijven via website

zondag 29 mei
Ziekendag ontmoetingsfeest
CM Ziekenzorg
11.30 – GC de Kam
prijs: gesloten activiteit
info: 02 731 48 79

donderdag 9 juni
Reis Zeeland
Femma Sint-Pieter
8 uur (thuiskomst 19 uur) – gemeentehuis
Wezembeek-Oppem
prijs: 55 euro p.p. – niet-leden 60 p.p. (zij zijn ook
niet verzekerd) en inschrijven voor 25 mei
info: vanderperren_anna@hotmail.com,
02 782 03 27
We maken kennis met diverse lekkere Zeeuwse
producten (bolus, bessenwijn, kaas en oester).
Verder voorzien we nog een rondrit, een middagmaal en een vrij bezoek aan Goes.
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Jose Rodrigues

‘Portugal is geen
Zuid-Europees land’
Al meer dan twintig jaar woont Jose Rodrigues in België.
Hij houdt van ons lapje aarde. ‘België is een boeiend land,
waar zuidelijke en noordelijke invloeden elkaar
tegenkomen.’
Hoe ben je hier verzeild geraakt?
‘Het was geen bewuste keuze om naar
België te komen. Ik werk bij een grote
multinational die een vestiging heeft in
Strombeek-Bever. Een jaar of twintig
geleden organiseerden ze een groot
aanwervingsevenement, waar ik als pas
afgestudeerde ingenieur aan deelnam. Ik
werd met een tiental anderen gekozen
en kon in België aan de slag. Het was dus
eigenlijk a bit of an accident dat ik hier
terechtkwam. Ik koos eerder voor de job
dan voor het land. Aanvankelijk dacht ik

maar kiezen in welke taal ze met mij
willen spreken. Voor de rest ben ik
gedurende de twee eerste jaren dat ik in
België woonde op ontdekking gegaan. Ik
ben alle grote steden gaan bezoeken.’
Heb je een favoriete plaats in België?
‘Gent! Een prachtige en levende stad.
Gent heeft echt alles. Er zijn natuurlijk
het rijke verleden en de mooie gebouwen, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brugge, is er ook leven. In Brugge
heb ik het gevoel dat ik in een open-

‘Portugal is een erg divers land met
eerlijke en open mensen’
dat ik hier een vijftal jaar zou blijven en
dan zou worden overgeplaatst naar een
andere vestiging. Maar ik ben blijven
plakken, ook omdat ik mijn vrouw op het
werk leerde kennen en we aan onze
werkgever zijn gaan vragen om niet naar
verschillende plekken overgeplaatst te
worden. Dat is gelukt.’
Wist je iets over België toen je hier
aankwam?
‘Jawel. Ik was hier al op vakantie geweest. Ik kende Brussel en Brugge. Ik
wist dat er in België drie talen worden
gesproken, terwijl men in het buitenland
vaak denkt dat Frans de voertaal is. Ik
had wel gedacht dat iedereen minstens
tweetalig was, maar dat blijkt niet waar
te zijn. Echte tweetaligen zijn er niet veel
in België, ook niet rond Brussel. Dat
zorgt soms voor verwarrende situaties
als je iemand moet aanspreken, omdat je
niet meteen weet in welke taal. Dan zeg
ik maar: goeiedag, bonjour. Ze moeten
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luchtmuseum rondloop. In Gent heb je
leuke cafés, restaurantjes, en een echte
ziel. Het is een levendige stad, onder
meer door de studenten. Leuven vind ik
ook leuk. Dat is voor mij een soort
‘mini-Gent’. En Brussel is ook een
interessante plek. Het is een kruispunt
van levenswijzen: je komt er zuiderse,
Romaanse invloeden tegen, maar ook
duidelijk Noord-Europese invloeden. Er
is de terrasjescultuur uit het zuiden,
maar bijvoorbeeld ook een vrij goede
fietsinfrastructuur, die overgewaaid
komt uit het noorden.
Zijn er bepaalde vooroordelen ten
opzichte van België die ondertussen
gesneuveld zijn?
‘België is een klein land en dus zijn er
geen vooroordelen over Belgen in
Portugal. Wat niet klopt, is dat alles
beter georganiseerd zou zijn in het
noorden dan in de zuidelijke landen. Hier
kunnen ze ook best chaotisch zijn. Dat

gaat soms over kleine dingen. Ik ben
bijvoorbeeld een semiprofessionele
handballer, en een van de eerste dingen
die ik deed toen ik hier aankwam was
een ploeg zoeken. Ik vond het toen heel
bizar dat er geen lockers waren om onze
kleren op te bergen bij wedstrijden of
trainingen, iedereen nam zijn kleren mee
de sporthal in. Ander voorbeeld: veel
instanties hebben hier ook geen ticketsysteem, waardoor de wachtrijen
chaotisch lang zijn. Ik was meer organisatie gewoon in Portugal.’
En andersom: zijn er bepaalde dingen
die wij over Portugal denken te
weten, maar die niet waar zijn?
‘Portugal is helemaal geen Zuid-Europees, mediterraan land, zoals veel
Belgen denken. De verschillen met
Spanje of Italië zijn redelijk groot. Zeker
in Porto en het noorden van het land,
waar ik vandaan kom. Dat deel van het
land kan je misschien nog het best
vergelijken met het Verenigd Koninkrijk.
De Engelsen hebben natuurlijk lang
handel gedreven met Portugal. Zij
hebben de handel in portowijn opgestart. Veel van die wijnhuizen hebben
nog Engelse namen. Ook het weer is er
soms op zijn Engels: het regent er meer
dan in Brussel, maar er is ook meer zon.
Het noorden van het land heeft iets van
een Keltisch landschap: heel groen, soms
heel nat. Ik heb de indruk dat Portugezen iets hebben overgenomen van die
typisch Britse humor: een beetje ironiserend en zelfrelativerend, een soort
humor die ze bijvoorbeeld in Italië niet
snappen.’
Ben je trots op je geboorteland?
‘Toch wel. Trots is misschien een groot
woord. Ik hou van mijn land, maar van
overdreven nationalisme kan je mij niet

verdenken. Portugal is een erg divers
land met eerlijke en open mensen. We
zijn historisch gezien een handelsnatie
die altijd open heeft gestaan voor
andere landen en culturen. En die open
geest hebben mijn landgenoten bewaard.
Iets wat me soms stoort bij Portugezen
is het gebrek aan ondernemingszin, we
kampen misschien een beetje met een
gebrek aan zelfvertrouwen.’
Maarten Croes

maandag 9 mei
Feest Europese
Gemeenschap
Gastland Portugal
FEEST

19.30 uur - GC de Kam
gratis

FR
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Jose Rodrigues
‘Le Portugal n’est pas un pays de
l’Europe du Sud’
‘Ce n’était pas un choix délibéré de venir en
Belgique. Je travaille pour une grande
société multinationale qui possède un site à
Strombeek-Bever. J’ai plutôt fait le choix du
boulot que du pays. Au départ, je pensais que
je resterais ici environ cinq ans, mais cela fait
déjà vingt ans que j’habite ici.’ Il aime notre
petit bout de terre. ‘Au cours de mes deux
premières années en Belgique, je suis parti à
la découverte. J’ai visité toutes les grandes
villes. Ma conclusion? La Belgique est un pays
passionnant, où se rencontrent les influences
méridionales et septentrionales. Ce qui n’est
pas exact c’est que tout serait mieux
organisé dans le nord que dans les pays du
Sud. Ici, ils sont aussi capables d’être
chaotiques.’ Rodrigues racontera son histoire
au GC de Kam à l’occasion de la fête de
l’Union européenne le 9 mai.
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I N F O R M AT I E
cultuurkalender

zondag 1 mei tot
donderdag 30 juni
Renate Bagai
Kam Kiest voor Kunst
EXPO

openingsuren cafetaria GC de
Kam
gratis

mei – juni
Kunst in de Foyer
Alain Vanbuyten

woensdag 11, 18,
25 mei en 1 juni
BootKAMp

donderdag 19 mei
D’Ardennen

20.00 tot 21.00 uur – GC de Kam
Kracht-, conditie- en stabiliteitstraining onder professionele
begeleiding.
prijs: 12 euro
Inschrijven:
arne.knaepen@derand.be
02 731 43 31

15 en 20 uur – GC de Kam
Een brutale homejacking loopt
fout en Dave, één van de twee
overvallers, moet z’n broer
Kenneth noodgedwongen
achterlaten.
tickets: 4 euro (kassa)

FILM

zaterdag 28 mei
Free Podium
KamKlub
VARIA

20 uur – GC de Kam
info: 02 767 74 49

EXPO

dagelijks te bezichtigen in de
Foyer van de Lijsterbes
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 6 en
zaterdag 7 mei
vrijdag 13 en
zaterdag 14 mei
Midzomernachtsdroom
De Zonderlingen
THEATER

20.30 uur – GC de Lijsterbes
Onder het motto ‘er mag al eens
gelachen worden’, brengen De
Zonderlingen hun versie van
Midzomernachtsdroom. De
aanleiding is de herdenking van
Shakespeares overlijden, exact
400 jaar geleden.
tickets: 8 euro (abo),
9 euro (vvk), 10 euro (kassa)

maandag 9 mei
Feest Europese
gemeenschap:
Portugal
i.s.m. cultuurraad
FEEST

19.30 uur – GC de Kam
Gastland Portugal
gratis

donderdag 19 mei
D’Ardennen
FILM

Griekse tragedie met misdadig kantje
De recensies waren bijzonder lovend voor D’Ardennen. Regisseur Robin Pront
leverde met zijn eerste langspeelfilm een sterk debuut af, een grimmige en
beklemmende film die naar een hoogtepunt opbouwt. Hij trakteert ons op een
kijkje in de groezelige wereld van de Antwerpse marginaliteit, waar een explosieve Kevin Janssens (zijn haar!) een sterke rol neerzet.
Het verhaal speelt zich vooral in Antwerpen af, waar Kenneth na vier jaar
gevangenisstraf vrij komt. Daar zat hij na een foutgelopen homejacking, waar
ook zijn broer Dave (Jeroen Perceval) bij betrokken was. Dave probeert zijn
broer te helpen, maar Kenneth is een ongeleid projectiel dat koste wat kost zijn
ex-lief Sylvie (Veerle Baetens) opnieuw voor zich wil winnen. Het helpt niet dat
die intussen een relatie heeft met Dave. De film bouwt op tot een apotheose in
– jawel – de Ardennen, waar we wegens spoilergevaar niets over zullen verklappen. Het verhaal krijgt er wel een heel andere sfeer, met zelfs een streepje
Tarantino.
‘Een fascinerende figuur, een heel groot talent, waar we nog heel veel van zullen
horen’, zei Erik Van Looy over regisseur Robin Pront. Dat lijkt intussen te
kloppen, want D’Ardennen bleef niet onopgemerkt in Hollywood. Er komt een
Amerikaanse remake van de film. Als die het beter doet dan de remake van Loft
– en dat kan bijna niet anders – kan de 30-jarige regisseur een grote naam
worden. (BC)
15 en 20 uur – GC de Kam • tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro / 5 tickets
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zondag 5 juni
Kijk! Ik fiets!
SPORT

Het was met een bang hart dat ik de zijwieltjes van het fietsje haalde. Nasse was
bijna zes jaar intussen, maar de vele pogingen om zonder die steunwieltjes te
fietsen, liepen allemaal faliekant af. De angst om te vallen was gewoon te groot
geworden. ‘Op amper twee uur tijd kan je kind fietsen’, beloofde de folder van
Kijk! Ik fiets!. Zou het echt? Het werden angstige momenten, voor Nasse en
voor mij als papa. Maar met de enthousiaste tips van de monitor lukte het wonderwel.
De les verliep stap per stap. Eerst al stappend, met de fiets aan de hand. Dan op
de fiets, maar met beide voeten nog stevig op de grond. Dan zelf trappend,
maar met de vaste hand van papa die de fiets balanceert. En dan uiteindelijk die
eerste meters alleen. Nasse was fier en verbaasd dat het lukte. De overwinning
proefde zoet en de zelfzekerheid nam het over van de angst. Na anderhalf uur
had hij zijn kleine tweewieler helemaal onder controle.
Wil je kind ook van die steunwieltjes af? Dan moet je zeker naar de Kijk! Ik
fiets!- sessie komen op de speelplaats van het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem. Ervaren monitoren geven tips en met een beetje hulp van papa of
mama lukt het zelfstandig fietsen inderdaad op amper twee uur tijd. Het
diploma dat je mee naar huis krijgt, verdient een plaats aan de muur. (BC)
10 tot 12 uur – speelplaats Heilig Hartcollege,
Albertlaan 44, Wezembeek-Oppem • tickets: 5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen) • maximaal 20 deelnemers per sessie, enkel via voorinschrijving
via arne.knaepen@derand.be • i.s.m. Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen

donderdag 2 juni
CinéCafé:
César et Rosalie
(i.s.m. OCMW
Kraainem)
FILM

14 uur – GC de Lijsterbes
Het filmcafé i.s.m. het OCMW
Kraainem, waar de koffie, de
taart en de babbel even belangrijk zijn als de film. Met dit keer
een film van Claude Sautet uit
1972, met Yves Montand en
Romy Schneider.
tickets: film 2 euro
(+ taart/koffie 3 euro)

zondag 5 juni
Kijk! Ik fiets!
i.s.m. Sportregio
Vlaams-Brabantse
Ardennen
SPORT

10 tot 12 uur - Speelplaats Heilig
Hart College, Albertlaan 44, 1970
Wezembeek-Oppem
Leer je kind fietsen op 2 wielen
met behulp van nuttige tips van
ervaren monitoren en actieve
begeleiding van de ouders!
tickets: 5 euro (koek, drankje en
aandenken inbegrepen) Maximum 20 deelnemers per sessie,
enkel via voorinschrijving!

Meer info over

: www.dekam.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
info@dekam.be • Tel. 02 731 43 31 • www.dekam.be
OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten, evenals op 5
en 6 mei.
TICKETS EN INFO
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
info@delijsterbes.be • Tel. 02 721 28 06 • www.delijsterbes.be
OPENINGSUREN: di tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur,
ma van 17.30 tot 20 uur. Tijdens schoolvakanties is het onthaal
op maandag gesloten.
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I N F O R M AT I E
Rand-nieuws

Faciliteitengemeenten

Toeristische troeven
De zes faciliteitengemeenten rond Brussel zijn zoveel meer dan de
occasionele communautaire opstootjes binnen de muren van de
gemeenteraadzaal. Onder meer prachtige natuur en het indrukwekkende
patrimonium maken dat ze zeker het bezoeken waard zijn.

I

n de oostrand komen we uit bij
Kraainem en Wezembeek-Oppem.
Haast even groot, en zeker te combineren tijdens een uitstap. Dat vindt
alvast Brigitte Panneels, gids van Gidsenbond Dijleland. ‘Het kroonjuweel van
Kraainem is de Sint-Pancratiuskerk.
Het voorportaal onder de toren van het
kleine, romaanse kerkje is altijd te
bezoeken. En rondom de kerk zijn enkele
graven van de bekende familie Jourdain
bewaard gebleven. De kerk bevindt zich
overigens aan het begin van het park
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Jourdain, genoemd naar de voormalige
eigenaar. Het grote park met kasteel,
sinds de jaren zeventig in handen van de
gemeente, is vrij toegankelijk. Je kan er
rond de vijver wandelen. Het park telt
ook verschillende zeldzame boomsoorten. Helemaal in het oosten van de
gemeente bevindt zich het Joodse
kerkhof, een begraafplaats met veel
symboliek. De Joodse gemeenschap
heeft destijds een stuk grond gekocht
toen ze weg moest aan de Naamse
Poort in Brussel.’

Net voorbij het Kraainemse kerkhof
begint Wezembeek-Oppem. Vooral
mooi om door te wandelen. De twee
kastelen zijn privé. Je kan ze niet
bezoeken. ‘Gelukkig kan je in Oppem
vlak bij het kasteel de Grunne terecht in
de Kam, de vroegere brouwerij waar nu
het gemeenschapscentrum van vzw ‘de
Rand’ gevestigd is’, vertelt Panneels.
‘Vlak aan het kasteel de Burbure in
Wezembeek heb je het Sint-Pietersplein, een beschermd dorpsgezicht
waar je zeker halt moet houden. De

het Zoniënwoud, maar er is meer.’ Zo is
er behalve het natuurgebied Kwadebeekvallei ook de omgeving van Zevenbronnen, waar je de tijd moet nemen
als je rond de vijvers wil wandelen.
Onderweg kom je voorbij twee beschermde monumenten: de oude
watermolen en de voormalige abdijhoeve. Wie alle beschermde hoeves in de
gemeente wil bekijken, is even zoet.
Maarliefst elf staan er in de gemeente.
Onder meer de Boesdaalhoeve, de
lokale uitvalsbasis van vzw ‘de Rand’, en
toegankelijk voor het grote publiek.
Ook buurgemeente Linkebeek, door
sommigen Klein Zwitserland genoemd,
heeft volgens gids Mia Stoffels een
mooie natuur. ‘Het park Schaveys en het
Wijnbrondal zijn het meest bekend’, zo
weet Stoffels. Het Wijnbrondal, Vallée

tentoonstellingen zijn niet altijd voldoende gekend.’ Het huisje van landbouwer-schilder Felix De Boeck krijgt
momenteel een grondige opknapbeurt
en is voorlopig niet te bezoeken. Vanuit
de tuin van De Boeck kan je wel vlot het
nieuwe natuurgebied Het Moeras bereiken, waar je gezellig kan fietsen, wandelen en picknicken.
Afsluiten doen we in Wemmel, waar je
in het centrum niet voorbij de Sint-Servaaskerk kan. In de kerk staan enkele
waardevolle kunstwerken, maar het
meest opvallend zijn de glasramen, met
op één ervan volgens de Federatie
Wemmel de afbeelding van een achterwaarts rijdende fietser. Van aan de kerk
kan je zo het park rond het kasteel van
Wemmel binnen wandelen. Centraal

‘Het Sint-Pietersplein is een beschermd
dorpsgezicht waar je zeker halt moet
houden’

Sint-Pieterskerk, recent gerenoveerd en
met een mooi orgel, is zeker het bezichtigen waard, al kan dat enkel tijdens een
dienst of concert. Langs het plein staan
verschillende oude dorpswoningen en
de pastorie. Tot rust komen kan je in het
vlakbij gelegen Warandepark.’

Meer dan enkel
Zoniënwoud

De grootste van de zes faciliteitengemeenten, Sint-Genesius-Rode, is
vooral bekend door het Zoniënwoud,
dat perfect is om in te wandelen of te
joggen. Ook met je paard of tweewieler
kan je er terecht op de daarvoor gemarkeerde ruiter- en fietspaden. ‘De grootste troef van Sint-Genesius-Rode is zijn
natuur’, vertelt gids Mia Stoffels, die zelf
in de gemeente woont. ‘Uiteraard is er

des Artistes in het Frans, wordt door
Toerisme Vlaams-Brabant omschreven
als waarschijnlijk de diepste holle weg in
heel Vlaanderen. Door de steile hellingen is de omgeving wel erosiegevoelig.
Daarom zijn er momenteel grondige
restauratiewerken aan de gang. De
restauratie van de classicistische
Sint-Sebastiaanskerk in het centrum is
dan weer sinds vorig jaar klaar. Opvallend is dat de kerk sterk uitsteekt boven
het straatniveau, wat een bijzonder
effect geeft.

Must voor
cultuurliefhebbers

Vanuit Linkebeek sta je zo in Drogenbos. ‘De gemeente Drogenbos wordt
vooral gekenmerkt door industrie, maar
heeft toch enkele pareltjes’, zegt Stoffels. Zo wordt het centrum gekenmerkt
door enkele mooie gebouwen: het
kasteel Calmeyn, het Oud Kasteel, dat
dienst doet als gemeentehuis, en de pas
gerestaureerde Sint-Niklaaskerk. Voor
cultuurliefhebbers is Drogenbos een
must. ‘Vooral wie van abstracte kunst
houdt, moet zeker het FeliXart Museum bezoeken. De vele interessante

UITGEKAMD is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Kam en vzw ‘de
Rand’. Uitgekamd komt tot stand met de steun van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIERAAD
Louis Declerck, André Depreter, Anne Decuypere, Ghislaine Duerinckx, Jan
Pollaris, Karla Stoefs, Luc De Vogelaere, Jan Walraet VORMGEVING heartwork.be
FOTOGRAFIE Tine De Wilde DRUK IPM printing nv EINDREDACTIE

bevindt zich een grote vijver, een restant
van de vroegere kasteeltuin. Het kasteel
zelf is ingericht als gemeentehuis. Voor
wie stevige wandelschoenen mee heeft,
is het Beverbos een aanrader. In het
natuurgebied langs de Maalbeek komen
volgens Natuurpunt verschillende
amfibieën voor. Er vallen ook heel wat
vogelsoorten te spotten. (Jelle Schepers)
EN

Tourist destinations
There is so much more to the six
municipalities with language facilities around
Brussels than the sporadic community
skirmishes in one or another municipal
council chamber. The many must-visit
attractions include the beautiful natural
surroundings and the impressive heritage.
For example, Sint-Genesius-Rode has more
to offer than just the forest (Zoniënwoud/
Forêt de Soignes), Kraainem more than St.
Pancras church, Wezembeek-Oppem more
than St. Peter’s Square, Wemmel more than
the Limburg Stirum Castle, Linkebeek more
than the Artists’ Valley, Drogenbos more
than its old and new industry. Summer is just
around the corner, one of the best times to
come and really explore these municipalities.

Silke Castro, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, silke. castro@derand.be
HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 02 456 97 98,
geert.selleslach@derand.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel ARCHIEF Je vindt deze editie en het volledige
archief van uitgekamd op www.dekam.be
FSC-NUMMER

15

BEELD
uit Wezembeek-Oppem

Multiculturele Onze-Lieve-Vrouwbeestjes samenleving in het portaal van de
Sint-Pieterskerk van Wezembeek.
Foto: André Depreter, tekst: Luc De Vogelaere

