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Protest stopt bouwwerken
Kloostertuin niet
De Raad van State beraadt zich momenteel over een
beroep tegen de bouwvergunning voor een dertigtal
appartementen in de voormalige kloostertuin. Het
gelijknamige bouwproject met openbaar park, tussen
de Wezembeeklaan, de Marcelisstraat en de De
Keyzerstraat, is ondertussen al van start gegaan. ‘Er is
een beroep ingediend tegen één deelaspect van het
project Kloostertuin. Het gaat om de geplande
appartementen op de hoek van de Wezembeeklaan en
de Marcelisstraat. Er zijn omwonenden die moeite
hebben met de hoogte van de appartementen’, zegt
schepen van Stedenbouw Dominique Matthys
(LB-Union). ‘Het is onduidelijk wanneer de Raad van
State zijn arrest klaar zal hebben. We hopen zo snel
mogelijk, zodat er duidelijkheid is. De bouw elders in de
kloostertuin is al gestart. Alles samen gaat het om 125
appartementen.’ Het project zorgt volgens de schepen
voor een meerwaarde voor de gemeente en haar
inwoners. ‘De kloostertuin was jaren ontoegankelijk. We
willen er een openbaar park van maken met speeltuigen
voor de kinderen. Het grootste deel van de parking gaat
ondergronds en er komt opnieuw een rozentuin zoals
vroeger. De kapelletjes worden gerestaureerd en de
oude waardevolle bomen blijven. (JS)

Toekomst muziekschool
onduidelijk
De toekomst van de muziekschool van Wezembeek-Oppem, een
filiaal van de academie van Sint-Pieters-Woluwe, is onduidelijk.
Momenteel heeft de muziekschool onderdak in de Nederlandstalige
gemeenteschool De Letterbijter in de Louis Marcelisstraat, maar
de school verhuist op redelijk korte termijn. Of de muziekschool
mee kan verhuizen, staat nog niet vast. ‘Op de site van het nieuw
administratief centrum (NAC) komt een nieuwe school. We
dachten die eerst te bouwen en pas nadien het NAC en de
appartementen, maar dan zouden de kinderen op een werf naar
school moeten gaan en dat is te onveilig’, zegt schepen Dominique
Matthys (LB-Union). ‘Daarom gaan we de leerlingen onderbrengen
in een tijdelijk onderkomen. Waar weten we nog niet. We hebben
de vraag gesteld aan de paters passionisten, aangezien ze nog
maar met weinig zijn. We hebben nog geen antwoord gekregen.
Of de muziekschool mee kan verhuizen, hangt af van de beschikbare
ruimte.’ In de muziekschool weten ze voorlopig ook niet wat de
toekomst zal brengen, al lijken ze er wel vanuit te gaan dat de
gemeente een oplossing voor hen zoekt. (JS)

Rusthuisbewoners en peuters onder één dak
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Woonzorgcentrum Vuerenveld en kinderdagverblijf Zonnetje delen sinds eind vorig jaar een
gebouw in de Astridlaan. Toen de overkoepelende organisatie Infano te horen kreeg dat ze
voor Wezembeek-Oppem 27 vergunde plaatsen kreeg, moest ze op zoek gaan naar een
onderkomen. Dat werd snel gevonden, en de samenwerking is een succesverhaal. Hoewel de
crèche en het rustoord een andere ingang hebben, is er zeker sprake van interactie. ‘Zeker
één keer per maand gaan we met de kinderen langs bij de rustoordbewoners. Dan spelen of
kleuren ze samen. De ouderen fleuren er helemaal door op, en voor de peuters is het leerrijk
om in een andere omgeving te komen’, vertelt Maxime Verhulst van Infano. Rustoorddirecteur
Bart Kwanten is eveneens enthousiast. ‘De kinderen komen geregeld boven bij de ouderen of
omgekeerd. De bewoners van het rustoord genieten er met volle teugen van. Dat is nieuw,
jong leven. Hoe ouder ze worden, hoe meer deugd ze hebben van die affectie. En de kinderen
vinden het ook leuk om naar hier te komen. Ik herinner me nog dat kort na de opening van de
crèche een drieling mee aan het dansen was op de muziek tijdens de animatie. Voor volgend
jaar denken we aan een zomerkamp voor de kinderen van de medewerkers.’ (JS)

2

Telex
• Het OCMW past het meerjarenplan 2014-2019 aan op vraag van de gouverneur.
De cijfers van 2016 werden niet correct overgedragen naar 2017. Er zat een
verschil op van 400.000 euro. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk.
• Het regent klachten. Nadat OCMW-raadslid Frank Vandendael (WOplus)
klacht indiende tegen het voorstel om Nathalie Leclaire (LB-Union) tot voorzitter van het OCMW te benoemen, dient Leclaire op haar beurt klacht in bij
de Raad van State omdat minister Homans haar niet wil benoemen. Leclaire
wordt niet benoemd omdat ze onvoldoende Nederlands spreekt om haar
functie uit te kunnen oefenen.
• Naast Frank Vandendael diende ook Anne-Marie Servranckx (CDH/LB-Union)
een klacht in tegen het voorstel om Leclaire OCMW-voorzitter te maken.
Servranckx is tevens uit Union gestapt en zetelt nu als onafhankelijke in de
OCMW-raad.
• In 2000 richtte de provincie Vera op als autonoom provinciebedrijf om
gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales te begeleiden bij de
invoering van e-government. Zeventien jaar later stapt ook WezembeekOppem op deze trein.
• De gemeente past de energiepremies aan: de bijkomende premie voor
particulieren gaat naar omlaag: van 75% naar 50%. Daarnaast kunnen
scholen nu een beroep doen op een subsidie voor energiebesparende
investeringen in de schoolinfrastructuur. Zij kunnen 30% van hun factuur
recupereren, met een maximum van 30.000 euro per initiatief.
• Vzw W.Ring (geluidshinder en luchtverontreiniging van de Ring) met een
schepen en enkele gemeenteraadsleden als leden, vraagt de gemeente, zoals
elk jaar, een subsidie van 10.000 euro voor juridische procedures. Op 3 mei
heeft het college een controle uitgevoerd. De oppositie wil weten op basis
waarvan die controle is gebeurd, want daarover is er niets terug te vinden. Ze
wil ook weten welke juridische procedures er dan precies werden gevoerd?
Waarover? Met welk resultaat? Nicole Geerseau (LB-Union), voorzitter van de
gemeenteraad, stelt het punt uit tot de volgende vergadering.
• Hetzelfde liedje voor de vzw AWACSS (geluidshinder vliegtuigen), waarvan
de burgemeester lid is. Deze vereniging vraagt 7.500 euro. Ook hierover geen
enkel document met uitleg. Het punt wordt eveneens uitgesteld naar de
volgende gemeenteraad.
• Omdat intercommunales vanaf 1 januari 2019 geen diensten meer kunnen
leveren over de gewestgrenzen heen moet de gemeente op zoek naar een
andere waterleverancier. De gemeente zal ook de rioleringen, die ze indertijd
aan Vivaqua verkocht heeft, moeten terugkopen.
• Raadslid Jan Walraet (WOplus) vraagt hoe het met de informatiesnelweg
van de gemeente is gesteld. Normaal zouden alle dossiers elektronisch
beschikbaar moeten zijn voor de gemeenteraadsleden, maar dat is niet zo.
Burgemeester Petit zegt dat het raadslid een punt heeft. Er wordt momenteel
een module voor notulenbeheer uitgeprobeerd.
• Op het kruispunt van de Bergenblokstraat en de Bergstraat zit er een groot
gat in de straat. Er is een lek in de riolering die over zeven meter hersteld
moet worden.
• De gemeente treedt toe tot BE-ALERT, een platform van het crisiscentrum,
om de bevolking doeltreffend te kunnen alarmeren bij een calamiteit.
• Het wegdek en de riolering van de Albertlaan zijn in slechte staat en worden,
in samenwerking met buurgemeente Tervuren, hersteld.
• De prijs voor een afschrift van een bestuursdocument wordt aangepast: een
A4 kost 0,05 euro, een A3 0,10 euro, een print kost 5 euro.
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Manuela en Miguel del Marmol

‘De tuin groeit met ons mee’
De derde en laatste tuin die we met uitgekamd bezoeken is de tuin van de familie del
Marmol in de Diepestraat in Wezembeek-Oppem. De tuin lijkt op een huis met veel
kamers, een gastvrij huis waar de deuren open staan en je uitnodigen om op ontdekking
te gaan. De vrouw des huizes Manuela del Marmol leidt ons rond.
‘Voor het werk van mijn man, Miguel del
Marmol, verbleven we lange tijd in het
buitenland, onder meer in Azië. Pas in
1999 verhuisden we terug naar België,
met nog eens een onderbreking van drie
jaar in 2009. Vroeger woonde mijn
schoonvader in dit huis, hij kocht het
domein in 1947 van een vrouw die hier
een kudde schapen hield. Mijn schoonouders hadden niet veel interesse in de
tuin’, zegt Manuela.

Eekhoorns en vossen

Het huis is op het zuidoosten gericht.
Daar is bij de inrichting van de tuin
rekening mee gehouden. Zo lopen de
paden schuin, waardoor het perspectief
anders is. ‘Ondanks de grootte van het
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domein, 1,2 hectare groot, zijn er beperkingen omdat de tuin op een hellend
vlak ligt. Aan de straatkant is er een
loodrechte afgrond en we moesten
extra grond aanvoeren voor de huidige
inrichting. We hebben aan het huis een
keuken bijgebouwd. Van daaruit heb je
nu een goed zicht op het grote gazon.
Onze hond zit er achter de eekhoorns
en de vossen. In de tuin hebben we
een vijver aangelegd, en de garage is
omgebouwd tot de conciërgewoning.’
‘Het eerste jaar werkte ik elke dag in de
tuin, met de kettingzaag, want er was
behoorlijk wat achterstallig snoeiwerk.
Nu is het werk verdeeld: mijn man zorgt
voor het gazon en de clematis (klim-

planten, n.v.d.r.), ik neem het overige
onder mijn hoede. Voor de herinrichting
kregen we advies van onze vrienden
Augustin en Marie d’Ursel. In het begin
ging mijn interesse vooral naar de
rozentuin. Mijn passie voor vaste
planten kwam pas later. Marie-Pascale
Vasseur, ook een vriendin, heeft me
geholpen bij de invulling van de gemixte
borders. Inspiratie vond ik ook door
andere tuinen te bezoeken. In Normandië
heb je de mooie tuin Vasterival, in
Engeland is er Sissinghurst, maar ook
dichterbij vind je bijzondere tuinen zoals
het Arboretum van de stichting Kreftenbroeck in Sint-Genesius-Rode. Tuinen
bezoeken is erg leuk, je merkt snel dat
mensen met groene vingers sociaal zijn.

MENSEN
open tuinen

Ze geven graag advies en staan zelf open
voor nieuwigheden. Alle informatie voor
tuinbezoeken in eigen land vind je in de
gids van Open tuinen van België, maar
er zijn ook de tuinbeurzen. Die van
Aywiers is een van de beste.’

‘Coup de coeur’

De tuin van de familie del Marmol kan je
het best vergelijken met een park. Ten
noorden van het huis wandel je een
eerste tuinkamer door tot bij de ovale

De tuin telt ook heel wat bomen. ‘Er is
de bijzondere Japanse kornoelje, die in
elk seizoen anders is en een zomereik
die pas in de lente zijn bladeren verliest.
Er staat ook een zeldzame cornus
Kreftenbroeck. Maar het pronkstuk is de
oude kersenboom waarop we rozen
geleid hebben. Als die bloeien, kleurt de
kruin van de boom oranjerood. Ook
tegen de huisgevel laten we planten
groeien. Zoals kiwi’s, waarvoor je wel
wat geduld nodig hebt. Ze rijpen pas laat

bos ravotte. Mijn favoriete plek is de
composthoop, omdat de aarde er zo rijk
is. We gooien er ons tuinafval en krijgen
vruchtbare aarde terug. Mooi toch?
De tuin groeit ook met ons mee. Toen
de kinderen ouder werden, hadden ze
hun plek om ’s avonds bij een vuurtje
gitaar te spelen met vrienden. Waar
vroeger de zandbak was, staat nu een
mooie rozenstruik: ‘Souvenir de RoseMarie’. Deze rozenvariëteit is speciaal ter
nagedachtenis van mijn overleden
moeder gekweekt. Het is het werk van
de kwekerij opgericht door Louis Lens.
Nu is de kwekerij in handen van Rudy en
Ann Velle-Boudolf.

‘Als ik opnieuw zou beginnen, koos ik
alleen nog eetbare planten’
vijver. Die is half ingesloten door een
felgroene hoge haag. Een doorgang in
de tuinkamerhaag leidt je naar de
moestuin. Daar liggen de vierkante
groentebedden klaar om ingezaaid te
worden. Recht tegenover de moestuin is
er een kleine boomgaard. Aansluitend
ligt het tennisplein. Rond de afrastering
hiervan zijn peren- en appelbomen en
frambozenstruiken geplant. Achteraan is
de tuin wilder, wat mooi aansluit bij het
bos. Ten westen van het huis is er het
grote gazon dat gelijkloopt met het
tennisplein. En via treden van donkere
hardsteen kom je opnieuw bij de keuken.
‘Alle planten kocht ik op gevoel, coup
de coeur. Onder de bomen groeien
schaduwplanten zoals helleborus en
wolfsmelk. Meer in de zon vind je
pioenrozen, hortensia’s ... Verder heb je
ook een kleine ulmus gheisaboom en
een choisya ternata (glansmispel). Heel
het jaar door staat er iets in bloei. En
dan zijn er nog de cadeautjes van de
natuur zelf. Zo groeien er spontaan
een heleboel hemelsblauwe vergeetme-nietjes.

We zijn erg tevreden met de tuin, maar
stel dat ik nu opnieuw zou beginnen, dan
zou ik alleen nog maar eetbare planten
kiezen. Groenten en fruit uit eigen tuin,
is een duurzamere levenshouding.
Overschotten kunnen delen met anderen, daar kan niet veel tegenop.’

in de herfst. Mensen die met een tuin
beginnen raad ik aan om bij de aankoop
van planten en bloemen voor goede
kwaliteit te kiezen.’

Karla Stoefs

Familietuin

Het is een echte familietuin. ‘We hebben
vijf kinderen. Nu zijn ze het huis uit,
maar zolang ze hier woonden, had elk
zijn favoriete plek. Zo wou de ene
voetballen, voor hem was er gazon
nodig, terwijl de andere liever in het

Alle info voor het bezoek van de
tuin van baron en barones Miguel
del Marmol vind je in de brochure:
Open tuinen van België of via
www.open-tuinen.be.
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‘Le jardin pousse avec nous’
Le troisième et dernier jardin que nous visitons avec uitgekamd est celui de la famille del
Marmol dans la Diepestraat à Wezembeek-Oppem. Au nord de la maison, vous traversez un
premier jardin qui conduit à l’étang ovale. Il est moitié dissimulé par une haute haie d’un vert
vif. Un passage à travers la haie conduit vers le potager. Un petit verger est aménagé juste en
face du potager. Il longe le terrain de tennis. Des poiriers, des pommiers et des framboisiers
ont été plantés autour de la clôture. A l’arrière, le jardin est plus sauvage, ce qui fait une belle
jonction avec le bois. Il y a une vaste pelouse à l’ouest du jardin. ‘J’achète toutes les plantes au
coup de coeur. Des plantes d’ombre, comme les Helleborus et les euphorbes. Les pivoines et
les hortensias sont plus exposés au soleil … Mon endroit favori est le tas de compost, parce que
la terre y est particulièrement riche. Nous y déposons les déchets du jardin, qui se
transforment en terre riche. C’est beau, non?’
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

donderdag 8 juni
Mantelzorgcafé
thema: omgaan met dementie
Woon- en zorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw
i.s.m. S-plus mantelzorg
14 uur - woon- en zorgcentrum (WZC)
Onze-Lieve-Vrouw
Jan Baptist De Keyzerstraat 35,
gratis
info en inschrijven: 02 731 27 39,
info@wzc-olvrouw.be of aan het onthaal
van het WZC

donderdag 8 juni
Opleiding: reanimatie en gebruik
aed-toestel
Woon- en zorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw
i.s.m. Rode Kruis Vlaanderen
19 uur – woon- en zorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw
Jan Baptist De Keyzerstraat 35,
prijs: 5 euro
info en inschrijven: 02 731 27 39
info@wzc-olvrouw.be of aan het onthaal
van het WZC

woensdag 14 juni
Knutselen met Astrid: halsketting
met rocailleparels
Femma
20 uur – GC de Kam
prijs: gratis (leden), 5 euro (niet-leden), exclusief
knutselmateriaal
info: Jeannine Schots, 02 731 48 79

zondag 18 juni
Davidsfondsmis
Davidsfonds Wezembeek-Oppem
9.30 uur – Sint-Pieterskerk
Sint-Pietersplein, Wezembeek-Oppem
gratis
info: 02 731 81 84, jan.pollaris@pandora.be

zondag 18 juni
Ziekendag – ontmoetingsfeest
Samana
11.30 uur – GC de Kam
prijs: enkel leden
info: 02 731 48 79
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van dinsdag 4 tot en met
zaterdag 8 juli
Vlaamse Week
Cultuurraad Wezembeek-Oppem
i.s.m. GC de Kam
De Cultuurraad van Wezembeek-Oppem maakt zich op voor de traditionele
Vlaamse Week. Die wordt logistiek gesteund door gemeenschapscentrum de
Kam. Voorzitter Ronald Cools van de Cultuurraad: ‘De Vlaamse Week is een
gezellig samenzijn in en rond GC de Kam. Op dinsdag 4 juli is er de gespreksavond van het Davidsfonds met Bart Laeremans uit Grimbergen. Donderdag
6 juli zal gedeputeerde Tom Dehaene van de provincie Vlaams-Brabant
spreken op onze jaarlijkse academische zitting. Er is een muzikaal intermezzo
met fluit en harp, gevolgd door de uitreiking van de Gulden Sporen. Dat is
een prijs voor een inwoner van onze gemeente en voor een organisatie van
buiten de gemeente.’ ‘Op vrijdag 7 juli is er een gratis filmvoorstelling, die bij
mooi weer op het binnenplein van GC de Kam wordt vertoond en bij slecht
weer in de grote zaal. Dit jaar wordt Pallieter van Roland Verhavert uit 1976
vertoond, een film naar het gelijknamige boek van Felix Timmermans. Afsluiten
doen we zaterdag 8 juli met een volksfeest met barbecue en springkasteel.
Er is volksmuziek met een optreden van de groep Op ’t Goevallend Oeit uit
Vilvoorde. De feestweek eindigt met vuurwerk omstreeks 23.15 uur.’ (JH)
info: GC de Kam. De sprekers starten telkens om 20 uur. De film start om
22 uur. De barbecue op de slotdag begint om 18.30 uur.

dinsdag 20 juni
Sportelkamp
GC de Kam i.s.m. sportregio
Vlaams-Brabantse Ardennen
9 tot 15.30 uur – sporthal Wezembeek-Oppem
Astridlaan 85
prijs: 2,50 euro (halve dag) of 5 euro (hele dag)
info: 02 731 43 31, arne.knaepen@derand.be.
Inschrijven is verplicht.

Wil je de activiteiten van je vereniging
in de gemeenschapskrant zien
verschijnen? Stuur een e-mail naar
info@dekam.be.
We brengen je graag op de hoogte
van alle deadlines.

zaterdag 24 juni
Podium voor getalenteerde
amateurs en concert van
Babes In The Grass
BBQ – enkel voor wie daarna naar
het evenement komt
Staging Post De Kam
18.30 uur – GC de Kam (BBQ)
20 uur – GC de Kam (concert)
prijs: 16 euro, 10 euro (student), als je vooraf
reserveert 14 euro of 8 euro (student)
prijs BBQ: 6 euro – Breng iets zoets of een slaatje
mee.
info: KamReservations@gmail.com

maandag 3 tot vrijdag 7 juli
Cursus muziek- en danstheater
(in het Engels, vanaf 7 jaar)
Jeannette Marino
9 uur – GC de Kam
prijs: 160 euro
info: 0476 88 64 76, jetmmarino@gmail.com

dinsdag 13 juni
Lezing Koen Geens: Mijn hink-stap-sprong
Davidsfonds
Davidsfondsafdelingen klissen minister Koen Geens
Minister van Justitie Koen Geens geeft de lezing Mijn hink-stap-sprong in
GC De Warandepoort in Tervuren, in het kader van ‘Tournee’, een organisatie
van het Davidsfonds. De Davidsfondsafdelingen van Tervuren, WezembeekOppem, Kraainem en Huldenberg slaan hiervoor de handen in elkaar.
In de lezing blikt de minister terug op de geschiedenis van de justitie in België.
Na bijna 200 jaar Belgische justitie is er een grondige bezinning en hervorming
nodig. Tegelijk moet er efficiënter worden gewerkt, met betere informaticamiddelen en volgens moderne managementbenaderingen. Minister Geens
analyseert de actuele situatie en licht zijn justitieplan toe. Na de lezing
beantwoordt hij een aantal vragen.
Voorzitter Jan Pollaris van het Davidsfonds Wezembeek-Oppem reageert
enthousiast: ‘Het is de eerste keer dat we met zo veel afdelingen samen iets
organiseren. We nodigen overigens ook andere afdelingen uit om te komen
luisteren, bijvoorbeeld uit buurgemeenten, want het belooft de moeite te
worden.’ De afdeling van het Davidsfonds Wezembeek-Oppem bestaat 65
jaar en telt iets meer dan 50 leden. (JH)
info: 19.30 uur – GC De Warandepoort. Davidsfonds Tervuren i.s.m.
Wezembeek-Oppem, Kraainem en Huldenberg. Ilse Van Gerven,
0475 39 73 89, ilsevangerven@telenet.be, prijs: 5 euro, leden: 3 euro

zaterdag 19 augustus
Sporthappening: Sport zonder grenzen
Sportraad
Meer dan 20 jaar geleden was er in Wezembeek-Oppem een
populaire tweedaagse sporthappening met op zaterdag voetbal
en zondag een reeks andere sporten zoals zwemmen, volleybal,
kogelstoten, touwtrekken ... Het initiatief verwaterde en ging na
een tijdje niet meer door. ‘Maar treur niet: er komt een nieuwe
sporthappening. We beginnen met één dag’, zegt Dirk Van Sever
van de sportraad. ‘Op zaterdag 19 augustus organiseert de
sportraad van Wezembeek-Oppem een hele namiddag sportactiviteiten. Het wordt een soort ‘sport zonder grenzen’ waarbij
ploegen van 4 tot 6 mensen het tegen elkaar opnemen.

Alle sport-, jeugd- en andere verenigingen van WezembeekOppem worden hiervoor aangeschreven. De ploegen meten zich
met elkaar in het tennis – waarbij ze gericht tennisballen van een
tenniskanon in een doel terug moeten serveren –, basketbal,
volleybal, voetbal, petanque, aerobics, kegelen en badminton.
Elke deelnemer krijgt een attentie. Voor de winnaars voorzien
we mooie prijzen.’
Gemeentelijke Sporthal, Astridlaan 85 – van 13 tot 18 uur.
Deelnemen is gratis. Schrijf in via dirk.vansever@hotmail.com.
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Ex-bankdirecteur Willy Gunst blikt terug

‘We zijn gelukkig
aan zee’

Het was nieuws dat insloeg als een bommetje in
Wezembeek-Oppem: het laatste bankkantoor (KBC) sloot
in januari de deuren. De inwoners zijn nu verplicht om
naar naburige gemeenten te trekken als ze aan het loket
geholpen willen worden. Willy Gunst was destijds de eerste
bankdirecteur in Wezembeek en hield het kantoor in de
Raymond Hernalsteenstraat 40 jaar open. De 78-jarige
Gunst woont al enkele jaren met zijn vrouw Paula (74)
in Blankenberge. Een gesprek waarin nostalgie een
constante is.
Hoe ben je ertoe gekomen om in het
bankwezen te gaan werken?
Gunst: ‘Ik volgde het voorbeeld van
mijn peter zaliger. Hij vond het een heel
goede branche voor mij. Voor ik in de
banksector ging werken, was ik hoofdboekhouder in een bedrijf. Mijn peter
raadde me aan om verder te gaan
studeren. Ik ging op zoek naar iets in
Vlaanderen, maar dat lukte niet. Daarom
zocht ik mijn geluk in het Brusselse,
waar ik bij toeval een job in de banksector vond. Ik koos voor de zesjarige
studies handels- en financiële wetenschappen. Nadien wilde ik me nog
verder bijscholen en koos ik ervoor nog
zeven jaar bij te studeren in de Franstalige
universiteit Saint-Louis.’
Je roots liggen in West-Vlaanderen.
Gunst: ‘Ik ben afkomstig van Werken,
een deelgemeente van Kortemark in de
kustprovincie. Ik heb drie jaar in Diksmuide
gestudeerd en daarna nog evenveel jaar
8

in Ieper. De overstap naar het Brusselse
viel mij niet zo zwaar. Brussel was toen
nog Brussel, nu is het helemaal veranderd.
Toen ik klaar was met mijn studies,
zochten ze een kantoordirecteur in
Wezembeek-Oppem. Er waren twee
kandidaten en ik werd aangenomen. Het
was een interessante werkplek omdat ik
er ook kon gaan wonen.’
Had je voordien al van
Wezembeek-Oppem gehoord?
Gunst: ‘Neen, helemaal niet (lacht
uitbundig). Toen we er aankwamen, was
het een echt boerendorp. De straten
lagen nog bezaaid met kasseien. Een jaar
na onze aankomst werden die mooi
geplaveid en stilaan werd het ‘ons dorp’.
Twintig jaar ben ik er kantoordirecteur
geweest. Altijd bij de KB, de toenmalige
Kredietbank. Op het moment van de
fusie met de Cera tot KBC ging ik met
pensioen.’

MENSEN
weg uit Wezembeek-Oppem
Hoe kijk je nu terug op die periode?
Gunst: ‘Mijn vrouw en ik waren graag
gezien in het dorp. Zo ging het leven als
het ware vanzelf voor ons. We zaten in
alle verenigingen, denk maar aan alles
wat te maken heeft met sport. We
hielpen ook mee de folklorestoeten
organiseren. We hadden een supergoede
‘equipe’ waarmee het fijn samenwerken
was, bijvoorbeeld toen de fanfare 100
jaar bestond. In die tijd werkten we dag
en nacht en maakten we nog tijd voor
sociaal contact. Ik was nooit thuis, mijn
vrouw ook niet. We hadden altijd een
babysit nodig voor onze kinderen. Dat is
allemaal veranderd. Vroeger waren de
mensen met elkaar begaan, nu hebben
mensen nog nauwelijks contact. Iedereen
kende iedereen. Nu is het ieder voor
zich. Die mentaliteit stoort me wel. We
hebben een goed leven gehad; daarom
hebben we geen heimwee naar vroeger.
We waren altijd tevreden met wat we
hadden.’
Je ging destijds van deur tot deur met
je spaarboekjes.
Gunst: ‘Inderdaad, ik was iemand die tot
bij de mensen ging. Dat was de beste
manier om de mensen te overtuigen. Ik
probeerde sympathiek over te komen, af
en toe vertelde ik een grapje – dat was
mijn grootste troef. Na onze verhuis
naar Sint-Stevens-Woluwe hebben we er
opnieuw werk van gemaakt ons te
integreren. Zo werden we lid van de
muziek- en toneelvereniging en van het
zangkoor. Ik werd ook lid van de club die
zich het cyclotoerisme aantrok. Er was
altijd iets te doen in Wezembeek. Mijn
vrouw en ik gingen er altijd samen
naartoe, anders vroegen de mensen:
‘Waar is madame van de bank?’ Ze
noemden haar nooit bij haar naam. Ik
was dan weer ‘onze directeur’. Ik heb ze
laten doen (lacht). We waren ook lid van
de Soep-club, die noemden ze zo omdat
die uit allemaal inwijkelingen bestond:
Limburgers, Antwerpenaars, WestVlamingen ... We kwamen vanuit alle
kanten van Vlaanderen in Wezembeek
terecht. We deden geregeld uitstappen.’
Wat doet het met jou dat het laatste
bankkantoor van Wezembeek de
deuren sloot?
Gunst: ‘Dat was toch even schrikken.
Het was een klein kantoortje toen we
aankwamen, we hebben het groot

I N F O R M AT I E
uit het centrum
gemaakt. En er is al zo weinig in Wezembeek, bijna geen
bakkers of slagers meer. Het nieuws van de sluiting deed ons
pijn. We moesten het even verwerken. Bij de start werkte de
KB met zowat 1.000 bedienden, toen ik met pensioen ging
waren er bij benadering 15.000 mensen die voor de bank
werkten. Veel contact met andere kantoren hadden we niet,
we werkten op onszelf. Jaarlijks gaan we naar het banket van
de KBC in Brussel en zien we alle kantoordirecteurs terug met
wie we bevriend zijn. Dat doet deugd. Er zijn nog altijd veel
mensen uit ‘onze tijd’ die ernaartoe komen.’
Jullie wonen al een tijdje in Blankenberge. Heb je nog
contacten in Wezembeek?
Gunst: ‘Elk jaar komen een vijftal koppels op bezoek. Tot vorig
jaar ging ik twee keer per jaar terug naar Wezembeek op
vriendenvisite. Echt missen doen we Wezembeek niet, maar we
komen graag nog eens terug. We hebben er nog veel kennissen,
maar bindingen met de gemeente zijn er niet meer. Dat hoofdstuk
was af. Het is nooit onze ambitie geweest om er te blijven
wonen. We speelden vroeger al met de gedachte om naar de
kust te verhuizen.’
Jullie zijn voor de rust naar Blankenberge verhuisd?
Gunst: ‘Mijn vrouw werd geopereerd aan haar rug. Ze kon de
tuin niet meer onderhouden en ook in het huishouden werd
het moeilijker. Onze droom was altijd om aan de kust te
wonen. Dat mijn vrouw en ik allebei West-Vlaamse roots
hebben, speelde natuurlijk mee, ook al hebben we hier weinig
familie. We kozen voor Blankenberge. Tijdens onze zomervakanties gingen we altijd naar Heist, maar op den duur
hadden onze kinderen het daar wel gezien. We kozen voor
Blankenberge omdat de trein er in de stad stopt. Interessant
voor mensen die ons komen bezoeken. Ondertussen wonen
we hier al 13 jaar. Mijn vrouw sloot zich aan bij het koor en de
missiekring. Helaas ben ik vorig jaar ziek geworden en moest ik
met een aantal engagementen stoppen. Ik kom niet veel meer
buiten, maar we zijn gelukkig hier aan de zee.’
Steven Verhamme

EN

We do love to be beside the seaside
Former bank manager Willy Gunst
The last bank branch (KBC) in Wezembeek-Oppem closed its doors in
January. Local people are now obliged to travel to neighbouring
municipalities if they want customer counter assistance. Willy Gunst
was originally the first bank manager in Wezembeek, running the
office in Raymond Hernalsteenstraat for 40 years. The 78-year-old
Gunst has been living in Blankenberge with his wife Paula (74) for
quite a few years now. ‘We were very sad to hear the news about the
closure’, says Gunst. ‘The office went from strength to strength
thanks to us. When we arrived in Wezembeek-Oppem it was a real
farming village. The streets were still littered with cobblestones. My
wife and I were welcomed in the village. Life ran smoothly for us. We
participated in all the associations, anything to do with sports, for
example. We also helped organise the traditional processions. And yet
we always dreamed about living at the seaside.’

woensdag 3 mei
t.e.m. dinsdag 4 juli
Carmyn
De poëzie van de
vergankelijkheid
Kam kiest voor Kunst
EXPO

openingsuren cafetaria
cafetaria GC de Kam
Schilderijen en foto’s over de
dingen die voorbijgaan.
gratis

donderdag 1 juni
10 jaar Nachtvlucht:
voorstelling
cultuuraanbod
GC de Kam,
GC de Lijsterbes,
GC De Warandepoort
THEATER

19.30 uur – GC de Kam
We loodsen je op feestelijke
wijze door het ruime cultuuraanbod voor het seizoen ’17-’18 van
GC de Kam, GC de Lijsterbes en
GC De Warandepoort. Met een
verrassingsgast.
gratis. Schrijf voor 24 mei in.

vrijdag 7 juli
Pallieter
FILM

Ode aan het liederlijke buitenleven
Het buitenleven verandert een mens. Felix Timmermans
schreef er in 1916 zijn bekendste roman over nadat hij zelf
met een geestelijke crisis had afgerekend. Het verhaal
Pallieter volgt een stadsjongen die na een inzinking naar zijn
geboortedorp trekt. Hij ontdekt er de vrijheid, doet wat hij
wil, stoeit wat met zijn nichtje en trotseert daarbij de kritische
blikken van de dorpsgenoten. Vrijheid-blijheid? Jazeker, maar
het verhaal raakt ook de keerzijde van de medaille aan. Dat
leven van de wind alleen niet houdbaar is.
Hugo Claus herwerkte het boek tot een filmscenario en in
1976 – net zestig jaar na de roman – kwam de film van Roland
Verhavert in de bioscoop. De regisseur schetst een romantisch
en overtuigend beeld van het Vlaanderen van weleer. Met
traditionele bruiloften, kasseibaantjes en processies. De
hoofdrol is voor acteur Eddie Brugman die in de jaren 60 de
hoofdrol speelde in de Vlaamse jeugdreeks De Tijdscapsule.
De Nederlandse cabaretière Sylvia de Leur speelt zijn zus. Je
herkent ook Herbert Flack, Jan Decleir en zelfs Robbe De Hert.
De veldwachter is niemand minder dan Gaston Berghmans.
Pallieter is tijdens de Vlaamse Week te zien op de mooie
binnenkoer van gemeenschapscentrum de Kam. Het begint
een traditie te worden: vorig jaar stond De Witte uit 1934 op
het filmprogramma. Bij slecht weer wordt de film in de grote
zaal vertoond. (BC)
22 uur – GC de Kam • gratis
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I N F O R M AT I E
uit het centrum

van woensdag 5 juli
t.e.m. donderdag 7 september
Ezelsoor
Kam kiest voor Kunst
EXPO

openingsuren cafetaria
cafetaria GC de Kam
Ontwerpen voor kaftpapier getekend door
leerlingen van het Heilig Hartcollege en De
Letterbijter.
gratis

vrijdag 7 juli
Openluchtfilm: Pallieter
GC de Kam i.s.m. Cultuurraad
FILM

22 uur – GC de Kam
Deze Vlaamse film uit 1976 is een verfilming
van het boek Pallieter van Felix Timmermans.
Het hoofdpersonage Pallieter is een levensgenieter die ‘de dag plukt’.
gratis

van maandag 21
t.e.m. vrijdag 25 augustus
Taalvakantie Nederlands
(4 tot 12 j.)
Babbelkous
VAK ANTIEA ANBOD

9 tot 16 uur (opvang van 8 tot 17.30 uur)
GC de Kam
De kinderen spelen, knutselen, zingen en
bewegen naar hartenlust. Ze worden
gestimuleerd om te spreken en te luisteren.
prijs: 96 euro

woensdag 6 september
Ezelsoor – boekenkaftdag
GC de Kam
FAMILIE

12 tot 16 uur – GC de Kam
Creatieve boekenkaftdag met origineel
kaftpapier, voor kinderen en hun ouders. De
aanwezige illustratoren toveren één van je
boeken om tot een uniek exemplaar!
gratis. Schrijf in via www.dekam.be.

van woensdag 16
t.e.m. vrijdag 18 augustus
G-sportkamp
Sportregio Vlaams-Brabantse
Ardennen
i.s.m. regionale sportclubs
VAK ANTIEA ANBOD

9 tot 16 uur (opvang van 8 tot 17 uur)
GC de Kam
Drie dagen sport- en spelplezier voor
kinderen en jongeren met een beperking.
prijs: 45 euro

woensdag 6 september
Ezelsoor
VARIA

Een boekenkaftdag vol creativiteit
Bijna zomervakantie! En na de vakantie zullen je schoolboeken er nog nooit
zo cool uitgezien hebben. Tijdens de boekenkaftdag Ezelsoor kaft je je
boeken zelf in heel origineel papier. Een illustrator tovert ter plaatse jouw
boeken om tot heel unieke exemplaren. Je krijgt gratis vijf vellen kaftpapier
en twaalf etiketten. Zijn je boeken gekaft? Tijdens toffe workshops versier je
je eigen schoolmateriaal of doe je aan upcycling van oud schoolmateriaal.
Schrijf je op voorhand in via www.dekam.be en maak kans op een prijs.
Wil jij ouders en kinderen een handje helpen met kaften? Of een workshop
begeleiden? Stuur een mailtje naar arne.knaepen@derand.be.
12 tot 16 uur – GC de Kam • gratis
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GC DE LIJSTERBES,
GC DE KAM EN
GC DE WARANDEPOORT
NACHTVLUCHTABONNEMENT
START VERKOOP OP
VRIJDAG 9 JUNI
Al 10 seizoenen lang brengen de
gemeenschapscentra de Kam in
Wezembeek-Oppem, de Lijsterbes in
Kraainem en De Warandepoort in
Tervuren je een cocktail van culturele
momenten, netjes verpakt in de
brochure Nachtvlucht.
Ook dit jaar schotelen we je een bonte
mix van culturele activiteiten voor:
humor, muziek, theater, familievoorstellingen ... Voor elk wat wils.
Kom je alleen, met familie of vrienden,
met onze abonnementsformule
Nachtvlucht zit je goed.
Bij reservatie van minimum vier
verschillende voorstellingen, krijg je
een mooie korting op de ticketprijs.
Vanaf vrijdag 9 juni kan je online of aan
het onthaal van de drie centra een
abonnement of losse tickets bestellen.
Meer info: Nachtvluchtbrochure,
www.dekam.be,
info@dekam.be,
02 731 43 31
www.delijsterbes.be
info@delijsterbes.be,
02 721 28 06
www.dewarandepoort.be,
vrijetijd@dewarandepoort.be,
02 766 53 47

VRIJDAG 22 SEPTEMBER
M’RZA
SEIZOENSOPENER

THEATER

ZONDAG 8 OKTOBER
KINDERHOOGDAG
CULTUURFEEST VOOR
KINDEREN EN HUN
(GROOT)OUDERS

VRIJDAG 20 OKTOBER
JANINE BISCHOPS
HET LAATSTE WOORD

HUMOR

FAMILIE

De voormalige hoeve en brouwerij de
Kam is in 2018 al 25 jaar het gemeenschapscentrum van WezembeekOppem. In de loop van 2017 sprokkelden
we verhalen over de geschiedenis van de
Kam en het authentieke dorpsleven van
toen. Theatermaker Yoeri Lewijze
verwerkte ze tot een originele theatervoorstelling. Seizoensopener met
receptie en de aanloop naar het feestjaar
2018.
i.s.m. vzw ‘de Rand’, Cultuurraad
Wezembeek-Oppem en theatergroep
M’RZA
20 uur - GC de Kam
gratis, reserveren is noodzakelijk

VRIJDAG 10 NOVEMBER
VIC DE WACHTER &
I SOLISTI DEL VENTO
DER KAISER

KLASSIEK

Tijdens de Kinderhoogdag kan je met de
hele familie genieten van cultuur. Je stelt
je eigen culturele menu samen uit
betoverende voorstellingen, creatieve
workshops en ludieke animatie. Voor
kinderen van 3 tot 12 jaar en hun (groot)
ouders.
14 uur - GC de Kam
7 euro (kassa), 6 euro (vvk),
5 euro (abo-groep van 10 personen),
5 euro (jeugdverenigingen)

VRIJDAG 1 DECEMBER
STOOMBOOT
SOLO

Janine Bischops brengt met heel veel
humor herkenbare alledaagse situaties op
het toneel. Ze krijgt daarbij assistentie
van acteur en comedian Frank Van Erum.
Een verfrissende mix van sketches,
monologen, grappige dialogen en
stand-upacts.
20 uur - GC de Kam
15 euro (kassa), 13 euro (vvk),
11 euro (abo), 9 euro (studenten (-26 j))

WOENSDAG 6 DECEMBER
DE SINTERKLAASBENDE
SINTERKLAASSHOW

FAMILIE

MUZIEK

‘Te veel noten, mijn beste Mozart.’ Zoals
over alles had keizer Jozef II ook over
muziek een uitgesproken mening. De
verlichte despoot was de meest muzikale
uit de Habsburgse monarchie.
Vic De Wachter kruipt in de huid van
Jozef II, I Solisti del Vento vullen aan met
allesbehalve te veel noten.

In dit intieme concert met sfeerverlichting,
knusse zitzakken en lekkere hapjes speelt
Stoomboot Solo. Deze artiest uit de
recente lichting van kleinkunstenaars
brengt liedjes uit zijn nieuwe cd maar ook
bekende nummers van vroeger. Je zit dus
meer dan goed voor een fantastisch
avondje muziek.

20 uur - GC de Kam
16 euro (kassa), 14 euro (vvk),
12 euro (abo), 10 euro (studenten (-26 j))

20 uur - GC de Kam
12 euro (kassa), 10 euro (vvk),
8 euro (abo), 6 euro (studenten (-26 j))

De Sint en zijn Pieten brengen dit jaar weer
een bezoekje aan het dienstencentrum
Forum in Wezembeek-Oppem. Het
belooft een spannende namiddag te
worden met veel muziek, lekkers en een
spetterende show. Na de show maken de
Sint en zijn Pieten graag tijd om met alle
kinderen een praatje te maken.
14 uur - Dienstencentrum Forum
Ter Meerenlaan 3
10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
6 euro (abo),
+3
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ZONDAG 17 DECEMBER
ESMÉ BOS EN BART VOET
WIEGELIED

FAMILIE

VRIJDAG 22 DECEMBER
RAYMOND
VAN HET GROENEWOUD
KRETEN EN GEFLUISTER

VRIJDAG 19 JANUARI
THE FLYING PICKETS
STRIKE AGAIN

MUZIEK

MUZIEK

Een heerlijk intiem concert voor de
allerkleinsten. De mooiste slaap- en
wiegeliedjes van over de hele wereld
komen aan bod, gezongen in verschillende
talen. De eerste liedjes voor je baby,
peuter of kleuter. Ze troosten, maken
rustig, geven hoop en moed.
11 uur en 15 uur - GC de Kam
10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
6 euro (abo)
+ 2,5

VRIJDAG 2 FEBRUARI
STEFAAN VAN BRABANDT
HET VOORDEEL VAN DE
TWIJFEL – HOE FILOSOFIE
JE LEVEN KAN VERANDEREN

LEZING

Filosoof en theatermaker Stefaan Van
Brabandt schetst in deze lezing hoe de
denkbeelden van de grote filosofen ons
leven vandaag nog altijd inspireren.
Filosofie is stoppen met weten en
beginnen met denken. Haar nietaflatende missie is: twijfel zaaien. Wat
vaststaat aan het wankelen brengen.
20 uur - GC de Kam
12 euro (kassa), 10 euro (vvk),
8 euro (abo), 6 euro (studenten (-26 j))
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Deze keer is het solo. Mama, kijk, zonder
handen. Zonder andere muzikanten.
Op verzoek van velen: Raymond geheel
alleen, aan zijn piano. De liedschrijver. De
dromer.
20 uur - GC de Kam
20 euro (kassa), 18 euro (vvk),
16 euro (abo), 14 euro (studenten (-26 j))

ZONDAG 4 FEBRUARI
ARON WADE EN SIEN
WYNANTS
HOE WEET U DAT?

De Britse Flying Pickets zijn de bekendste
a-capellagroep van West-Europa. Hun
stemmen zijn hun instrumenten. Twintig
jaar geleden stonden ze al eens op het
podium van GC de Kam. Toen kregen ze
een staande ovatie. Muziek vol dynamiek,
humor en klasse.
20 uur - GC de Kam
20 euro (kassa), 18 euro (vvk),
16 euro (abo), 14 euro (studenten (-26 j))

ZATERDAG 24 FEBRUARI
VIERING 25 JAAR DE KAM
CUBAN LATIN NIGHT

MUZIEK

FAMILIE

Een humoristische kindervoorstelling die
aanzet tot denken, met twee Ketnetgezichten op het podium. Samen
struikelen ze over grote en kleinere
levensvragen. Als de aarde rond is,
waarom is de weg naar school dan niet
bergaf? De ideeën werden geleverd door
filosoof Johan Braeckman.
15 uur - GC de Kam
10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
6 euro (abo)
: 8 - 12 jaar

25 jaar de Kam! Dat wordt gevierd met
een Cuban Latin Night. Een echt
traditioneel Cubaans muziekfeest
gemengd met hedendaagse invloeden in
een warme Cubaanse sfeer. Een
initiatieles salsa gaat het optreden vooraf
vanaf 19 uur.
21 uur - GC de Kam
12 euro (kassa), 10 euro (vvk),
8 euro (abo), 6 euro (studenten (-26 j))
(muziek)
of
(initiatieles)

ZONDAG 25 FEBRUARI
25 JAAR DE KAM
PROEVEN VAN DE KAM
WORKSHOP

VRIJDAG 9 MAART
BILLIE KAWENDE EN
GOSPELKOOR UNUSUAL
GOSPEL

DINSDAG 20 MAART
KORUSO
LENTECONCERT

MUZIEK

MUZIEK

25 jaar de Kam wordt een feest! Je
proeft van een mix uit het aanbod van de
voorbije 25 jaar en we geven een
voorsmaak van wat we nog allemaal voor
jou in petto hebben. In alle zalen vinden
workshops en voorstellingen plaats. Je
proeft van wereldkeuken terwijl je luistert
naar een deskundige uitleg over wijn, je
leert een kunstige kop koffie zetten in
een baristaworkshop of je kiest nog iets
helemaal anders.
11 tot 17 uur - GC de Kam
gratis
(voorstellingen)
of
(workshops)

VRIJDAG 23 MAART
BEN SEGERS,
LUCAS VAN DEN EYNDE,
BERT HUYSENTRUYT,
DOMINIQUE MONDELAERS
HELLS BELLS

Billie Kawende en het koor Unusual
geven hun eigen draai aan gospel en
mengen de muziek opnieuw met de
Afrikaanse traditie. Een sobere instrumentale begeleiding met wondermooie
samenzang en magische ritmes.
i.s.m. cultuurraad Wezembeek-Oppem
20 uur - Kerk van Sint-Michaël en
Sint-Jozef, Mechelsesteenweg 82B
16 euro (kassa), 14 euro (vvk),
12 euro (abo), 10 euro (studenten (-26 j))

ZONDAG 25 MAART
THEATER DE SPIEGEL
CECI N’EST PAS UN LIVRE

Het nieuwe internationale koor Koruso
bestaat uit zangers die meespeelden in de
succesvolle productie Gelukkig zijn,
aangevuld met nieuwe mensen. Nederlands- én anderstaligen. Koruso, dat in
het Esperanto koor betekent, brengt
hoofdzakelijk Nederlandstalige muziek en
wordt geleid door Andy Dhondt.
20 uur - GC de Kam
11 euro (kassa), 7 euro (vvk),
7euro (abo), 5 euro (studenten (-26 j))

VRIJDAG 20 APRIL
KAMAL KHARMACH
DE SCHAAMTE VOORBIJ

FAMILIE

HUMOR

Ceci n’est pas un livre is muzikaal en
grafisch figurentheater vol gekke
gedachtesprongen, onverwachte grapjes
en kleine valkuilen. De voorstelling is
geïnspireerd op de veelgeprezen
interactieve boeken en tekeningen van
Hervé Tullet en op het werk van Magritte
en Tati.

In zijn eerste avondvullende voorstelling
De schaamte voorbij staat Kamal Kharmach scherper dan ooit. Kamal is geen
angry young man, maar een pacifistische
positivo met humor als enig wapen om
zijn publiek met de neus op maatschappelijke wantoestanden te drukken.

THEATER

De Hells Bells zijn vier midlifers die al
jaren dromen over het opnemen van die
ultieme plaat waarmee ze zullen doorbreken. Als het bedrijf waar ze werken de
deuren sluit, hebben ze een zee van tijd,
een boek vol ideeën, maar geen geld.
Deze crisis stimuleert de creativiteit.
20 uur - GC de Kam
18 euro (kassa), 16 euro (vvk),
14 euro (abo), 12 euro (studenten (-26 j))

11 uur en 15 uur - GC de Kam
10 euro (kassa), 8 euro (vvk)
6 euro (abo)

20 uur - GC de Kam
16 euro (kassa), 14 euro (vvk)
12 euro (abo), 10 euro (studenten (-26 j))

1,5 - 4 jaar
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Faciliteitengemeenten

Nul op de schaal
van Richter
‘Er beweegt wat in de gemeenten met
een bijzonder taalstatuut. Het lijkt erop
dat het pad van de communautaire
provocatie wordt verlaten voor de weg
van het overleg. Het zal stap voor stap
gaan en af en toe zal er nog wel eens
gestruikeld worden, maar deze weg lijkt
alleszins heilzamer dan die eeuwige,
zinloze communautaire carrousels.’ Dat
schreven we in februari 2014. Kunnen we
nog steeds over een zekere ontspanning
spreken na wat recente struikelingen?
Het antwoord is ja, zeker als je het over
een langere periode bekijkt. Omdat er
geen andere weg is dan die van overleg
en samenwerking. Omdat de meeste
mensen de communautaire scherpslijperij
stilaan beu zijn. Want, zeg nu zelf, het
zijn vermoeiende bezigheden.

Stand van zaken

Zo bereikte ons begin februari het
bericht van het ontslag van de Vlaamse
oppositieschepen Geertrui Windels in
Sint-Genesius-Rode. Ze werd gepest,
zei ze. Sommige beslissingen werden
zonder haar genomen in een voorvergadering. Ze kreeg nauwelijks geld
om een beleid te voeren. Triest en niet
fraai uiteraard, kinderachtig zelfs,
hoewel burgemeester Rolin benadrukte
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dat er juist beter wordt samengewerkt
tussen de taalgemeenschappen.
Zo bereikte ons ook een bericht uit
Linkebeek. Een vraag eigenlijk. ‘Derde
keer, goede keer?’, vroeg de Franstalige
meerderheid zich af. Nee, er zal een
vierde keer moeten komen. Na Thiéry
tot twee keer toe en Ghequiere één keer
is het nu de beurt aan Geeurickx om
door de meerderheid in de gemeenteraad
van Linkebeek voorgesteld te worden als
burgemeester. Is dat nodig, vier keer?
Nee, niet nodig, tenzij je de taalwetten
wil negeren. Of via de omweg van buitengewone gemeenteraadsverkiezingen
alsnog benoemd wil kunnen worden.

Sfeer is goed

Of een bericht uit Kraainem, waar de
Franstalige politici er een eigenzinnige
interpretatie van eenheid op na houden
en de politieke malaise stilaan totaal is.
Niets communautairs deze keer, wel
ruzie tussen Franstaligen onderling.
CDH, MR en Défi leven er al maanden in
onmin. Na de benoeming van de nieuwe
burgemeester halfweg de legislatuur
raken de bevoegdheden maar niet
verdeeld – waardoor iedereen voor alles
en niets verantwoordelijk is – en worden

zowat alle belangrijke beslissingen
uitgesteld. Union: eenheidslijst? Eerder:
onenigheidslijst. Al zou de sfeer onlangs
verbeterd zijn, aldus burgemeester
Cardon de Lichtbuer.
Zo bereikte ons ook een bericht uit
Wezembeek-Oppem, over het ambitieuze
nieuwe administratieve centrum, maar
ook over de Franstalige meerderheid die
een nieuwe voorzitter voor het OCMW
voorstelt. Maar: de dame in kwestie
raakt niet benoemd wegens een te
geringe kennis van het Nederlands; geen
volgens de Vlaamse oppositie, voldoende
volgens de burgemeester. Blijkbaar niet
genoeg, want na een noodzakelijk
bezoekje aan de provinciegouverneur
adviseerde die om haar niet te benoemen,
wat minister Homans ook deed. Een
korte communautaire rimpeling die
nauwelijks de pers haalde.

Sprong of struikeling

Ja, de gemeenten met bijzonder
taalstatuut blijven kleine, boeiende,
soms wat bizarre gemeenten. Gewone
gemeenten zullen ze nooit worden,
alleen al omwille van hun statuut. Soms
springen ze, soms struikelen ze. Zo
willen Sint-Genesius-Rode en Wemmel
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een eigen jeugd- en sportbeleid voeren,
zoals in alle andere Vlaamse gemeenten.
Bij gebrek aan gemeente-initiatief sprong
vroeger de Vlaamse Gemeenschap in de
bres. Afwachten wat dat wordt. Of zo
onderschrijven de burgemeesters van
Kraainem en Wezembeek-Oppem mee
de Vlaamse oproep voor een eerlijke
verdeling van het vliegtuiglawaai,
waarmee ze voor het eerst tegen hun
Franstalige partijgenoten uit Brussel
durven in te gaan. Springen. En dan …
doet Sint-Genesius-Rode, als enige
gemeente uit de streek, niet mee aan de
nieuwe afvalintercommunale Intradura,
omdat ze het alleen goedkoper denkt
te kunnen. Of wil Kraainem liever geen
lokalen van de gemeenteschool ter
beschikking stellen voor lessen
Nederlands. Struikelen. Enkele lichte
trillingen, niet genoeg voor de schaal
van Richter.
Geert Selleslach

Nederlands leren – informatie
vragen en inschrijven
Wil je Nederlands leren? Ken je iemand die
een cursus Nederlands zoekt?
Het Agentschap Integratie en Inburgering
organiseert infodagen over de lessen Nederlands in onze regio. Je kunt er informatie
vragen en inschrijven voor een cursus Nederlands. Liever een conversatiegroep? Vraag
informatie via karen.stals@derand.be.
> maandag 19 juni van 18 tot 19.30 uur &
woensdag 30 augustus van 14 tot 15.30 uur
& van 18 tot 19.30 uur in GC de Lijsterbes,
Lijsterbessenbomenlaan 6 in Kraainem
> donderdag 22 juni van 10 tot 11.30 uur &
maandag 28 augustus van 14 tot 15.30 uur
& van 18 tot 19.30 uur in GC de Kam,
Beekstraat 172 in Wezembeek-Oppem
Meer informatie / andere locaties? gratis
telefoonnummer 0800 123 00, www.infonl.be,
info@infonl.be

zondag 3 september
Vijfde Gordelfestival
Trefpunten

Op zondag 3 september laat het Gordelfestival je voor de vijfde maal op een
sportieve manier kennismaken met de charmes van de Vlaamse Rand rond
Brussel. Deze keer staat Sint-Pieters-Leeuw in de kijker. In het Colomapark
bevindt zich het vertrekpunt van een reeks speciaal uitgestippelde wandelingen
en fietstochten doorheen het Pajottenland en de Zennevallei. Een aantal muzikale
Vlaamse topacts, een avonturenparcours en een dorp vol kinderanimatie
zorgen mee voor een gezellige sfeer. Ook Provinciedomein Huizingen is
opnieuw van de partij, als tweede grote trefpunt.

100 km in peloton

We rijden dit jaar de fameuze 100 km rond Brussel voor het allereerst in
peloton. Zin om je grenzen te verkennen met een sportieve uitdaging van
formaat? Of wil je gewoon eens non-stop een stevige afstand afleggen in
peloton doorheen een gevarieerde regio? Dan is deze fietstocht iets voor jou.

Gratis Gordelfestival-app

Als ideale voorbereiding geeft het Gordelfestival je bovendien een zomer lang
muzikale en sportieve tips uit de Vlaamse Rand. Wat denk je van een weekendje
Druivenstreek, waarbij je de bekende Druivenfeesten combineert met een
stevige fietstocht in het groen bijvoorbeeld? De gratis Gordelfestival-app zet je
meteen op weg doorheen de mooiste fiets- en wandelroutes en bezienswaardigheden in de streek.
Info
www.gordelfestival.be
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BEELD
uit Wezembeek-Oppem

‘Oost west, thuis best, maar hier klopt iets niet. Iemand heeft de namen van plaats verwisseld.’
Foto: André Depreter • Tekst: Luc De Vogelaere

