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

Gratis sporten op buitenfitness
Inwoners van Wezembeek-Oppem kunnen volledig
gratis weer helemaal in vorm geraken op de nieuwe
buitenfitness aan de sporthal. De gemeente liet er voor
de som van 50.000 euro tien toestellen plaatsen. ‘Ik
heb de toestellen allemaal uitgetest’, zegt schepen van
Sport, Jean Crêvecoeur (LB-Union). ‘Het ene toestel is
al gemakkelijker in gebruik dan het andere, terwijl er
enkele per twee moeten gebruikt worden.’
Het idee om met een buitenfitness te starten, kwam
enkele jaren geleden van een medewerker van de
dienst Jeugd, Cultuur en Sport. ‘Zo'n buitenfitness leek
ons goed voor het welzijn en de gezondheid van onze
bevolking. Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen
er gebruik van maken, is de toegang gratis’, zegt
schepen van Sport. ‘Het vinden van een geschikte

locatie was niet moeilijk. We hebben gekozen voor
het terrein naast de parking waarop vroeger aan
beachvolleybal gedaan werd. Na klachten van buren
destijds wegens lawaaihinder mocht er niet langer
gevolleybald worden. De bedoeling was om het terrein
opnieuw voor sportieve doeleinden te gebruiken, maar
dan wel zonder overlast voor de omwonenden.
Fitnessen is een kalme sport, we verwachten geen
problemen. We hebben de site volledig afgesloten met
een omheining en een poort. Wie wil sporten, moet de
sleutel vragen aan een medewerker in de sporthal. Dat
kan doorgaans vanaf 9 uur 's morgens. 's Avonds om
22 uur gaat deur van de buitenfitness op slot.’ De
gemeente liet in de buurt van de buitenfitness ook
nog een tweede petanquebaan aanleggen. (JS)

Opknapbeurt voor
bruggen over Ring

© AD

Drie bruggen over de Ring, op het
grondgebied van Wezembeek-Oppem,
krijgen een grondige opknapbeurt. Nog
dit najaar wordt begonnen met de
werken aan de eerste brug. In de zomer
van volgend jaar komen de twee andere
bruggen aan de beurt. ‘Het Agentschap
Wegen en Verkeer zal in opdracht en op
kosten van het Vlaams Gewest drie
bruggen boven de snelweg vernieuwen’,
zegt schepen van Openbare Werken,
Dominique Matthys (LB-Union). ‘De brug
boven de Wijngaardlaan wordt als eerste
aangepakt. Normaal zouden die werken
pas volgend jaar aanvatten. Maar Wegen
en Verkeer zag een andere werf elders in
Vlaanderen uitgesteld, waardoor hier al
met één brug kan worden begonnen. De
herstelling van twee andere bruggen, die
van de Oppemlaan en de Gergelstraat,
staat gepland voor juli en augustus van
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Telex

volgend jaar. De bedoeling is dat de
bruggen helemaal vernieuwd worden.
Niet alleen de asfaltlaag, maar ook de
nutsvoorzieningen en de balustrades.
Wij zijn als gemeentebestuur al lang
vragende partij voor de vernieuwing van
de bruggen. Op verschillende plaatsen is
de balustrade al verschillende jaren
afgeschermd met nadarhekken om de
veiligheid te verzekeren.’
De werken aan de brug van de Wijngaardlaan gaan begin oktober van start.
‘De werkzaamheden aan de bovenkant
nemen 30 werkdagen in beslag. De
Wijngaardlaan en de Kollembloemenlaan zijn al die tijd afgesloten’, weet de
schepen. ‘Voor de werken aan de
onderkant van de brug zijn 48 nachten
uitgetrokken (van 21 tot 5 uur). Telkens
gaan twee van drie rijvakken dicht.’ (JS)

• Uit de jaarrekening van 2016 blijkt dat de schulden van de gemeente
verder afnemen.
• De capaciteit van de Nederlandstalige basisschool De Letterbijter wordt
verhoogd naar 190 leerlingen: 100 kleuters en 90 leerlingen voor de lagere
school, met een maximum van 25 leerlingen per klas.
• Er komt een reglement voor de voetbalinfrastructuur aan de Sportpleinstraat. De vorige overeenkomst werd eind 2016 opgezegd omdat de
lokalen onderverhuurd werden, terwijl er uitdrukkelijk overeengekomen
was dat dit niet mocht.
• Een deel van het materiaal in de sporthal is aan vervanging toe.
Kostenraming: 40.000 euro.
• De fontein in de Warandevijver moet hersteld worden. Kostenraming:
7.700 euro. Na de winter wordt er elk jaar een partij vis uitgezet in de
vijver. Kostenraming voor 2018-2019: 4.000 euro. Dat bedrag komt overeen
met de vergoeding die de vissersclub aan de gemeente betaalt.
• De zes faciliteitengemeenten gaan samenwerken met de vzw Logo
Zenneland (lokaal gezondheidsoverleg). Elke gemeente werft een gezondheidsambtenaar aan en elke gemeente zal om de beurt een gezondheidsactie uitwerken.
• Ondanks bezwaren van oppositiefractie WOplus kent de gemeente een
subsidie van respectievelijk 10.000 en 7.500 euro toe aan vzw W.Ring en
vzw AWACSS. Beide verenigingen moeten enkel bewijsstukken leveren
ter waarde van dit bedrag.
• De Stichting Brandwonden krijgt een toelage van 1.411,30 euro
(0,10 euro per inwoner).
• De gemeente houdt, samen met de politiezone Wokra, een enquête
over verkeersveiligheid in de wijk aan de Jozef Bausstraat. Het gaat
voornamelijk over de veiligheid voor fietsers, beurtelings parkeren en
eenrichtingsverkeer.
• Bij grondwerken in de Windmolenstraat in Oppem werden overblijfselen
van een oude woning blootgelegd. Voor verder onderzoek liggen de werkzaamheden voorlopig stil (zie foto op de achterflap).
• Kraainem en Wezembeek-Oppem organiseren twee informatieavonden
over duurzame renovaties. Op woensdag 13 september om 20 uur in het
Nederlands in de raadszaal van het gemeentehuis van Kraainem, op
donderdag 14 september om 20 uur in het Frans in de gemeentelijke
feestzaal van Wezembeek-Oppem.
• Achttien Vlaams-Brabantse gemeenten kregen in juli 2017 een officiële
goedkeuring van Europa voor hun klimaatplan. Wezembeek-Oppem is er
daar één van. In hun klimaatplannen beschrijven de gemeenten de acties
die ze zullen ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 % te verlagen.
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MENSEN
verenigingen
te geraken, het verkeer zat muurvast.
Daarom deze oproep aan alle automobilisten: maak alsjeblieft plaats als je een
ambulance hoort aankomen. We hebben
echt heksentoeren moeten uithalen.
Wat we op de luchthaven aantroffen,
is niet in woorden te vatten. Op zo’n
moment draai je een knop in je hoofd
om en ga je aan de slag. Enkel de slachtoffers die als ‘stabiel’ bestempeld
werden, mochten overgebracht worden
naar het ziekenhuis. Twee slachtoffers
hebben we geholpen.’

© Tine De Wilde

‘Veel mensen moesten opgevangen
worden’, gaat Cailin Mackenzie verder.
Zij is simulant bij het Rode Kruis. Een
simulant is een vrijwilliger die wordt
opgeleid om kwetsuren na te spelen en zo
praktijklessen realistischer te maken. ‘Ik
heb meegedraaid in een opvangcentrum
waar zo’n 140 mensen terecht konden.’
Mackenzie is Schotse en spreekt bijgevolg
vloeiend Engels. ‘Gelukkig, want ik moest
er mensen inlichten, hen zeggen dat
er nog geen informatie was, of hen de
prioriteiten van de hulpdiensten
duidelijk maken. We losten ook
praktische vragen op, zoals zorgen
voor medicatie, luiers, babyvoeding …
Het was een lange dag, maar het feit dat
ik kon helpen, gaf me een goed gevoel.’

Wim Peeters en Els D'Hondt

Rode Kruis Tervuren

De wil om te helpen
Jan Spooren, de burgemeester van Tervuren, reikte
onlangs eretekens uit aan de Rode Kruisvrijwilligers
die bij de aanslagen van 22 maart 2016 hulp verleenden.
Omdat de Tervuurse afdeling van het Rode Kruis ook in
Wezembeek-Oppem actief is, gingen we een kijkje nemen.
Ieder zijn 22 maartverhaal
‘Ik hoorde het nieuws van de aanslag
op de luchthaven van Zaventem via de
radio’, vertelt Eddy Verbraecken,
afdelingsverantwoordelijke hulpdienst
en ziekenvervoer en ex-inwoner van
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Wezembeek-Oppem. ‘Nog geen tien
minuten later kregen we telefoon: ‘Wat
kunnen jullie doen?’ We beschikken over
twee ziekenwagens en we zitten vlak bij
Zaventem. Maar ondanks de korte
afstand was het haast onmogelijk om er

Josée Op de beeck, ook een simulant,
werd een week na de feiten opgeroepen
om hulp te bieden in het mortuarium
van Gasthuisberg. Omdat het mortuarium
slechts een beperkte capaciteit heeft,
werden er koelwagens ingezet om de
lijken te bewaren voor ze door de
nabestaanden geïdentificeerd konden
worden. Op de beeck praat er niet graag
over, maar mede door haar konden
families hun dierbare respectvol een
laatste groet brengen.
‘Alle hulpverleners konden een beroep
doen op psychologische begeleiding om
alles te verwerken’, rondt Verbraecken
af. ‘Niemand van ons maakte er gebruik
van. Door de jaren heen zie je zo veel, als
iets te zwaar weegt, praten we er met
elkaar over.’ De lovende woorden van
Jan Spooren voor alle hulpverleners zijn
terecht. ‘Tervuren draagt ons een warm
hart toe. We mogen kosteloos gebruikmaken van lokalen in de Panquinkazerne.
Mensen weten dat we alles op vrijwillige
basis doen, maar niet iedereen weet
dat we ook al ons materiaal en onze
ziekenwagens zelf bekostigen.’

I N F O R M AT I E
wekelijkse activiteiten verenigingen

Levenslang leren

hulpdienst versterken. Dat is een
doelstelling van onze cursussen. Zoals
bij veel verenigingen steunt onze
afdeling vooral op oudere vrijwilligers.
Volgens het reglement ligt de limietleeftijd op 70 jaar. Mensen zijn soms bang
om het engagement aan te gaan. Het
vraagt inzet, dat is zeker, maar hoe meer
vrijwilligers, hoe beter we het werk
kunnen verdelen. Op onze website kan
je zien voor welke diensten we mensen
zoeken. Momenteel zoeken we iemand
voor de uitleenpost van materiaal, en
ook nieuwe simulanten die Josée en
Cailin kunnen helpen. De opleiding
daarvoor wordt door het Rode Kruis
nationaal gegeven. Best interessant, als
simulant leer je niet alleen alle ziektebeelden, je leert ook acteren en wonden
nabootsen. In 2018 gaan we met twee
lesgeven. Wendy Vangrunderbeek, die
mij helpt met de administratie, volgde
ook een lesgeverscursus. Behalve
basiscursussen geven we ook themalessen zoals reanimatie, het gebruik van
een aed-toestel, hulpverlening bij baby’s
of kleine kinderen, cursussen voor
jeugdleiders, …’ D’Hondt gaf vorig jaar
verschillende opleidingen in het
OLV-rusthuis en in de Kam. ‘Het Heilig
Hartcollege Tervuren gaat een aed-toestel aankopen, om het logo ‘Deze school
is hartveilig’ te verwerven. We leren een
aantal personeelsleden en een aantal
leerlingen het gebruik van het toestel
aan. Het schooljaar is nog maar net
begonnen en het is al druk’, lacht
D’Hondt.

Na de uitreiking van de eretekens
werden ook brevetten uitgereikt aan al
diegenen die het afgelopen schooljaar
een cursus bij de afdeling volgden. Wim
Peeters, inwoner van WezembeekOppem, hernieuwde zijn brevet. ‘Dat
moet elke vijf jaar gebeuren omdat de
technieken wijzigen. Vroeger moest je bij
het slachtoffer eerst de hartslag meten,
vandaag moet je kijken of het slachtoffer
nog ademt. Je frist niet alleen je kennis
op; het is ook leuk om de andere cursisten
weer te zien. Voor mij gaat het om
persoonlijke interesse, de wil om te
kunnen helpen. De vaardigheden die je
verwerft, zijn nuttig in het dagelijkse
leven. Soms gaat het om eenvoudige
handelingen: een bloedneus verzorgen
of een verband aanbrengen op de juiste
manier. Het lijkt misschien banaal, maar
door foutieve handelingen kan je meer
schade toebrengen dan dat je iemand
helpt. We leren ook wat je moet doen bij
ernstige voorvallen zoals een epileptische
aanval of een hersenbloeding.’
Je kan verschillende cursussen volgen bij
het Rode Kruis. ‘We starten met eerste
hulp’, licht Els D’Hondt, lesgeefster toe.
‘Dat is een basiscursus van vier avonden.
Aansluitend kan je je inschrijven voor de
vervolgcursus van helper, die ook vier
avonden duurt. Dit jaar geven we beide
cursussen tweemaal, er is veel vraag
naar.’ Els D’Hondt is leerkracht biologie
aan het Heilig Hartcollege van Tervuren
en geeft cursussen op school. ‘De
leerlingen kunnen de cursus als project
kiezen. Vorig schooljaar heb ik drie
leerlingen naar de avondschoolcursus
doorverwezen. De drie, Alix, Miguel en
David, willen nu ook als vrijwilliger onze
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9 uur - Okra - wandelen
vertrek Paterskerk - 02 731 83 39
20 uur - Fit & Gezond Dames - turnen
GC de Kam - 02 731 83 30 (niet tijdens schoolvakanties)
20 uur - Fit & Gezond Heren - turnen
H.-Hartcollege - 02 767 01 01
DINSDAG

14 uur - Okra - fietsen
vertrek Paterskerk - 02 731 83 39
WOENSDAG

14 uur - Okra - petanque
Sporthal - 02 731 83 39
14.30 uur - Okra - wandelen
vertrek GC de Kam - 0474 47 53 41
19.30 uur - Brussels International Badminton
Club - training jongeren
sporthal - 0495 34 59 65
19.30 uur - Running Club WO -training -na
onderlinge afspraak
vertrek de Kam -02 782 02 96
20 uur - Brussels International Badminton
Club - training volwassenen
sporthal - 0495 34 59 65
20.30 uur - Aerobics - zumba
sporthal - 02 731 87 81
DONDERDAG

Karla Stoefs

20 uur - Brussels International Badminton
Club - training volwassenen
sporthal - 0495 34 59 65

Meer informatie: www.rodekruis.be/
afdeling/tervuren

20.30 uur - zanggroep Non Troppo - repetitie
GC de Kam - 02 305 06 07
VRIJDAG
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La volonté d’aider
Jan Spooren, le bourgmestre de Tervuren, a récemment remis des médailles d’honneur aux
bénévoles de la Croix-Rouge qui ont apporté leur aide lors des attentats du 22 mars 2016.
Comme le département de la Croix-Rouge de Tervuren est également actif à WezembeekOppem, nous sommes allés jeter un coup d’œil. ‘J'ai entendu la nouvelle de l'attaque de
l'aéroport de Zaventem à la radio’, raconte Eddy Verbraecken, chef de département du service
d'urgence et de transport médical et ancien habitant de Wezembeek-Oppem. ‘Moins de dix
minutes plus tard, nous avons reçu un appel téléphonique: ‘Que pouvez-vous faire ?’ Après la
remise des médailles d’honneur, il y a eu également une remise de brevets à tous ceux qui ont
suivi une formation au département au cours de la dernière année scolaire. Wim Peeters, un
résident de Wezembeek-Oppem, a renouvelé son brevet. ‘Cela doit être fait tous les cinq ans
parce que les techniques évoluent. Pour moi, il s’agit d’un intérêt personnel, la volonté de
pouvoir aider. Les compétences que l’on acquiert sont utiles dans la vie quotidienne.’ On peut
suivre différentes formations à la Croix-Rouge. ‘Nous commençons par les premiers soins’,
explique Els D'Hondt, la formatrice.

21 uur - Jeugdhuis Merlijn
jeugdhuis@merlijn.be
Z ATERDAG

21 uur - Jeugdhuis Merlijn
jeugdhuis@merlijn.be
ZONDAG

10.30 uur - Running Club WO
Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96
14.30 uur - Chiro Berkenbloesem
Chirolokalen Vosberg - 0499 07 91 55
14 uur - Brussels International Badminton
Club - competitie, volwassenen en jongeren
sporthal - 0495 34 59 65
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

donderdag 14 september
Bloedinzameling
Rode Kruis Tervuren

zaterdag 23 september
Pannenkoekenslag
Femma Wezembeek-Oppem

18 tot 20.30 uur – parochiezaal Sint-Jozef,
Moorselstraat 203, Moorsel
bloed@tervuren.rodekruis.be of 0472 31 76 91
gratis

donderdag 14 september
Mantelzorgcafé – thema:
wegwijs in mantelzorg
Woon- en Zorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw
i.s.m. S-plus mantelzorg
14 uur - Woon- en Zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw
Jan Baptist De Keyzerstraat 35, 1970 Wezembeek-Oppem
gratis
info: inschrijven via 02 731 27 39, info@wzc-olvrouw.
be of aan het onthaal van het WZC

zaterdag 16 september
Wijndegustatie
Les Amis de Bourgogne

‘Babbelen is de leukste activiteit’
Femma Wezembeek-Oppem tekent elk jaar present op de Herfstfeesten. Verantwoordelijke Jeannine Schots: ‘Wij pakken traditioneel op de eerste zaterdag van de Herfstfeesten uit met een pannenkoekenslag. Dan worden er in de grote zaal van GC de
Kam tot 17.30 uur non-stop pannenkoeken gebakken. Vanaf 14.30 uur kunnen mensen
komen smullen. Tussendoor verkopen we in drie sessies tombolalotjes en we verloten
een vijftigtal bloemstukjes die gemaakt zijn door Lisette Coudre. We schenken de
volledige opbrengst aan Ziekenzorg.’ De Herfstfeesten zijn dus ook belangrijk voor
het lokale goede doel. ‘Dat we de Herfstfeesten kunnen koppelen aan een goed doel,
vinden we belangrijk’, vertelt Schots.
‘Ook ons programma tijdens het jaar spreekt nog altijd heel wat Femma-leden aan.
Femma telt een zestigtal leden die graag deelnemen aan een van onze maandelijkse
activiteiten. Dat kan een vormingsavond over stress zijn, maar we doen ook geregeld
uitstappen, bijvoorbeeld naar de koekjesfabriek van Jules De Strooper en naar de
garnaalvissers in Oostduinkerke. Maar de leukste activiteit, en de rode draad doorheen al onze activiteiten, is gezellig babbelen tijdens bijeenkomsten.’ (JH)
14.30 uur - GC de Kam • info: jeannine.schots@telenet.be

woensdag 27 september
Infoavond evenwichtig eetplezier
Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw i.s.m. S-plus mantelzorg

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

19 uur – woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw
We leren wat de risico’s van zwaarlijvigheid zijn en we krijgen nuttige voedings- en bewegingstips.
gratis

Non Troppo

van 22 september tot 13 oktober
Herfstfeesten
Cultuurraad i.s.m. GC de Kam
De drie weken durende Herfstfeesten
kondigen zich weer aan. Op vrijdag 22
september vindt in GC de Kam de openingszitting plaats. Het grootste deel van die
avond wordt gevuld met een optreden van
M’RZA. De volledige programmatie vind je
op de webstek van GC de Kam.

© TDW

> Vrijdag 22 september, 20 uur: openingszitting met voorstelling jaarprogramma’s
Cultuurraad en GC de Kam en een theatervoorstelling van M’RZA. De toegang is
gratis, maar reserveren is noodzakelijk.
> Zaterdag 23 september, vanaf 14.30
uur: proef Femma, een pannenkoekenslag
met een bloementombola ten voordele
van Samana (Ziekenzorg).
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> Zondag 24 september, 10.30 uur:
herfstjogging, een recreatieve jogging
(5 km of 10 km) met vertrek en aankomst
aan GC de Kam georganiseerd door de
Running Club WO. Iedereen is welkom en
de deelname is gratis.
> Zondag 24 september van 14.30 tot
17.30 uur: vriendjesdag georganiseerd
door Chiro Berkenbloesem. Afspraak om
14.20 uur aan de Chirolokalen. Er worden
leuke activiteiten voorzien voor kinderen
vanaf zes jaar oud.
> Maandag 25 september, 20 uur: fitness
voor 40-plussers. Georganiseerd door Fit
& Gezond Heren. Kom tijdens de Herfstfeesten uit de zetel om kennis te maken
met fitness. Daarna een partijtje volleybal
of badminton in een vriendschappelijke
sfeer. Wedden dat je terugkomt? Plaats
van afspraak: Heilig Hart College, Grote
Zaal. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden:
vincent.widdershoven@gmail.com of
jl_vanhaelen@yahoo.com.

© Gerwin Filius

donderdag 28 september
Het Vaticaan - lezing door Hans Geybels
Davidsfonds Wezembeek-Oppem
‘Herfstfeesten geven verenigingsleven een boost’
Het Davidsfonds van Wezembeek-Oppem is al jarenlang een
vaste waarde in het programma van de Herfstfeesten. ‘We
bieden twee activiteiten aan in het kader van de Herfstfeesten’, zegt voorzitter Jan Pollaris. ‘We doen dat omdat we
geloven in het concept en omdat de Herfstfeesten een
opsteker zijn voor het lokale verenigingsleven. Leden van
verenigingen kunnen dan van het aanbod van andere verenigingen proeven.’ Het Davidsfonds stelt de lezing met auteur
Hans Geybels voor. De gewezen woordvoerder van kardinaal
Danneels is docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en doet hoofdzakelijk onderzoek
naar de geschiedenis van de religieuze volkscultuur. Geybels
is gedelegeerd bestuurder van de christelijk geïnspireerde
denktank Logia. ‘Hij zal het die avond over het Vaticaan
hebben’, zegt Pollaris. ‘Dat instituut roept veel vragen op.
Geybels zal een antwoord bieden op wat waarheid en wat
fictie is, en welke de geheimen van deze organisatie zijn.’

> Donderdag 28 september, 14.30 uur:
geheugentraining is een door Samana
(Ziekenzorg) georganiseerde lezing i.s.m.
Femma, Okra en Kwb. Tijdens deze lezing
leiden we je rond in de archieven van het
geheugen en leer je optimaal je geheugen
te gebruiken. Gratis.
> Donderdag 28 september, 20 uur: Het
Davidsfonds organiseert een lezing van
Hans Geybels over Het Vaticaan. Dankzij
Geybels wordt er een stukje van de sluier
opgelicht. Er wordt een ongewoon bezoek
gebracht aan dit intrigerend stukje
aardbol. Prijs: 5 euro
> Zaterdag 30 september en zondag 1
oktober, telkens van 10 tot 17 uur.
Erfgoed Wezembeek-Oppem organiseert
een tentoonstelling over Handelszaken en
Pachthoeven, vroeger en nu. De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag en
zondag, telkens van 10 tot 17 uur.
Info: www.erfgoedwezembeek-oppem.be.

Daarnaast zal Davidsfonds Wezembeek-Oppem in het kader
van de Herfstfeesten ook met een stand ‘Vers Geperst’
aanwezig zijn, op 7 oktober van 10 tot 17 uur. Pollaris: ‘Vers
Geperst is een stand met de voorstelling van de Davidsfondsboeken. Wie een of twee boeken koopt, wordt ook lid
en kan onze activiteiten tegen verminderde ledenprijs
bijwonen. In november kunnen ze tijdens het boekencafé
hun boeken ophalen.’ Het Davidsfonds van WezembeekOppem vierde afgelopen seizoen ook zijn 65e verjaardag met
een gunsttarief van zowat de helft van de prijs voor alle
leden voor het optreden van De Frivole Framboos afgelopen
maart. ‘Tijdens de Herfstfeesten kunnen mensen met een
ledenkorting naar onze twee activiteiten. Onze vereniging
telt 55 leden, en dat aantal blijft stabiel’, aldus de voorzitter.
(JH)
20 uur - GC de Kam • tickets: 5 euro •
info: jan.pollaris@telenet.be

> Dinsdag 3 oktober, van 19.30 tot 21.30
uur: eerste sessie van een workshop
kalligrafie - unciaalschrift. Er zijn acht
sessies, telkens op dinsdag. Vooraf inschrijven, het aantal deelnemers is beperkt.
Dit is een samenwerking tussen GC de
Kam, Arch’educ en Gezinsbond. Prijs: 65 euro.
> Vrijdag 6 oktober, 15 uur: het Feest voor
alle leeftijden, georganiseerd door Okra
i.s.m. Cultuurraad en GC de Kam, met een
optreden van Jo Vally. Tickets kosten 13
euro (vvk) en 15 euro (kassa), taart en
koffie zijn inbegrepen.
> Zaterdag 7 oktober, van 10 tot 17 uur:
Davidsfonds stelt het boekenpakket Vers
Geperst voor waaruit je kan kiezen voor je
Davidsfonds-lidmaatschap in het nieuwe
werkjaar. Ook niet-leden zijn welkom om
de boeken te bekijken.
> Zaterdag 7 oktober, 20 uur: herfstconcert
Non Troppo. Tickets: 7 euro (vvk) en
9 euro (kassa). Info en reservaties:
nontroppo.zanggroep@gmail.com

> Zondag 8 oktober, 14 uur: Kinderhoogdag: cultuurfeest voor het hele
gezin in GC de Kam. Dit is een organisatie van GC de Kam i.s.m. GC de
Lijsterbes. Tickets kosten 6 euro (vvk)
en 7 euro (kassa). Groepskorting mogelijk (zie ook het interview op p. 12-13).
> Donderdag 12 oktober, 20 uur:
Toen de dieren nog spraken met Joeri
Cortens van Natuurpunt CVN. Dit is
een natuur-educatieve comedy
voorstelling over de communicatie
tussen mensen, dieren, planten, … en
wat er zoal kan mislopen. Apen apen
apen na? Twitteren (blauwe) vogeltjes
zelf weleens? En vooral … wat bakken
we er zelf van? Zitten we in een
communicatie-revolutie of verstaan
we elkaar steeds minder? Gratis.
> Vrijdag 13 oktober, vanaf 18 uur:
Café Mangé georganiseerd door Kwb
ten voordele van Ziekenzorg. Een
maaltijd kost 10 euro.
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25 jaar GC de Kam

'Puzzelen met
verhalen van
de inwoners'
De start van een nieuw cultuurseizoen is
altijd iets om naar uit te kijken. Dit jaar nog
meer dan anders. GC de Kam blaast binnenkort
immers 25 kaarsjes uit. Dat jubileum wordt
gevierd met een bijzondere theatervoorstelling.
Op 22 september brengt theatergroep M'RZA
een totaalspektakel, met Wezembeek-Oppem
en zijn inwoners in de hoofdrol. De regisseur
van M’rza, een ex-inwoner en de centrumverantwoordelijke van GC de Kam vertellen
over ‘De Kam op de grens’.

Joerie Lewijze - regisseur

‘Publiek onderdompelen in
een totaalbeleving’
Yoeri Lewijze is acteur en regisseur van theatergroep
M'RZA. We spreken af in GC de Kam; hij is volop bezig om
alle hoeken en kanten van het gebouw te ontdekken.
'Ik wil het publiek onderdompelen in een totaalbeleving',
verklapt hij. 'Theater is méér dan een kaartje kopen en in een
zaal gaan zitten om in stilte naar iets te kijken. We betrekken
het publiek bij een groter verhaal. We zijn eerder dit jaar gaan
praten met mensen uit Wezembeek-Oppem; met de Erfgoedcel en GC de Kam hebben we twee verhalennamiddagen
georganiseerd. Mensen mochten vertellen over gebeurtenissen, inwoners en weetjes uit Wezembeek-Oppem.' De verhalen
die we toen hebben opgetekend, vormen de basis voor onze
voorstelling. De rode draad is een filmploeg, die verschillende
scènes moet draaien in Wezembeek-Oppem. In dat scenario
zijn de lokale verhalen en anekdotes verwerkt.

Op adrenaline

Naast Yoeri Lewijze, Nele Van den Ende, Koen Vijverman en
Gregory Van Damme van M'RZA zullen ook inwoners van
Wezembeek-Oppem meespelen tijdens de voorstelling.
'Het publiek gaat een parcours afleggen door GC de Kam. Op
verschillende plekken zullen fragmenten worden gespeeld,
binnen én buiten.' Een uitdaging. ‘Je hebt geen lange voorbereidingstijd zoals bij een traditionele voorstelling. Er is geen
klassiek patroon met een uitgeschreven scenario, door een
regisseur uitgewerkt en door de acteurs drie maanden lang
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Op de foto v.l.n.r. Joerie Lewijze, Anne Decuypere en Luk Tegenbos

grondig gestudeerd. We puzzelen met verhalen en repeteren
een maand. Het is een huzarenstukje op zo'n korte tijd, ook op
technisch vlak. Aangezien er op verschillende plekken wordt
gespeeld, is er meer werk voor de klank- en lichtmannen.'

Eerste lief

Dit is niet Lewijzes eerste voorstelling geïnspireerd op authentieke
verhalen, ook in GC de Bosuil in Jezus-Eik experimenteerde hij
al met deze manier van werken. 'We hebben toffe reacties
gekregen van het publiek. Mensen die anders nooit met elkaar
te maken hebben, werken samen. In Jezus-Eik werkten de
Dorpsraad, de Chiro en de brandweer mee. Het hele dorp
herleeft, mensen merken dat anderen dezelfde verhalen en
herinneringen hebben. Jongeren ontdekken dat op de plaats
waar zij hun eerste liefje kusten, hun grootouders net hetzelfde
deden. Het hele proces van de voorstelling – van voorbereiding
tot opvoering – zorgt voor stof om over te praten. Voor
inwijkelingen uit andere gemeenten of zelfs uit andere landen
biedt het de kans om de geschiedenis en tradities te ontdekken,
maar vooral om mensen uit de gemeente te ontmoeten.'
Wim Troch

C U LT U U R
theater

© Tine De Wilde

EN

Kam at the border
The launch of the new cultural season is really something to look
forward to. The Kam community centre will shortly be celebrating its
25th anniversary. This milestone is going to be marked with a special
theatrical production. The M'RZA theatre company is presenting a
full-feature show, with Wezembeek-Oppem and its inhabitants playing
the main role. 'The audience is being invited to follow a path through
the Kam community centre’, says the director Lewijze. Extracts will be
performed at different indoor and outdoor locations.' The
performance also features a song specially composed for the

occasion by the former inhabitant Luk Tegenbos. The chorus refers to
the alleged border between Wezembeek and Oppem, while the verses
contain anecdotes that actually happened. ‘The performance on 22
September sounds the starting signal for a year jam-packed with
festivities’, says the official in charge of the community centre, Anne
Decuypere. ‘Autumn will see the opening of a 5x5 exhibition. The
spotlight will be turned on five different topics during the space of five
months.’

Anne Decuypere
centrumverantwoordelijke

Luk Tegenbos
ex-inwoner

‘Start van een feestjaar’

‘Nieuw volkslied?’

De voorstelling op 22 september geeft het startschot voor een jaar vol feestelijkheden. Met een
lange aanloop, want de eigenlijke verjaardag valt
pas na Nieuwjaar. 'GC de Kam is begonnen in
februari 1993', vertelt Anne Decuypere, centrumverantwoordelijke van GC de Kam. 'De theatervoorstelling van M'RZA is de start van een feestjaar.’

Bij de voorstelling hoort ook een lied. Dat werd
speciaal voor de gelegenheid geschreven door Luk
Tegenbos. Op de melodie van My Girl's Pussy van
Harry Roy zette hij enkele volksverhalen en anekdotes uit Wezembeek-Oppem op rijm. Met de
ukelele in de hand.

‘In het najaar is er een 5x5-tentoonstelling. We zetten
vijf maanden lang vijf markante voorstellingen, vijf
interessante Wezembeek-Oppemnaars, vijf opvallende
samenwerkingen, vijf bijzondere gebeurtenissen, en
vijf opmerkelijke kunstenaars in de kijker. Elke maand
kun je in de Kam terecht voor een andere tentoonstelling.
In februari is er een feestweekend, met een academische
zitting, een Cubaanse avond en een mix van enkele
voltreffers uit ons aanbod van de afgelopen 25 jaar.
Ik denk dan aan Cuisine Mundial, maar ook aan de
workshops musical of kalligrafie, aan de yogasessies
die de laatste jaren enorm populair zijn geworden. Het
hele jaar door zullen er feestelijke accenten zijn. Zo
komen The Flying Pickets weer langs, die hier twintig
jaar geleden al eens optraden. Er komt nog een tentoonstelling over hoe de Kam geëvolueerd is van
boerderij en brouwerij tot gemeenschapscentrum. Een
werkgroep is volop bezig om een mooi programma
samen te stellen.'

Open deuren

'Als ik terugblik op 25 jaar de Kam, dan springt de inzet
op samenwerking in het oog; samenwerking met lokale
verenigingen, met de verschillende taalgroepen en met
gemeenschapscentra uit de buurt. Iedereen is hier
welkom, en het is fijn om elk jaar nieuwe gezichten te
zien. Het blijft evenwel een uitdaging om aan iedereen
in Wezembeek-Oppem duidelijk te maken dat we er
voor iedereen zijn. Of het nu een taalbarrière is, of
een elitair imago, ik hoop alle drempels weg te nemen.
Je bent hier welkom voor een theatervoorstelling,
een film of tentoonstelling, voor een kopje koffie of
gewoon een babbeltje met ons: onze deuren staan
altijd open.' (WT)

'Tot mijn 26e heb ik in Wezembeek gewoond, in de de
Burburelaan', vertelt Tegenbos, die nu in Sterrebeek
woont. 'Toen een aantal 'oud-Wezembekenaren'
werden samengebracht om input voor de voorstelling
te verzamelen, kwam de vraag om een gelegenheidslied
te schrijven. Gelukkig kon ik putten uit het materiaal
van Het Ukulogisch Museum (een muzikaal project
waar Tegenbos een van de bezielers van is, n.v.d.r.). De
melodie was snel gevonden, en ook de tekst kwam vlot
uit de pen. Een week nadat ik het voorstel had gekregen,
waren zowat alle strofes al geschreven. En ik had
gerust nog tien strofes kunnen bijschrijven.'

Collectief geheugen

Het refrein gaat over de vermeende grens tussen
Wezembeek en Oppem, de strofes zijn waargebeurde
anekdotes. 'Ik denk dat die verhalen wel in het collectieve geheugen van de oudere inwoners zitten. Zoals
de rivaliteit tussen de fanfare en de harmonie, of het
gemeenteraadslid dat graag een glaasje dronk. Het zijn
verhalen uit een heel andere tijd, een tijd die niet meer
terugkomt. Maar een beetje nostalgie is best charmant.'
'Ik ben benieuwd hoe het lied onthaald zal worden.
Hopelijk wordt het een soort volkslied van WezembeekOppem. Ik ben in ieder geval blij dat ik deze opdracht
heb mogen volbrengen. Als kind heb ik vaak in de Kam
vertoefd, ik hielp in de zomervakanties bij bierhandelaar
en laatste bewoner van de Kam Jan De Wandeleer. De
Kam is altijd de zoete inval geweest, waar iedereen
welkom was. Je zou kunnen zeggen dat het gebouw,
perfect gelegen tussen Wezembeek en Oppem,
voorbestemd was om een gemeenschapscentrum
te worden.' (WT)
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

juli, augustus, tot 7
september
Tentoonstelling
tekeningen Ezelsoor
K AM KIEST VOOR KUNST

openingsuren cafetaria
cafetaria GC de Kam
gratis

woensdag 6 september
Ezelsoor
boekenkaftdag
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, inschrijven via
www.dekam.be

van vrijdag 1 september tot zaterdag 30 september
Maand van de Sportclub
Sportraad Wezembeek- Oppem i.s.m. GC de Kam
Welke sportclub zit jou als gegoten?
September is de Maand van de Sportclub, een initiatief van Sport Vlaanderen. Een aantal
Vlaamse sportclubs uit Wezembeek-Oppem nodigen iedereen uit voor een gratis 'open
training'. Het geknipte moment om heel vrijblijvend kennis te maken met een sport en
de club en om je aan te zetten om aan sport te doen. In het lijstje van deelnemers vind je
sportclubs als Running Club WO, Fit & gezond (heren- en damesafdeling), Okra sport,
aerobics/bodyfit, maar ook badmintonclub BIBC.
Op woensdag 6 september kan je in GC de Kam opnieuw kennismaken met yoga en
relaxatie. De echte lessenreeks start een weekje later. Lesgeefster Lies Selleslach heeft
haar heel eigen stijl ontwikkeld. Ze combineert de traditionele hathayoga (zon/maan)
met invloeden uit de kundaliniyoga, bezield door het sjamanisme. Laat je niet afschrikken
door de benaming, de technieken zijn eenvoudig en voor elke beginner haalbaar. Op het
einde van de les dompelen muziekinstrumenten zoals de regenstok, de ratel of de
duimpiano je onder in een meditatieve relaxatie. Ontspanning gegarandeerd. (BC)
info: de deelnemende clubs en de open trainingsmomenten vind je op www.dekam.be of
bij arne.knaepen@derand.be.

woensdag 6 september
gratis proefles
woensdag 13 september
tot 6 december
Yoga – relaxatie
Een verbeterde
lichaamshouding en
meer levensenergie
SPORT

woensdag 6 september
Ezelsoor
VARIA

Een boekenkaftdag vol creativiteit
Bijna weer school! 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 leer je gezonde tussendoortjes maken, kan je een pennenzak of
turnzak pimpen en gaan we creatief aan de slag met de
overschot van je kaftpapier! Schrijf je op voorhand in
via www.dekam.be en maak kans op een prijs. (BC)
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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groep 1: 19.30 tot 20.45 uur
GC de Kam
groep 2: 21 tot 22.15 uur
GC de Kam
Dankzij 'asana’s' (houdingen)
brengen we ons lichaam en
geest in balans. 'Pranayama's'
(ademhalingstechnieken) maken
ons dan weer bewust van het
hier en nu. 'De adem' begeleidt
ons naar de stilte, onze innerlijke
rust.
prijs: 36 euro

van 8 september tot
30 september
Markante voorstellingen:
Kam kiest uit zijn
verleden
EXPO

openingsuren cafetaria – cafetaria GC de Kam
Tentoonstelling van affiches in
de aanloop naar de viering van
25 jaar de Kam.
gratis

donderdag
21 september
La La Land
FILM

15 & 20 uur – GC de Kam
La La Land is een moderne
variant op de klassieke Hollywoodmusical en een ode aan
iedereen die durft te dromen.
prijs: 4 euro, filmpas: 15 euro
(voor 5 films)

Rechts: Luc Viaene

Gulden Spoor

donderdag 21 september
La La Land
FILM

Feelgoodmusical
La La Land behaalde dit jaar een recordaantal Oscarnominaties: 14. Geen enkele film deed ooit beter,
Titanic (1997) en All About Eve (1950) deden het even
goed. De film verzilverde 'slechts' zes nominaties en
– opvallend – was niet genomineerd in de categorie
beste film. La La Land won wel Oscars voor onder
meer beste regisseur, beste actrice (Emma Stone) en
beste filmmuziek. De film sleepte ook zeven Golden
Globes in de wacht. Met deze prijzenkast plaatst La La
Land zich bij de echt grote films, opmerkelijk voor een
feelgoodmusical. Het verhaal draait rond Mia (Emma
Stone) en Sebastian (Ryan Gosling). Zij een serveerster,
hij een jazzmuzikant. Allebei dromen ze van meer, en
die dromen jagen ze ook gretig na, uiteindelijk ten
koste van elkaar. Regisseur Damien Chazelle – die
eerder het knappe Whiplash maakte – draaide een
magische film die je doet dromen van wat zou kunnen
zijn. Als Stone en Gosling het op een dansen en zingen
zetten, kan je niet anders dan denken aan Fred Astaire
en Ginger Rogers. (BC)
15 en 20 uur – GC de Kam • tickets: 4 euro,
filmpas: 15 euro (voor 5 films)

vrijdag 22 september
M’RZA
De Kam op de grens –
seizoensopener
THEATER

20 uur – GC de Kam
De voormalige hoeve en
brouwerij de Kam is bijna 25 jaar
het gemeenschapscentrum van
Wezembeek-Oppem. In 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.
gratis, reserveren noodzakelijk

zondag 8 oktober
Kinderhoogdag
FAMILIE

14 uur - in en rond GC de Kam
De kinderhoogdag in GC de Kam
draait dit jaar helemaal rond
wetenschap, techniek en cultuur
voor de hele familie. Samen kan
je deelnemen aan leuke, maar
vooral ook interessante
workshops
tickets: 6 euro (vvk),
7 euro (kassa), 5 euro (groepskorting, min. 10 personen)

Sinds 1995 reikt de Cultuurraad een Gulden Spoor uit
aan een verdienstelijke inwoner van WezembeekOppem en aan een persoon of instelling van buiten
de gemeente. Dit jaar gaat de eer naar Luc Viaene en
Luc Vander Elst.
Luc Viaene was vroeger actief in de Harmonie. Hij
was en is betrokken bij Geronto, de organisatie die
activiteiten organiseert ten voordele van het rusthuis.
Hij is actief in de Werkgroep Erfgoed, waarvoor hij
zich inzet om de jaarlijkse tentoonstelling tot een
goed gedocumenteerd einde te brengen. Viaene
schrijft ook geregeld historische bijdragen voor
onze gemeenschapskrant uitgekamd.
De Gulden Spoor voor een organisatie buiten de
gemeente Wezembeek-Oppem wordt dit jaar toegekend
aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), afdeling
Vlaams-Brabant. Luc Vander Elst, projectleider voor
de Vlaamse Rand, neemt het kleinood in ontvangst
namens het hele team. De Cultuurraad geeft VLM de
Gulden Spoor onder andere voor zijn inzet en werk
aan het nieuwe park in de Beekstraat, voor de
bewegwijzerde wandelwegen en het herinrichten van
een deel van het vroegere Dexia-domein en het Zeen
in buurgemeente Sterrebeek.

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 13 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties is het onthaal op
maandag gesloten.

Meer info over

: www.dekam.be/nl/taalicoon
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C U LT U U R
Kinderhoogdag

Cristina Ciocci

Kinderhoogdag in GC de Kam

Techniek op kindermaat
Op 8 oktober is het Kinderhoogdag. Een dag voor
jong en oud, maar toch vooral voor jonge kinderen.
De Kinderhoogdag vindt dit jaar plaats in GC de Kam
en staat volledig in het teken van techniek. Nog meer dan
op de vorige edities zullen kinderen kunnen doen en niet
alleen kunnen kijken.

V

an zelf een raket bouwen en ze
afsteken, creatief aan de slag
met elektriciteit, tot werken
met een 3D-printer: er zal van alles te
beleven én te leren zijn op de Kinderhoogdag. Als het maar met technologie
te maken heeft en een tikkeltje spectaculair
is. Cristina Ciocci, prof in de wiskunde
aan de universiteit van Gent, geeft
technologieworkshops tijdens de
Kinderhoogdag. Ze is gepassioneerd
door technologie en vastberaden om
die passie over te brengen op kinderen.
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Ze runt een STEM-academie (school for
Science, Technology, Engineering and
Mathematics), voert onderzoek naar
gender en technologie en is ook nog
eens fulltime mama van vier kinderen.
Hoe ze dat allemaal combineert is een
raadsel, maar dat ze het met passie en
enthousiasme doet, staat als een paal
boven water. ‘De blijdschap van de
kinderen als ze op het einde van een
workshop naar huis gaan met een
zelfgemaakte 3D-print, is waarom ik het
doe. Het geeft enorm veel voldoening

en energie om kinderen iets te leren
waarvan ze een resultaat zien waar ze
fier op kunnen zijn.’

Harry Potterlabo

Als kind haalde Ciocci fietsen van de
schroothoop om ze om te bouwen tot
functionerende fietsen. ‘Ik keek ernaar,
probeerde de fiets te begrijpen en
begon te prutsen. Na een tijdje had ik
een fiets in elkaar gestoken waar opnieuw
op gereden kon worden.’ Vooral op haar
oudste dochter wist ze de kriebels voor
onderzoek over te brengen: ‘Mijn
dochter had een soort Harry Potterlabo
in onze kelder en vroeg me steeds om
haar te leren een robot te bouwen. Ik
heb haar één keer meegenomen naar
het labo op mijn werk en ze raakte
gefascineerd door robots. Op een dag
organiseerde ik bij ons thuis voor haar
en haar vriendinnetjes een sessie over

zondag 8 oktober
Kinderhoogdag
FAMILIE

14 uur - in en rond GC de Kam
tickets: 6 euro (vvk),
7 euro (kassa),
5 euro (groepskorting,
min. 10 personen)

bibliotheek voor techniek zoals nu
vooral voor studenten en wetenschappers bestaat), waar iedereen gratis
terecht kan om technologische machines te gebruiken. Jong, oud, meisjes en

Mensen zijn gewend geraakt aan een
virtuele 2D-wereld, waardoor ze niet
meer weten hoe de dingen in elkaar
zitten. Als ze nog eens de kans krijgen
om dat te ontdekken, zijn ze meestal erg

‘In mijn workshops mogen kinderen

© Tine De Wilde

doen, er is er geen goed of fout, het
proces van creativiteit is belangrijk’

techniek en robots. De kinderen genoten
met volle teugen en zo is bij mij het idee
gegroeid om dit soort sessies voor
kinderen op professionele wijze aan te
bieden. Intussen baat ik een STEM
academie uit, waar kinderen terecht
kunnen voor wekelijkse technologiesessies en heb ik Ingenio opgericht, waarmee we workshops techniek aanbieden.
Kinderen vanaf vijf jaar maken kennis
met technologie en techniek. En dat is
uitzonderlijk, want meestal worden
vijfjarigen daar te jong voor geacht.
Niets is minder waar natuurlijk.’

‘Techniek is ook leuk
voor meisjes!’

Ciocci vertelt hoe een van de vriendinnetjes van haar dochter haar dit ooit
verbaasd toevertrouwde. Een persoonlijk
gloriemoment, want naast het geven van
workshops, is ook het democratiseren van
techniek en wetenschap een van haar
doelen. Ciocci’s grootste droom is om
ooit een fablab op te richten (een soort

jongens. Bij Cristina krijgen de kinderen
geen handleiding. Wel een aantal basisregels en een wetenschappelijk verhaal
dat uitlegt waarom de dingen werken
zoals ze werken. Voor de rest zijn ze vrij:
‘Het is belangrijk dat kinderen durven te
doen. Ik wil juist dat ze fouten maken,
want alleen zo kunnen ze leren. Bij mij
mogen ze, jong tot oud, werken met
gereedschap: schroevendraaiers,
lijmpistolen en soldeerbouten. Alles
staat ter beschikking. Er wordt soms
verbaasd op gereageerd. Sommige
kinderen geef je een schroevendraaier
en ze weten niet waarvoor die dient. Die
praktische kennis en intelligentie wil ik
aanwakkeren. Ik ben ervan overtuigd dat
als ze die vaardigheden van jongs af
meekrijgen, dat ze leren kritisch na te
denken en durven te proberen. Op
latere leeftijd hebben ze daar profijt van.
Ik zie dat veel van mijn studenten dat
missen, die praktische durf. Hadden zij
als kind meer geprobeerd en waren ze
op een speelse wijze in aanraking
gekomen met wetenschap en techniek,
dan zouden er volgens mij minder
studenten afhaken uit wetenschappelijke
richtingen. Mijn doel is om zo veel
mogelijk kinderen kennis te laten maken
met het technologische verhaal, zodat
ze later een hoop waardevolle bagage
hebben om er tegenaan te gaan in het
leven.’
Maar eerst de Kinderhoogdag. Met een
3D-printer en een elektronicaset verwelkomt Ciocci kinderen om samen iets te
creëren. ‘Ouders en grootouders mogen
ook deelnemen, maar het is vooral de
bedoeling dat de kinderen het zelf doen.
We starten met een blanco blad, maar
resultaat is verzekerd.’ Ciocci kijkt erop
toe dat (groot)ouders hun kinderen laten
doen. Dat zal geen makkelijke opdracht
zijn, want ook volwassenen vinden het
leuk om met techniek bezig te zijn.

geïnteresseerd. Het is tijd om wat vaker
terug te keren naar de 3D-wereld,
dingen te maken en te experimenteren!’
Sofie Van den Bergh
Op de kinderhoogdag leer je een
raket maken (en ook afschieten!),
een animatiefilmpje maken en er
is ook een reuzezeepbellenman,
een kinderzweefmolen en een
meubelbende ‘onder de tafel’.
Naast al deze leuke workshops,
acts en installaties kan je ook
genieten van randanimatie, een
drankje en een hapje. Bekijk het
volledige programma op
www.dekam.be.

DE

Technik auf Kindermaß
Am 8. Oktober ist der Kinderhochtag. Ein Tag
für Jung und Alt, vor allem aber für junge
Kinder. Der Kinderhochtag findet dieses Jahr
im GC de Kam statt und steht gänzlich im
Zeichen von Technik. Mehr noch als bei den
vorigen Ausgaben werden Kinder selber
etwas tun können und nicht nur zuschauen.
Vom eigenständigen Bauen und Abschießen
einer Rakete bis zur Arbeit mit einem
3D-Drucker: man kann somit beim
Kinderhochtag im GC de Kam allerlei erleben
und lernen. Wenn es nur mit Technologie zu
tun hat und ein bisschen spektakulär ist.
Cristina Ciocci, Professorin für Mathematik
an der Universität Gent, gibt beim
Kinderhochtag Technologie-Workshops.
Kinder ab fünf Jahren lernen Technologie
und Technik kennen. ‚Und das ist
außerordentlich‘, erzählt sie. ‚Meistens
werden Fünfjährige dafür als zu jung
erachtet. Nichts ist weniger wahr natürlich.’
Bei Ciocci bekommen die Kinder keine
Anleitung: ‚Es ist wichtig, dass die Kinder sich
trauen etwas zu tun.‘
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ind & Gezin berekent elk jaar de
kansarmoede-index van elke
gemeente in Vlaanderen. De
organisatie doet dat op basis van zes
criteria: het maandinkomen van het
gezin, de opleiding van de ouders, het
stimulatieniveau van de kinderen, de
arbeidssituatie van de ouders, de
huisvesting en de gezondheid. Wanneer
een gezin zwak scoort op drie of meer
criteria, spreken we over kinderen die in
kansarmoede leven. Voor heel Vlaanderen
bedraagt deze index 12,82 %. Dat cijfer is
doorgaans hoger in de steden en lager
in gemeenten. Zo heeft Antwerpen een
kansarmoede-index van 27,7 %, Leuven
20,2 %. De gemeente met het hoogste
cijfer is Boom, daar groeit liefst 38,9 %
van de kinderen op in kansarmoede.

Lage cijfers

© Tine De Wilde

Vlaams-Brabant scoort als provincie
het best met 8,05 %. In vijf van de zes
faciliteitengemeenten ligt dat cijfer nog
lager: Drogenbos scoort 7,5 %, Linkebeek
2,8 %, Kraainem 2,2 %, WezembeekOppem 2,2 % en Sint-Genesius-Rode 1,8 %.
Wemmel doet het minder goed met
16,1 %, een stijging met bijna 4 % op een
jaar tijd. Ter vergelijking, Vilvoorde heeft
een kansarmoede-index van 17,6 %.

Kansarmoede in faciliteitengemeenten

Wemmel springt er uit
De kans dat je als kind in Wezembeek-Oppem, Kraainem,
Linkebeek of Sint-Genesius-Rode in kansarmoede opgroeit,
is heel klein. In Drogenbos ligt dat iets hoger, maar nog
steeds onder het Vlaams-Brabantse gemiddelde. Wemmel
springt er uit, daar groeit één op zes kinderen op in armoede.
Dat blijkt uit de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin.
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Burgemeester Walter Vansteenkiste van
Wemmel vergoelijkt de cijfers niet, maar
nuanceert ze wel. Hij wijt het hoge cijfer
aan het grote aandeel jonge gezinnen in
zijn gemeente. ‘Met een goede mobiliteit
van en naar Brussel en een mooi scholenaanbod zijn we een aantrekkelijke
gemeente voor jonge gezinnen. We
hebben 2.500 plaatsen in onze lagere
scholen, meer dan dat we lageschoolkinderen in Wemmel hebben. Dat
genereert een aanzuigkracht voor jonge
gezinnen. Onder die gezinnen zijn er ook
veel eenoudergezinnen. Zij lopen een
hoger risico om in armoede terecht te
komen.’ Bovendien is er een groot
verloop. ‘We hebben 1.500 in- en uitschrijvingen per jaar in ons bevolkingsregister. Een erg wisselende bevolking
dus. Dat maakt van een kansarmoedeindex een momentopname.’

Armoede bij allochtonen

Uit de cijfers van Kind & Gezin blijkt ook
dat de kansarmoede groter is bij moeders
met een andere nationaliteit. Zo
hadden twee op de drie kinderen in

Centrumregio

De gemeente heeft een duidelijk zicht
op de armoede. ‘Er is geen verdoken
armoede, zoals in veel gemeenten en
steden het geval is. De cijfers vertegenwoordigen de echte situatie.’ Meer geld
om de kansarmoede aan te pakken, is
uiteraard welkom. Dat er voor de Vlaamse
Rand geen erkenning als centrumregio
komt, is een gemiste kans volgens de
burgermeester van Wemmel. ‘Vilvoorde,
Halle en Dilbeek krijgen wel extra geld
van de Vlaamse overheid, maar dat is
slechts een geïsoleerd antwoord op de
vraag vanuit de Rand. De hele regio
voelt de druk van de uitdeinende grootstad, maar van Brussel zelf hoeven we
geen hulp te verwachten. We proberen
onze verantwoordelijkheid te nemen.
Dat deden we ook met de opvang van
vluchtelingen toen ons dat werd gevraagd.
Een deel van deze groep is hier gebleven
en ook dat heeft invoed op de armoedecijfers.’

© LL

Vlaams-Brabant die opgroeien in
kansarmoede een moeder die bij haar
geboorte niet de Belgische nationaliteit
had. Een problematiek die ook in Wemmel
voelbaar is. De gemeente krijgt van de
overheid 150.000 tot 180.000 euro per
jaar voor initiatieven die de integratie
van nieuwkomers bevorderen. ‘Dat is
het grootste bedrag van de faciliteitengemeenten, net omdat we zoveel
initiatieven nemen’, zegt Vansteenkiste.
‘Via het OCMW zetten we acties op
touw rond lege boterhammendozen in
de scholen. We zorgen voor begeleiding
bij het studeren en het huiswerk maken.
In onze bibliotheken zijn er voorleesmomenten, niet alleen in het Nederlandse
en het Frans, maar ook in het Marokkaans
en andere talen. Alle middelen zijn goed
om de mensen uit kansarmoede te
houden of te halen.’

zondag 3 september
Vijfde Gordelfestival
Op zondag 3 september kan je tijdens het Gordelfestival fietsen en wandelen in de
Vlaamse Rand. Vanuit de centrale trefpunten vertrekken er tal van sportieve en gezinswandelingen, fiets- en mountainbiketochten in lussen doorheen het Pajottenland &
Zennevallei. Voor en na de inspanning staan er in Provinciedomein Huizingen en het
prachtige Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw kleppers als Natalia, Kaatje, Kapitein
Winokio en Stan Van Samang op het programma. Je kunt een bezoekje brengen aan
het Sportdorp, de streekproductenmarkt en het zogeheten ‘Very Important Kids’-dorp.
Waaghalzen komen aan hun trekken in het Avonturendorp. De internationale Coloma
Rozentuin en het provinciedomein zijn de hele dag vrij toegankelijk.
Geoefende fietsers en al wie houdt van een uitdaging konden zich een zomer lang
inschrijven voor de Gordelklassieker. Zo kunnen tal van enthousiastelingen voor het
eerst de 100 km rond onze hoofdstad non-stop in peloton afleggen. ‘Een quasi-unieke
kans voor elke hobbyfietser in Vlaanderen. De 100 km krijgt zo de allures en inkleding
van een echte wielerklassieker’, aldus Reindert De Schrijver van vzw ‘de Rand’, dat het
Gordelfestival coördineert. ‘Maar de pelotons zijn ondertussen volzet.’
Het Gordelfestival is ook dit jaar gratis (met uitzondering van de 100 km). Wees erbij
op 3 september en draag bij aan het Vlaamse karakter van de Rand rond Brussel en
geniet van de vele troeven van de streek. Veel Gordelplezier!

info

www.gordelfestival.be
Bart Claes
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BEELD
uit Wezembeek-Oppem

‘Hoe dieper je graaft, hoe verder je in het verleden gaat.’
Locatie: Windmolenstraat in Oppem • Foto: André Depreter • Tekst: Luc De Vogelaere

