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I N F O R M AT I E
uit de gemeente

BMW voor gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris van Wezembeek-Oppem heeft een
BMW X1 als bedrijfswagen gekregen. Burgemeester
Frédéric Petit (LB-Union) verdedigt de aankoop. ‘In
bedrijven is het gebruikelijk dat een directeur een bedrijfswagen krijgt. De functie van gemeentesecretaris is te
vergelijken met die van een directeur. Ook in veel andere
gemeenten krijgt de gemeentesecretaris een bedrijfswagen ter beschikking’, zegt de burgemeester. ‘Want, net als
de burgemeester staat de gemeentesecretaris de klok
rond ter beschikking van de gemeente. De bedrijfswagen is
overigens geen cadeau aan de gemeentesecretaris. Een
deel van zijn loon wordt ingehouden. Dat het voertuig
milieuonvriendelijk zou zijn, spreekt de burgemeester
tegen. ‘Het voertuig is een SUV en komt iets hoger uit,
maar het is geen terreinwagen met vierwielaandrijving.
Het gaat om een gewone BMW met een benzinemotor die
niet beter of slechter is dan een ander voertuig.’

Vanuit de oppositie zijn er vragen over het nut van de
aankoop. ‘Voor de twee kilometer die de gemeentesecretaris van zijn woning naar het gemeentehuis moet
afleggen, vinden we de aankoop van een nieuwe wagen
met bijhorende tankkaart niet bijzonder nodig’, vertelt
raadslid Jan Walraet (WOplus). ‘De gemeentesecretaris
voert de meeste van zijn taken uit op het gemeentehuis.
Natuurlijk moet hij zich soms verplaatsen naar andere
gemeenten of naar studiedagen, maar voor die afstanden
kan hij perfect zijn privéwagen gebruiken en een kilometervergoeding aanvragen. Of die wagen een manier is om de
gemeentesecretaris aan de gemeente te binden, weet ik
niet, maar in de wandelgangen vernam ik dat dit in
Kraainem al het geval is en dat Wezembeek-Oppem niet
kon en wilde achterblijven.’ (JS)

Gemeente onderzoekt
mogelijkheid
belastingverlaging
Het gemeentebestuur sluit niet uit dat de belastingen omlaag
zullen gaan. ‘In 2007 hadden we 23 miljoen euro schulden, tegen
het einde van dit jaar zal dat nog maar 9 miljoen euro zijn. Dat
komt onder meer door onze reserves, waardoor we sinds het
midden van de vorige legislatuur geen leningen meer zijn aangegaan. Ook waren er enkele mooie inkomsten, onder meer door
de verkoop van aandelen in intercommunales en van ons rioleringsnet aan Vivaqua’, zegt burgemeester Frédéric Petit (LB-Union).
‘Dit alles maakt dat we zullen onderzoeken of we de belastingen
kunnen verlagen. We moeten binnen ons meerjarenplan bekijken
of daar financiële ruimte voor is. Veel zal afhangen van de kostprijs
van de bouw van ons nieuw administratief centrum. Dat willen
we realiseren zonder lening, wat mogelijk is door de verkoop van
aanliggende bouwgronden. Het is de wens van iedere politicus
om de belastingen laag te houden, maar we gaan natuurlijk niet
lenen om de belastingen te kunnen verlagen.’ (JS)
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Telex
Evenwichtige
spreiding
Negentien Vlaamse gemeenten rond
Brussels Airport hebben een platformtekst ondertekend waarin ze de overheid
oproepen om werk te maken van een
evenwichtige spreiding van de vluchten
van en naar de luchthaven van Zaventem. Met de platformtekst nemen de
oostrand en de noordrand voor het
eerst samen een standpunt in. Ze doen
dat als reactie op de vraag van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een
no-flyzone boven de hoofdstad in te
voeren. Ook burgemeester Frédéric
Petit (LB-Union) van Wezembeek-Oppem ondertekende de tekst. ‘Als
burgemeester wil ik in de eerste plaats
de belangen van de inwoners van
Wezembeek-Oppem verdedigen,
ongeacht het standpunt van mijn partijgenoten in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest’, meent de burgemeester. ‘Een
no-flyzone boven de hoofdstad is onaanvaardbaar. Die boodschap willen we heel
duidelijk meegeven, nu de federale
overheid werkt aan een nieuwe vliegwetgeving. De lusten én lasten moeten
gespreid worden, over de Vlaamse Rand
én over Brussel.’ De oppositie in Wezembeek-Oppem schaart zich ook achter de
platformtekst. ‘Zo’n tekst is een goed
signaal. Iedereen moet bereid zijn om
een deel van de lasten te dragen’, zegt
Jan Walraet van WOplus. ‘Het is een
goede zaak dat de oostrand en de
noordrand in zo’n platformtekst samen
naar buiten komen. Aan de andere kant
vinden we het wel jammer dat vijf
gemeenten uit de noordrand, zonder het
medeweten van de oostrand, een aparte
rechtsprocedure zijn opgestart om hun
belangen te verdedigen.’ (TD)

Uit de jaarrekening 2015 leren we dat de inkomsten van de gemeente
21.405.711,62 euro of 1.522,45 euro per inwoner bedragen. Daarvan komt
6.329.623,17 euro van de personenbelasting, 4.742.283,35 euro van de
onroerende voorheffing en 4.500.015,97 euro van ontvangen werkingssubsidies. De rest komt van een aantal kleinere belastingen (openbare
hygiëne, bedrijven, motorrijtuigen ...). • De totale uitgaven bedragen
22.163.055,08 euro of 1.576,32 euro per inwoner. Daarvan gaat
6.669.255,97 euro naar lonen en pensioenen, 5.765.628,15 euro naar
werken en 2.284.992,86 naar goederen en diensten en de rest naar
afschrijvingen en diverse kleinere kosten. • 2015 eindigde met een
verlies van 757.343,46 euro of 53,87 euro per inwoner. Dankzij een
spaarpot van de vorige boekjaren blijft er in de kas nog 19.046.415,76
euro over. De schulden zijn verminderd tot 15.441.097,01 euro. In 2014
was dat nog 23.841.680,64 euro. • Wat opvalt, zijn de uitgaven die
gepland waren, maar nooit gedaan werden: 340.394 euro voor werken
aan de wegen en 444.935 euro voor de aanwerving van personeel. Er
waren voor 7.148.992 euro investeringen gepland, waarvan er slechts
voor 1.386.065 euro werden uitgevoerd. De rest wordt overgedragen
naar 2016. • De reserve van de gemeente is groot genoeg om de komende
vijf jaar geen leningen aan te gaan, concludeert raadslid Jan Walraet
(WOplus). • Vrijwilligers die voor de gemeente werken, krijgen voortaan
een vergoeding van 32,71 euro per dag (voor max. 8 uur) en ze worden
verzekerd. • Bij de stemming van de nieuwe projectdefinitie van het
nieuw administratief centrum (NAC )onthoudt niet alleen WOplus
zich, maar ook een aantal leden van Union. Jean-Pierre Butaye
(LB-Union): ‘Ik sta volledig achter het publieke plan, maar niet achter
het privéplan.’ • Er wordt een beroep gedaan op een extern bedrijf om
een bijkomende deelstudie voor het NAC uit te voeren (49.460 euro). •
Vivaqua legt een nieuwe gescheiden riolering aan in de Elisabethlaan.
Daarna zal de gemeente de weg laten asfalteren (48.810.50 euro). Michel
Leclaire (LB-Union) vraagt of het kadastraal inkomen van de bewoners
van de Elisabethlaan nadien aangepast zal worden. • Ook de Albertlaan
krijgt een nieuwe riolering. De insijpelingsgracht zal door Tervuren
onderhouden worden. • Op de Kapelanenbeek komt een dijk en een
overstromingsbekken (10.000 euro voor Wezembeek-Oppem en 13.000
voor Kraainem). Beide worden in werking gesteld zodra de dubbele
riolering een feit is. • Wezembeek-Oppem onderschrijft de beginselverklaring van diervriendelijke gemeente. Het actieplan moet nog
uitgewerkt worden. • Interza plaatst 33 nieuwe straatvuilnisbakken. •
Vorig jaar beloofde de gemeente een studie te laten maken voor de
voetgangersdoorgang tussen de J.B. De Keyzerstraat en de Bergenblokstraat. De gronden van het harmonielokaal zullen op termijn
verkocht worden. • De handelaars klagen dat de gemeente hen te
weinig promoot. De gemeente wil daar wat aan doen. • Haviland werkt
aan een kerkenplan voor de volledige of gedeeltelijke herbestemming
van de kerken. In Wezembeek-Oppem wordt daarbij aan de kerk HH.
Michael en Jozef gedacht. • De gemeente heeft verdeelpalen geplaatst
met hondenpoepzakjes. • De werken aan de kloostertuin zijn van start
gegaan. Hierdoor zijn er op de expresweg tijdelijke problemen door
in- en uitgaande vrachtwagens.
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MENSEN
Mechelsesteenweg

Wivina Robbrecht-Roelandt

‘Ik wil voor één dag
terug 18 jaar zijn’
Toen ik een paar maanden geleden bij Bruno Jacobs langsging voor de
reeks over de bewoners van de Mechelsesteenweg, gaf hij mij een gouden
tip: ‘Je moet zeker eens bij mijn buurvrouw Wivina binnenspringen. Een
geweldige vrouw met een apart verhaal.’

De twee Rikken

Zo bleef Wivina in het Brusselse plakken. ‘Ik ben met mijn
gat in de boter gevallen en heb een heel gelukkige jeugd
gehad’, zegt ze. Zeker toen ze in 1946 in Wezembeek kwam
wonen. ‘Mijn pleegmoeder Trinette had een kruidenierszaak.’ Als ze over die jaren spreekt, leeft Wivina op: ‘Ik
herinner mij de sjiekenbak die daar stond en een grote bak
zout. Ik herinner mij ook de dorpsfeesten. De kermis en
vooral de koers waren altijd hoogtepunten. Rik Van Looy en
Rik Van Steenbergen hebben hier nog over de Mechelsesteenweg gekoerst. Achteraf kwamen de coureurs zich dan
wassen bij de mensen thuis. We zetten dan een grote teil
met warm water klaar voor onze helden.’ Het was op zo’n
kermiskoersdag dat haar man zaliger haar ten huwelijk
vroeg. ‘Er was niks romantisch aan, hij is niet op zijn knieën
gaan zitten, of zo. Hij kwam gewoon naar mij toe en zei: ‘Wat
denkt ge ervan als we trouwen?’ En ik zei: ‘Oké.’ (lacht)
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Flukse twintiger

Na haar huwelijk kwam Wivina
aan de Mechelsesteenweg
wonen, en in 1970 verhuisde ze
naar nummer 207, waar ze nu
nog woont. Een speciaal huis, dat
de eentonigheid van de lintbebouwing doorbreekt. Het huis
ligt wat achteruitgeschoven, met
een stenen paadje tot aan de
voordeur. ‘Ik vind het prima zo,
want ik heb geen last van het
verkeer. Dit huis was vroeger van
de knechten van de rijke familie
Hernalsteen, die hiernaast
woonde. Toen ik het kocht, was
het in verschrikkelijke staat.
Mijn man en vader hebben het
helemaal opgeknapt.’
Ondertussen is Wivina 76 jaar,
maar het vuur van vroeger heeft
ze nog steeds. Ze is een flukse
twintiger in het lichaam van een
ouder wordende dame. ‘Toen ik
zeventig werd, heb ik een groot
feest gegeven. Ik heb de hele
avond rondgelopen en gedanst,
tot vier uur ’s morgens. Mijn
vrienden hebben toen speciaal al
mijn ex-lieven opgezocht. Mijn
eerste lief komt hier nog regelmatig binnen met zijn vrouw. Om
hem te plagen zeg ik dan wel eens: ‘Gij hebt mij nog leren kussen.’
Weet je, ik heb echt geprofiteerd van mijn jeugd hier. Ik zou
graag nog eens één dag terug 18 jaar willen zijn. Terug naar 1958,
het jaar van de Expo in Brussel. Dat was een magisch jaar waar ik
met volle teugen van genoten heb.’
© Tine De Wilde

En zo zit ik op een zomeravond in juli aan tafel met Wivina
Robbrecht-Roelandt. ‘Ik heb een dubbele achternaam. Als
mensen me vragen waar die vandaan komt, zeg ik dat ik van
adel ben, maar dat ik de ‘de’ verloren ben’, lacht ze. Wivina is
een goedlachse vrouw die honderduit over haar jeugd en
haar leven in Wezembeek-Oppem vertelt. Die dubbele
achternaam dankt ze aan haar bijzondere levensverhaal. ‘Ik
werd in 1940 geboren in Sint-Niklaas, midden in de oorlog,
en die was nogal hevig in het Waasland. Toen ik drie jaar
was, werd ik zoals veel kinderen een tijdje weggestuurd van
het oorlogsgeweld en voor drie maanden ondergebracht bij
een opvanggezin. Om de kinderen eens goed vet te mesten,
zeiden ze in die tijd. Ik kwam in Ternat terecht. In Sint-Niklaas
sloeg het noodlot intussen toe. Een V2 is neergestort in de
straat van mijn ouders. Mijn vader was op slag dood, mijn
moeder en zus overleefden het.’ Het drama zorgde ervoor
dat Wivina niet meer naar Sint-Niklaas terugkeerde, maar bij
haar opvangouders bleef wonen. ‘Ik werd officieel erkend als
dochter van mijn pleegouders toen ik 21 jaar oud was, en
moest toen kiezen welke achternaam ik wilde. Ik heb ze
allebei gehouden.’

Maarten Croes

I N F O R M AT I E
verenigingen

Nieuwe visie op
catechese in parochies
Sint-Pieter, HH. Michael
en Jozef
Een nieuw werkjaar, een nieuwe visie op
catechese. Vanaf het catechesejaar 20162017 zal de vormselcatechese over twee jaar
gaan: kring 11 en kring 12. De plechtige
geloofsbelijdenis en het vormsel volgen na
het tweede catechesejaar. Dus niet langer
een catechese van drie jaar, en het vormsel
op de leeftijd van 14 jaar. Voor het overgangsjaar 2016-2017 worden beide kringen
samengevoegd, waarbij kring 12 een aantal
extra sessies volgt als voorbereiding op het
vormsel. Een informatievergadering voor
jongeren en hun ouders vindt plaats op
woensdag 14 september om 20 uur in het
parochiecentrum van Sint-Michiel
(Vosberg 40).
Info: catechese1970wo@scarlet.be of
elisabeth.freudenstein@skynet.be

DE

Mechelsesteenweg:
Wivina Robbrecht-Roelandt
In der Reihe über die Bewohner des
Mechelsesteenweg schauen wir bei Wivina
Robbrecht-Roelandt vorbei. Den doppelten
Nachnamen verdankt sie ihrer besonderen
Lebensgeschichte. ‚Ich bin 1940 in SintNiklaas geboren worden, mitten im Krieg. Als
ich drei Jahre alt war, wurde ich von der
Kriegsgewalt weggeschickt und für drei
Monate bei einer Gastfamilie untergebracht.‘
In Sint-Niklaas schlug inzwischen das
Schicksal zu. ‚Eine V2 ist in der Straße meiner
Eltern niedergegangen. Mein Vater war auf
der Stelle tot, meine Mutter und Schwester
überlebten.‘ Das Drama sorgte dafür, dass
Wivina nicht mehr nach Sint-Niklaas
zurückkehrte, sondern weiter bei ihren
Gasteltern wohnte. Im Jahre 1946 zog sie
nach Wezembeek um, wo sie eine glückliche
Jugend verbrachte. ‚Ich wurde offiziell als
Tochter meiner Gasteltern anerkannt, als ich
21 Jahre alt war, und musste dann wählen,
welchen Nachnamen ich wollte. Ich habe sie
beide behalten.‘
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MENSEN
vereniging in de kijker

Fit met Aerobics W-O

‘Niet iedereen in de maat?
Geen erg’
Aerobics W-O is 28 jaar geleden opgericht als een initiatief
van Jong-KAV (nu Femma). Marie-Jeanne Bonnewijn vond
het toenmalige aanbod van Femma te beperkt voor jonge
moeders en organiseerde speciaal voor hen deze sportsessies. Greta Cordemans en Astrid Claes steunden haar en
namen later het roer over. Nu is de organisatie van Aerobics
W-O in handen van Anne Wesel. Sofie Aelst is één van de
oudste leden.
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Flexibele formule

Vandaag bieden Wesel en co twee
disciplines aan: total body fit en zumba.
De lessen vinden plaats in de gemeentelijke sporthal in de Astridlaan. Er is les
van september tot en met juni, met
uitzondering van de schoolvakanties. De
club is heel flexibel: je kunt lessen volgen
wanneer het jou uitkomt. Of je kunt een
abonnement nemen voor een jaar, of
voor één trimester, dat is goedkoper. We
zijn een Nederlandstalige club, maar er
worden verschillende talen door elkaar

I N F O R M AT I E
verenigingen

Maand van de Sportclub in de Kam
De Maand van de Sportclub is een initiatief van Sport Vlaanderen en vindt
dit jaar van 1 tot 30 september plaats. Het doel is om alle Vlamingen bij het
begin van het sportjaar aan het sporten te krijgen. De hele maand september openen Vlaamse sportclubs hun deuren. Bij alle sportclubs die meedoen, kan je minstens één gratis training volgen. Zo kun je ervaren of de
sport, de club … iets voor jou is. Ook Wezembeek-Oppem en GC de Kam
doen actief mee en sportverenigingen in Wezembeek-Oppem zetten hun
deuren open.
In GC de Kam wordt ook een sportinitiatie georganiseerd. Dit jaar staat
yoga in de kijker met drie bijzondere vormen. Een eerste is yoga en relaxatie,
waarbij gefocust wordt op meer energie en een betere lichaamshouding.
De tweede is ouder-kindyoga, waarbij je als (groot)ouder samen met je
(klein)kind oefeningen doet. En tot slot is er nog de kind-muziekyoga,
waarbij oefeningen speels verweven worden met verhalen, op muziek.
De lesgeefster is Lies Selleslach, die haar inspiratie onder andere bij de
Lakota- en Shipibo-indianen haalde. (KS)

© Tine De Wilde

Wil je deelnemen aan een activiteit, schrijf je dan vooraf in bij
arne.knaepen@derand.be, 02 731 43 31 of www.dekam.be.

gesproken. De flyer die Wesel elk jaar
opmaakt, is in vier talen opgesteld:
Nederlands, Frans, Engels en Duits. We
beklemtonen graag dat iedereen welkom is. Jong, oud, zowel vrouwen als
mannen. Er komen heel wat moeders
samen met hun puberdochters. Mannen
starten vaak met volle moed, maar
helaas houden ze het meestal niet lang
vol. Total body fit vindt plaats op maandag van 21 tot 22 uur. Het is conditietraining op muziek, ook bekend als bbb-training: borst-, billen- en buikoefeningen.
Lesgeefster Daniele Brahms geeft
oefeningen op een hoog niveau. Soms
worden er attributen zoals de step,
elastieken of gewichten gebruikt. Al het
materiaal, ook de gymmatjes, is beschikbaar in de zaal. Van de deelnemers
wordt enkel verwacht dat ze makkelijke
kleren dragen en op sportschoenen
komen.

van donderdag 1 september tot vrijdag 30 september
Maand van de sportclub
Sportraad Wezembeek-Oppem i.s.m. GC de Kam
De locatie is afhankelijk van de activiteit (zie volledig programma)
prijs: gratis
info: www.dekam.be of arne.knaepen@derand.be

Positieve energie

Zumbales kan je volgen op woensdag
van 20.30 tot 21.30 uur. Het is fitness op
Latijns-Amerikaanse dansmuziek, zoals
salsa, merengue, samba en cumbia. De
naam komt uit het Colombiaans-Spaans,
waar het zoveel betekent als snel bewegen en plezier hebben. Lesgeefster
Elhem Sbaa is een Française van Tunesisch-Siciliaanse afkomst. Zij is één brok
energie. ‘Overdag heb ik een stressvolle
job. Ik werk als bio-ingenieur in de
farmaceutica. ’s Avonds zumba geven
zorgt voor het perfecte tegengewicht. Ik
haal er een massa positieve energie uit.
Vooraf bedenk ik danschoreografieën
op basis van heel diverse muziek. Tijdens
de les neem ik iedereen dansend mee op
reis. Als je voor het eerst zumba doet,
ken je de danspasjes niet. Maar dat is
geen probleem, in de passen zit een
logische volgorde die je gauw al doende

leert. Beginners raad ik aan om zich
eerst op het voetenwerk te concentreren, de rest volgt wel. De lessen starten
met opbouw en eindigen met coolingdown en stretchoefeningen. Hier in de
zaal hangt een grote spiegel. Ik kijk goed
naar de groep. Dat niet iedereen in de
maat zit, is niet erg, zolang ik maar
lachende gezichten zie’, aldus Sbaa.
Karla Stoefs

Meer info?

Anne Wesel,
02 731 87 81 of
0474 66 63 53,
annewesel@hotmail.com,
www.aerobic-wo.be
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

dinsdag 6 september
Gezellig samenzijn
Okra

zondag 25 september
Vriendjesdag
Chiro Berkenbloesem

14.30 uur – OCMW
info: 02 731 83 39

14.30 tot 17.30 uur – lokalen Berkenheem
gratis
info: leiding@chiroberkenbloesem.be

donderdag 15 september
Bloedinzameling
Afdeling Rode Kruis-Tervuren
18 tot 20.30 uur – gemeentelijke basisschool,
Moorselstraat 252, Moorsel
info: Anne Marcus, bloedverantwoordelijke Rode
Kruis-Tervuren, bloed@tervuren.rodekruis.be of
0472 31 76 91
www.tervuren.rodekruis.be of (van Rode
Kruis-Vlaanderen) www.bloedgevendoetleven.be

zaterdag 17 september
Wijndegustatie
Hoe gedijt de pinotnoirdruif
binnen Europa
Les Amis de Bourgogne

maandag 26 september
Daguitstap Durbuy
Okra i.s.m. Okra regio Brussel
vertrek gemeentehuis Durbuy
prijs: 55 euro
inschrijven: voor 2 september, 02 731 83 39

27 september
Vorming brand en brandpreventie
Ziekenzorg i.s.m. Femma, Okra &
KWB
14.30 uur – GC de kam
prijs: gratis
info: 02 731 48 79

woensdag 28 september
Herfstfeesten:
optreden Miek & Roel
Okra i.s.m. GC de Kam
en de cultuurraad
15 uur – GC de Kam
Bekende meezingers, een kop koffie en een stuk
taart. Dat zijn de ingrediënten voor een geslaagde
namiddag.
prijs: 12 euro (vvk) – 14 euro (kassa)
info: 02 731 43 31

20 tot 22 uur – GC de Kam
prijs: 50 euro p.p., maaltijd inbegrepen
info: 02 767 44 93

zaterdag 17 september
Kamklub Charity Show
Kamklub
20 uur – GC de Kam
Een avond met folk, blues, jazz, pop en klassieke
muziek, verzorgd door lokale kunstenaars voor
het goede doel .
prijs: 10 euro
info: www.kamklub.info

zaterdag 24 september
Proef Femma, pannenkoekenslag
met bloementombola ten voordele
van Ziekenzorg
Femma
14.30 tot 17.30 uur – GC de Kam
prijs: lage prijzen
info: 02 731 48 79

zondag 25 september
Herfstjogging 5/10 km
Running Club WO
10.30 uur – vertrek en aankomst aan de Kam
(met herfstsoep)
gratis
info: 02 782 02 96
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Vriendjesdag Chiro Berkenbloesem
Chiro Berkenbloesem geniet nog volop na van haar zomerkamp. En omdat ze
hun spelplezier met zo veel mogelijk kinderen willen delen, houden ze op
zondag 25 september opnieuw een vriendjesdag. Alle leden mogen die dag
een vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje, buurjongen of buurmeisje,
klasgenootje ... meebrengen om hen te laten kennismaken met de Chiro. Ze
organiseren een spelnamiddag met enkele speciale activiteiten zoals bouncerbal en een opblaasbaar hindernissenparcours. Ook de traditionele
Chiro-spelletjes zoals leven en dood en ‘potteke stamp’ staan op het programma. Ouders zijn intussen welkom in de lokalen, waar we hen onze
werking toelichten. Met haar activiteiten wil Chiro Berkenbloesem kinderen
de kans geven om zorgeloos te ravotten. Verdraagzaamheid, respect en zorg
voor elkaar staan centraal. Via de Chiro maak je vrienden voor het leven, in je
eigen dorp. Noteer ook alvast de datum voor het groepsfeest op 30 oktober.
(KS)
Zondag 25 september, van 14 tot 17.30 uur, voor kinderen van 6 tot 16 jaar en
hun ouders.
info: info@chiroberkenbloesem.be, 0497 83 90 3,
www.chiroberkenbloesem.be, www.facebook.com/chiroberkenbloesem

Van 23 september tot 16 oktober
Herfstfeesten
Cultuurraad i.s.m. GC de Kam

vrijdag 30 september
tot zondag 2 oktober
Herfstfeesten: Tentoonstelling
handelszaken vroeger en nu:
Commerçanten van Weizembeik
en Oppet
vzw Erfgoed Wezembeek-Oppem

De Herfstfeesten, georganiseerd door de Cultuurraad van Wezembeek-Oppem en
GC de Kam, kondigen zich weer aan. Drie weken duren de festiviteiten, met als
startschot een optreden van Die Verdammte Spielerei in GC de Kam op vrijdag 23
september. Zoals elk jaar zijn er allerlei activiteiten gepland. Het openingsweekend
ziet er als volgt uit: op zaterdag 24 september, vanaf 14.30 uur is er Proef Femma, een
pannenkoekenslag met een bloementombola ten voordele van Ziekenzorg en op
zondag 25 september kan je gratis deelnemen aan een recreatieve herfstjogging (5 of
10 km) georganiseerd door de Running Club. Verder kan je op zondag terecht op de
Vriendjesdag georganiseerd door Chiro Berkenbloesem. Er valt ook wat bij te leren
over brandpreventie en de kunst van de kalligrafie tijdens de Herfstfeesten. Erfgoed
Wezenbeek-Oppem organiseert een tentoonstelling over oude handelszaken uit de
gemeente met een openingsvernissage op vrijdag 30 september en de aansluitende
tentoonstelling tot 2 oktober. In oktober kan je ook terecht in de Lijsterbes voor de
jaarlijkse Kinderhoogdag, vernieuw je je lidmaatschap op het boekenfeest van
Davidsfonds, of zet je je keel open bij de meezingsessies Gelukkig Zijn tijdens de
Herfstfeesten. Bekijk het volledige programma op www.dekam.be.

10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur – GC de Kam
gratis
info: erfgoedwezembeekoppem@telenet.be

© Tine De Wilde

Programma Herfstfeesten

> Vrijdag 23 september, 20 uur: opening herfstfeesten en seizoen met optreden van Die
Verdammte Spielerei met receptie. Prijzen: 6 euro (abo), 7 euro (vvk) en 8 euro (kassa)
> Zaterdag 24 september, vanaf 14.30 uur: Proef Femma, een pannenkoekenslag met
een bloementombola ten voordele van Ziekenzorg.
> Zondag 25 september, 10.30 uur: herfstjogging, een recreatieve jogging (5 km of 10
km) met vertrek en aankomst aan de Kam georganiseerd door de Running Club.
Iedereen is welkom en deelname is gratis.
> Zondag 25 september van 14.30 tot 17.30 uur: Vriendjesdag georganiseerd door
Chiro Berkenbloesem. Afspraak om 14.20 uur aan de Chirolokalen (Vosberg z/n,
1970 W-O, achter de kerk). Er worden die dag leuke activiteiten voorzien. Voor alle
kinderen vanaf het 1e leerjaar.
> Dinsdag 27 september, 14.30 uur: Brand en brandpreventie is het thema van een
door Ziekenzorg georganiseerde lezing i.s.m. Femma, Okra en KWB. Deze interactieve vorming richt zich tot ouderen en mensen die minder mobiel zijn.
> Dinsdag 27 september, 19.30 uur: eerste sessie van een workshop kalligrafie. Er zijn
10 sessies. Vooraf inschrijven is essentieel –het aantal deelnemers is beperkt- prijs:
70 euro. Dit is een samenwerking tussen GC de Kam, Archeduc en Gezinsbond.
> Woensdag 28 september, 15 uur: Het Feest voor alle leeftijden wordt dit jaar
opnieuw georganiseerd door Okra i.s.m. Cultuurraad en GC de Kam met een
optreden van Miek en Roel. Kaarten kosten 12 euro (vvk) en 14 euro (kassa).
> Vrijdag 30 september: Tentoonstelling Handelszaken vroeger en nu: Commerçanten
van Weizembeik en Oppet Erfgoed Wezembeek-Oppem. De vernissage gaat door
op vrijdag 30 september om 19 uur. De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 1 en zondag 2 oktober, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.
> Zaterdag 8 oktober, van 10 tot 17 uur: Het Davidsfonds stelt het boekenpakket Vers
Geperst voor waaruit je kan kiezen voor je lidmaatschap voor het nieuwe werkjaar.
> Zondag 9 oktober, 14 uur: Kinderhoogdag: cultuurfeest voor het hele gezin in GC
de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6 in Kraainem. Dit is een organisatie van GC
de Lijsterbes i.s.m. GC de Kam. Tickets kosten 6 euro (vvk) en 7 euro (kassa).
> Dinsdag 11 oktober, 20 uur: organiseert Natuurpunt de lezing Exoten: uitheemse
planten in onze natuur.
> Donderdag 13 oktober, 20 uur: Meezingsessies: Gelukkig zijn. In het kader van de
Week van het Nederlands wordt deze meezingsessie georganiseerd, voor Nederlands- en anderstaligen. Toegang is gratis.
> Vrijdag 14 oktober, vanaf 18u: Café Mangé georganiseerd door KWB ten voordele
van Ziekenzorg. Een maaltijd kost 10 euro.
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Die Verdammte Spielerei seizoenopener in GC de kam

Orkestraal theatraal door de
straten én de schouwburg
Noem het een fanfare, noem het een theatergezelschap, noem het verdammt moeilijk
om er zomaar een term op te plakken, maar één ding staat vast, en dat is dat ze op 23
september de opener zijn van het nieuwe seizoen in GC de Kam.

H

et is de vooravond van de
Gentse Feesten als ik afzak
naar Café den Turk, het oudste
café van Gent, voor een gesprek met
Stefaan De Winter, de frontman van een
eigenzinnige en bijzondere groep
muzikanten: Die Verdammte Spielerei.

Die Verdammte Ursprung
Toevallig is het niet dat we in café den
Turk hebben afgesproken. Volgens
Stefaan krijg je er niet enkel de best
getapte pint van Gent, maar is het ook
10

de bakermat van Die Verdammte
Spielerei. ‘In onze beginperiode kregen
wij hier de bovenruimte van het café ter
beschikking om ons om te kleden tijdens
de Gentse Feesten. Elk jaar speelden we
hier, voor het café, en dat werd van in
het begin geapprecieerd door de
mensen op straat. We hadden toen nog
maar negen minuten muziek, maar het
nam een gigantische loop en begon te
groeien voor we er erg in hadden. Onze
oorsprong ligt hier, aan deze bruine
toog.’

En maar marcheren

Ik vertel Stefaan dat ik hem en zijn
gevolg ooit voorbij heb zien marcheren
op de Vismarkt in Brussel. Even snel weg
waren ze als ze gekomen waren, maar de
hoofden van het volk bleven nog wel
enige tijd in de richting van het koddige
zestal gericht. Omdat ze een indruk
hadden nagelaten, en nog geen kleine.
‘Dat horen we vaker en dat is ook de
bedoeling. De mensen kennen ons van
de straat. Tien jaar geleden zijn we
ermee begonnen, allemaal nazaten van

Verhalen uit Randlandia
GC de Kam zoekt verhalen
voor theater
Ken jij een boeiend verhaal uit de geschiedenis van Wezembeek-Oppem?
Markante figuren of pittige anekdotes? Laat het ons weten, want misschien
levert het boeiend theater op. Met het project Randlandia zetten vijf
gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ hun dorpsgeschiedenis in de kijker.
Ook GC de Kam doet mee. Compagnie M’RZA bundelt de verhalen en kneedt
ze tot een heel originele theatervoorstelling.
‘We gaan aan de slag met de verhalen die we sprokkelen in de aanloop naar
de voorstelling’, vertelt theatermaker Yoeri Lewijze van M’RZA. ‘Dat doen we
op een verhalenavond, via onze website en tijdens gesprekken met inwoners.
Die verhalen gaan meestal over het authentieke dorpsleven van toen, zoals
de rivaliteit tussen de fanfares van Wezembeek en Oppem. Tijdens de
processie zouden ze aan de grens tussen de twee dorpen de fakkel van elkaar
overnemen, maar ze bleven allebei koppig doorspelen.’
De geschiedenis van GC de Kam komt zeker ook aan bod. Een rijke geschiedenis,
die teruggaat tot de 15e eeuw. ‘De Kam is al bijna 25 jaar een gemeenschapscentrum’, weet centrumverantwoordelijke Anne Decuypere. ‘Het seizoen 20172018 wordt dan ook een feestseizoen.’ De voorstelling Randlandia trapt dat
seizoen af op 22 september 2017. Nog een jaar de tijd dus om stevige verhalen
te verzamelen. Lever jij inspiratie? Laat het weten via www.randlandia.be of
via het onthaal van GC de Kam. Geef ook een seintje als je wil meewerken aan
het feestweekend van 25 jaar de Kam op 23, 24, 25 februari 2018. (BC)

het conservatorium van Gent – de ene is
daar al wat verder geraakt dan de
andere – en samen zijn wij toen het
straattheater in gerold. Meestal kennen
de mensen onze naam niet, maar als we
dan beschrijven hoe we eruit zien, beginnen de belletjes te rinkelen.’
Zes man in een marcelleke, waarvan één
onnozelaar met een rood petje vooraan
‘Dat ben ik!’ Even wordt er gelachen,
maar dan benadrukt Stefaan dat Die
Verdammte Spielerei die uitstraling
nodig heeft om samenhorigheid uit te
stralen. De groep wil één zijn met het
volk en zich niet beter voelen. Dat neemt
niet weg dat we de mensen een geweten
willen schoppen. Ik ben van Aalst
afkomstig en Louis Paul Boongewijs lijkt
het mij nodig om af en toe mijn gedacht
te zeggen. Ik zie mezelf dan als een
moderne nar, die al lachend zijn mening
zegt en die, ni dieu ni maître, voor
niemand ontzag heeft, en lacht met
iedereen.’

Die Verdammte Spielerei wil vooral
muziek brengen, ook klassieke muziek,
en daar staat niet iedereen zomaar voor
open: ‘Wij zijn een soort Vlaamse
fanfare en brengen klassieke Duitse
marsen die in elk dorp wel door de
plaatselijke harmonie worden gespeeld.
Dat is ons uitgangspunt. Als je dat soort
dingen brengt, dan merk je dat je echt
dicht bij het volk staat, dat het volk dat
apprecieert. En als je die muziek dan ook
nog eens in een dergelijk tempo speelt,
zodanig dat de meeste professionele
muzikanten het er moeilijk mee zouden
hebben, dan krijg je een fenomeen dat
toegankelijk is, maar ook tof, en door de
toevoeging van improvisatie ook nog
eens boeiend om naar te kijken.’

Alle gekheid op een stokje

Hoewel gekheid de groep eigen is, heeft
Die Verdammte Spielerei ook de drang
om serieus genomen te worden: ‘Als je
begint als een groep studenten van het
conservatorium, dan wordt er gelachen
met wat je doet in zo’n samenstelling.

De docenten vinden dat je je talent
vergooit aan het volk, dat dat niet kan
appreciëren, waardoor je jezelf dus
alleen maar belachelijk maakt. Als later
blijkt dat we wél succes hebben en
misschien zelfs meer spelen dan onze
docenten, dan is dat fantastisch om te
beseffen. Er wordt veel naar ons geluisterd en als dan blijkt dat er ook culturele
centra bestaan die het risico willen
nemen om een groep te boeken die op
zich wel bekend is, maar niet op televisie
komt en van de straat uit leeft, is dat de
kers op de taart. Bovendien krijgen wij
van de mensen die de centra beheren te
horen: ‘Verdorie: het zit hier vol volk dat
we normaal nooit zien.’ Dat is echt
geweldig. Ook over onze zaalshows
werd gezegd dat dit nooit zou lukken.
Wel, dat heeft alleen maar olie op het
vuur gegooid. Sinds we in de zaal staan,
hebben we een heel nieuwe manier van
het benaderen met Die Verdammte
Spielerei ontdekt en dat smaakt alleen
maar naar meer.’
Sofie Van den bergh
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

september
Tentoonstelling
tekeningen Ezelsoor
K AM KIEST VOOR KUNST

openingsuren cafetaria
cafetaria GC de Kam
gratis

zaterdag 3 september
Ezelsoor
Gratis boekenkaftdag
FAMILIE

10 tot 14 uur – GC de Kam
prijs: gratis.
info en inschrijven: www.dekam.be

zondag 4 september
Gordelfestival
SPORT

8 tot 18 uur – provinciedomein
Huizingen (Beersel) / Woudpoort Jezus-Eik (Overijse)
Café de Kam is een terraspunt
info: www.gordelfestival.be

maandag 5 september
tot en met oktober
Tentoonstelling
fotografie
Marko van der
Steenhoven
K AM KIEST VOOR KUNST

openingsuren cafetaria
cafetaria GC de Kam
gratis

woensdag 7, 14, 21, 28
september en 5 oktober
Yoga – relaxatie met
Lies Selleslach
SPORT

20 tot 21.15 uur – GC de Kam
prijs: 15 euro
info: arne.knaepen@derand.be

zondag 11, 18, 25
september 2, 9, 16, 23,
30 oktober,
13 en 20 november
Ouder-kind Yoga
Kinder-muziek yoga
SPORT
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10 tot 11 uur – GC de Kam
ouder-kind Yoga - Lies Selleslach
prijs: 30 euro
11 uur tot 12 uur – GC de Kam
Kinder-muziek yoga - van 6 tot
10 jaar11
prijs: 30 euro

woensdag 14, 21, 28
september 5, 12, 19 en
26 oktober
BootKAMp
20 tot 21 uur – GC de Kam
prijs: 21 euro voor de volledige
reeks
inschrijven: arne.knaepen@
derand.be - 02 731 43 31

donderdag
15 september
Mustang
FILM

15 en 20 uur – GC de Kam
tickets: 4 euro (kassa)

dinsdag 20, 27
september, 4 oktober
Sportinitiatie maand
van de sportclub
Ouder-kind yoga en
kind-muziek yoga met
Lies Selleslach
gratis
info: arne.knaepen@derand.be

vrijdag 23 september
Die Verdammte
Spielerei
MUZIEK

Opening herfstfeesten en
opening seizoen 2016-2017
20 uur – GC de Kam
i.s.m. cultuurraad
Wezembeek-Oppem
tickets: 7 euro (vvk),
8 euro (kassa)

dinsdag 27 september
Kalligrafie
Workshop i.s.m. Archeduc
VORMING

19.30 tot 21.30 uur – GC de Kam
10 dinsdagen: 27/09/2016, 4, 11, 18
& 25/10/2016, 8, 15, 22 &
29/11/2016 en 6/12/2016
i.s.m. Archeduc en Gezinsbond
Wezembeek-Oppem
prijs: 70 euro

Mustang
Traditie versus moderniteit
Een pakkend verhaal over vijf tienerzussen die
opgroeien in een dorpje in het noorden van Turkije.
Na de laatste schooldag spelen ze onbezorgd op het
strand met wat jongens van de school. Puur en
onschuldig, maar het conservatieve dorp spreekt er
schande van. Hun grootmoeder en oom grijpen in:
jongens worden geweerd en ze mogen alleen grauwe,
traditionele kleding dragen. De meisjes rebelleren,
maar dan grijpt de familie naar een drastische
oplossing die ze al generaties gewoon is. De meisjes
worden één voor één uitgehuwelijkt.
De eerste film van cineaste Deniz Gamze Ergüven is
een beklijvende aanklacht. Een drama waarin traditie
botst met moderniteit en de modernisering in het
Turkije van vandaag. De titel is een metafoor, een
verwijzing naar wilde paarden die zich niet willen laten
temmen. Mustang werd genomineerd voor een Oscar
als beste niet-Engelstalige film in 2016 en haalde een
César voor beste debuutfilm. Ook op het Filmfestival
van Cannes viel de film in de prijzen. (BC)
donderdag 15 september
15 en 20 uur - GC de Kam
tickets: 4 euro

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.
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.

C U LT U U R
muziek

Kinderhoogdag in en rond de Lijsterbes

Gewelven, maskers
en vliegende poppen

Het geweldige gewelf

Kinderen steken tijdens de Kinderhoogdag de handen uit de mouwen, ze
kunnen zelfs dingen bouwen. Dirk
Langenberg van de vzw Sol bouwt
samen met hen een metershoog koepelgewelf. ‘Een geweldig gewelf, noem ik
het’, vertelt hij. ‘We knutselen het in
elkaar met grote driehoeken van hout,
bijeengehouden door ringen van
polyethyleen van hoge dichtheid, of
HDPE-ringen. Dat zijn ringen die we
zagen uit waterafvoerbuizen. Samen
met de kinderen van de Nederlandstalige
basisschool maken we op voorhand alle
onderdelen. De kinderen gaan aan het
zagen, schuren en boren. Tijdens de
Kinderhoogdag zetten we dan alles in
elkaar. Dat is een moeilijk klusje dat
teamwerk vereist. ‘Want zolang het
laatste stukje niet vastzit, moet iedereen
helpen om het gewelf te onderstutten.’
De kinderen leren er flink wat uit.
‘Sterkteleer, bijvoorbeeld, en driehoeksmeetkunde. Als het gewelf rechtstaat,
wordt het verduisterd met een zeil. Een
klein gaatje werkt als camera obscura en
zet de wereld op zijn kop. Zo leren ze
ook wat bij over de werking van het
oog.’

Glazen maskers

Kinderen kunnen zich ook creatief
vermaken met het ontwerpen van een
masker … uit glas. Glaskunstenares
Marie-Laurence Leguet-Sikaly van Le
Studio UniVerre organiseert een workshop maskers versieren. Niet zomaar
met lijm, schaar en papier, maar met
gekleurde stukjes glas. Niet zo heel
moeilijk, weet de Kraainemse kunstenares.
‘De maskers zijn gemakkelijk te maken
en ze zijn echt mooi’, zegt ze. ‘Ik leer de

kinderen het glas temmen en
snijden met eenvoudige hulpmiddelen. Met een collagetechniek
maken ze met de stukjes glas,
gekleurd zand, glitter en veren
maskers die ze meteen kunnen
dragen.’

Het Grote Minicircus

© TDW

De Kinderhoogdag is een dag vol workshops en voorstellingen in en rond de Lijsterbes. Met acrobatische
poppen, blinkende maskers en een metershoog
koepelgewelf belooft de Kinderhoogdag op 9 oktober
spektakel en plezier voor jong en oud. De thema’s dit
jaar zijn commedia dell’arte en het circus.

De afsluiter van de Kinderhoogdag is een heus circus, voor
en door de aanwezige kinderen. En niet
zomaar eentje, maar het Grote Minicircus,
met slechts één artiest: de circusdirecteur.
Stel het je even voor: de directeur rijdt
met een grote kar de piste in. Als hij de
kar openklapt, uit elkaar trekt en uitvouwt,
blijkt daar plots een volledig circus te
staan. ‘Het Grote Minicircus is een
wervelende circusshow gespeeld door
poppen’, legt Christof Gouwy van
compagnie Hoetchatcha (zie foto) uit.
Hij is de circusdirecteur van dienst. ‘Ik
werk met kleine artiesten in een grootse
show. Het is geen poppenkast, eerder
een voorstelling vol zotte trucjes met
poppen. Ze vliegen in het rond, balanceren, jongleren, zoals in het echte circus.
Kinderen kijken niet alleen, ze nemen
ook deel aan de voorstelling en stelen de
show.’ De kinderen laten Victor de
Vliegende Kanonskogel door de lucht
zweven, ze laten de olifanten salto’s
maken, ze nemen het op tegen John De
Sterke Man, laten de apen en honden
dansen ...
Ook de ouders genieten en lachen
ongetwijfeld mee op deze creatieve en
spectaculaire dag. Dit is een samenwerking van de Lijsterbes en de Kam.
Bart Claes

Christof Gouwy

FR

Kinderhoogdag dans et autour du
Lijsterbes
Le Kinderhoogdag est une journée riche en
ateliers et représentations dans et autour du
Lijsterbes à Kraainem. Le spectacle sera
certainement au rendez-vous lors du
Kinderhoogdag du 9 octobre avec des
marionnettes acrobatiques, des masques
étincelants et une voûte en coupole haute de
plusieurs mètres. Les thèmes seront
consacrés à la Commedia dell’arte et au
cirque. Dirk Langenberg de l’asbl Sol
construit une voûte en coupole haute de
plusieurs mètres. La coupole est occultée par
une voile. Une petite ouverture fait office de
camera obscura et met le monde à l’envers. Il
sera possible de décorer des masques avec
l’aide de l’artiste vitrière Marie-Laurence
Leguet-Sikaly du Studio Univerre. Non pas en
se servant de colle, de ciseaux et de papier,
mais de petits morceaux de verre coloré. Le
Kinderhoogdag se clôturera avec un véritable
spectacle de cirque, le Groot Minicircus de
Christoph Gouwy de la compagnie
Hoetchatcha. Un spectacle de cirque qui ne
compte qu’un seul artiste: le directeur du
cirque, le reste du cirque étant interprété par
des marionnettes.
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I N F O R M AT I E
Rand-nieuws
De taalwet in bestuurszaken bepaalde in
de jaren 60 dat de overheden in elk
taalgebied de officiële taal van dat
gebied moeten gebruiken in hun
communicatie met de burger. In Brussel
werd dat het Nederlands én het Frans.
In Vlaanderen, en dus ook in de Rand,
uitsluitend het Nederlands. Zes gemeenten
rond Brussel (Kraainem, WezembeekOppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos,
Wemmel en Linkebeek) kregen een
uitzondering: de faciliteiten. Naargelang
van de wens van de inwoners van die
gemeenten kan de communicatie
gebeuren in het Nederlands of in het
Frans. In 1997 preciseerde de Vlaamse
overheid met de befaamde omzendbrieven Peeters en Martens dat de
faciliteitengemeenten alle documenten
aan alle burgers standaard in het
Nederlands moeten versturen. Wie dat
wil, moet zélf en voor elk document
opnieuw een Franse vertaling aanvragen
bij de overheid.

© André Depreter

Zeer belangrijk

50 jaar taalwet
in bestuurszaken
In 1966 trad de befaamde taalwet in bestuurszaken in
werking. Precies vijftig jaar geleden dus. De wet legt vast
welke taal de overheden moeten gebruiken in hun
communicatie met de burgers. Zes gemeenten rond
Brussel kregen met de faciliteiten een speciaal statuut.
De discussies rond die faciliteiten vieren meteen ook
hun 50e verjaardag. En lang zullen ze nog leven …
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Het belang van de taalwet in bestuurszaken kan volgens politicoloog Bart
Maddens van de KU Leuven niet worden
onderschat. ‘Het vastleggen van de
taalgrens en de taalwetten die daarop
gevolgd zijn, hebben de basis gevormd
voor het federalisme in ons land’, zegt
Maddens. ‘Voordien bestond de taalgrens ook, maar die was toen eigenlijk
beweeglijk. Zonder het vastleggen van
de taalgrens en de bijhorende taalwetten
was het federalisme nooit werkbaar
geweest. Ook vijftig jaar later is de
taalwet onontbeerlijk. In een aantal
faciliteitengemeenten blijft nog maar
een klein percentage Nederlandstaligen
over. Je hoort daarom soms stemmen
opgaan dat we de taalwetten moeten
aanpassen aan de realiteit. Dat betekent
dat we in de praktijk terug gaan naar de
talentellingen en telkens als er verschuivingen in de verhoudingen zijn, we de
taalgrens en dus de gewestgrens opnieuw
moeten aanpassen. Maar zoiets is
volgens mij ondoenbaar én onwenselijk.’

Angel

De faciliteitenregeling vormde al van bij
het begin de angel in het verhaal van de
taalwetten. ‘De faciliteiten in de gemeenten rond Brussel hebben in het

verleden al tot enorme discussies geleid
en dat zal volgens mij nooit anders zijn.
Er zullen altijd voor- en tegenstanders
zijn. Telkens als de faciliteiten op de
politieke agenda komen, wordt de
afschaffing ervan voorgesteld als
pasmunt voor het aanhechten van
bepaalde gemeenten van de Rand bij het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En dat
is voor de andere partij volstrekt ondenkbaar. Dus blijven we met die faciliteiten
werken, zo goed en zo kwaad als we
kunnen.’ Met de omzendbrieven Peeters
en Martens eind jaren 90 ging de storm
niet bepaald liggen. ‘Met de omzendbrieven heeft de Vlaamse overheid de
federale wet willen verduidelijken. Maar
die befaamde brieven hebben van bij het
begin tot hevige politieke discussies
geleid. De federale wet laat marge voor
interpretatie en dat betekent natuurlijk
problemen. Aanvankelijk zag de Raad
van State geen graten in de brieven.
Daar is in 2014 verandering in gekomen,
toen een tweetalige kamer bevoegd
werd als gevolg van de zesde staatshervorming. Die heeft bepaald dat de
burgers in de faciliteitengemeenten hun
aanvraag voor documenten in het Frans
maar om de vier jaar moeten doen en
niet telkens opnieuw. En dat tot onvrede
van heel wat Vlaamse politici. Maar die
nieuwe ongelukkige situatie heeft de
politiek zelf gecreëerd. Het is de politiek
die de tweetalige kamer in het leven
heeft geroepen en de knoop niet heeft
doorgehakt. De hete aardappel is zo
fijntjes doorgespeeld naar de rechterlijke
macht. Maar het is een illusie om te
denken dat daarmee de politieke discussies over de taalwetten ten einde zijn. De
taalwetgeving in ons land is nu eenmaal
verschrikkelijk ingewikkeld.’

Verkeerd signaal

Aan Franstalige kant werden de faciliteiten
de voorbije vijftig jaar vaak beschouwd
als permanente taalrechten, aan Vlaamse
kant als tijdelijke maatregelen om de
integratie te bevorderen. Hebben de
faciliteiten die integratie van Franstaligen

Gordelfestival
Op zondag 4 september, de topdag van het Gordelfestival, kunnen we weer
met zijn allen gaan wandelen en fietsen in de Vlaamse Rand. Nieuw is dat het
evenement voortaan volledig gratis is. ‘Wie wil deelnemen aan het Gordelfestival
hoeft dus niet meer in de buidel te tasten’, beaamt Eddy Frans, directeur van
vzw ‘de Rand’, die het Gordelfestival coördineert. ‘De deelname en de bijhorende
verzekering zijn dus gratis en ook de optredens en animatie in de twee
trefpunten in Huizingen en Jezus-Eik.’ De Gordelklassieker is dit jaar weer
herleid tot zijn oorspronkelijke 100 kilometer. Wie het wat kalmer aan wil
doen, kan kiezen voor fietstochten tussen 20 en 80 kilometer. Wandelaars
kunnen de Vlaamse, groene Rand ontdekken tijdens tochten van 1,5 tot 25
kilometer. Tijdens de sportieve inspanning en ook achteraf is er in het provinciedomein van Huizingen allerlei animatie voor jong en oud. Toppers op muzikaal
vlak zijn daar Laura Tesoro en Clouseau. Iedere deelnemer keert naar huis
met een flesje Gordelfestivalgeuze, speciaal gebrouwen voor het evenement.
Voor de kinderen is er een non-alcoholisch alternatief: het Gordelfestivaldruivensap.
De focusgemeente is dit jaar Overijse. De dorpskern van Jezus-Eik is naast
het domein van Huizingen het tweede grote trefpunt van het Gordelfestival.
In het Zoniënwoud valt er heel wat te beleven: een parcours in het avonturenbos, een gladiatorenloop, begeleide looptochten en mountainbikeritten. Of je
kunt al wandelend of fietsend de charmes en het erfgoed van de Druivenstreek
ontdekken. Jezus-Eik zorgt op 4 september ook voor straattheateracts, een
kleuterdorp en optredens van Radio Oorwoud en Mathias Vergels & The
Village. Ook de faciliteitengemeenten blijven hun band met de Gordel houden.
Zo kan je in gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel vertrekken
voor de Gordelfietsklassieker van 100 kilometer. GC de Boesdaalhoeve in
Rode fungeert als bevoorradingspunt, ook voor de mountainbikeroute vanuit
Jezus-Eik. De deelnemers aan de 100 kilometer kunnen ook even uitrusten
aan GC de Kam in Wezembeek-Oppem. En wie kiest voor de Zennewandeling,
ontdekt prachtige groene plekjes in Linkebeek en Drogenbos. Even bekomen
van al dat moois kan op het terraspunt van GC de Moelie in Linkebeek. Veel
Gordelplezier. (TD)
Meer informatie over het Gordelfestival op zondag 4 september vind je op
www.gordelfestival.be.

effectief bevorderd? ‘Volgens mij niet’,
meent Maddens. ‘Er is een verkeerd
signaal gegeven met die faciliteiten.
Franstalige inwijkelingen uit Brussel
kwamen precies in de faciliteitengemeenten wonen omdat ze hier in hun
taal konden worden bediend. Het heeft
hen niet bepaald gestimuleerd om
Nederlands te leren en dat betreur ik. Ik
ben ervan overtuigd dat de verfransing
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in de Rand minder groot geweest zou
zijn, als de Franstaligen die faciliteiten
niet hadden gekregen. Maar we moeten
tegelijkertijd natuurlijk niet naïef zijn. De
faciliteiten zijn maar één factor van de
vele die de verfransing en internationalisering van de Rand in de hand werken.’
Tina Deneyer
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BEELD
uit Wezembeek-Oppem

‘Hondje heeft het zakje al gezien, nu nog zijn baasje er op attent maken.’
Locatie : hoek R. Hernalsteenstraat en Cafmeyerstraat.
Foto: André Depreter, tekst: Luc De Vogelaere

