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Appartementen op gronden
politie
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De gronden van de politiezone WOKRA aan de Molenweg
zijn voor 1,7 miljoen euro verkocht aan een bouwpromotor.
‘Er waren vijf bouwpromotoren geïnteresseerd en dat heeft
de prijs tijdens de openbare verkoop flink de hoogte in
gejaagd. De verkoopprijs ligt een stuk hoger dan geschat.
Dat is een goede zaak voor beide gemeenten van de politiezone’, meent burgemeester Frédéric Petit. ‘De gronden
zullen nu worden verkaveld.’ De nieuwe eigenaar van de
gronden aan de Molenweg wil er een L-vormig gebouw met
22 appartementen neerzetten. ‘De bouwpromotor heeft
intussen ook laten weten dat hij geïnteresseerd is in de
grond naast het commissariaat waar nu nog een oude
bunker op staat. Op die manier kunnen de tuinen van de
appartementen groter worden gemaakt. De bunker zou dan
worden afgebroken.’ (TD)

Goed nieuws en slecht nieuws in verband met de werken aan het Woluwedal
op de grens van Kraainem en Sint-Stevens-Woluwe. Het slechte nieuws is dat
het Agentschap Wegen en Verkeer de samenwerking stopzet met aannemer
Viabuild. ‘Een drastische ingreep was nodig omdat de werf amper nog
vooruitging. Dat was het gevolg van een financieel dispuut met Viabuild. In
2016 eisten we dat de aannemer de fundering van de riolering opnieuw
aanlegde nadat was gebleken dat die niet stevig genoeg was. Na een tussenkomst van minister Weyts kwam de werf weer op gang, maar het ging nog
altijd veel te traag’, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant. ‘Viabuild werkt fase 1 van de werken nog af en dan
gaan we op zoek naar een nieuwe aannemer. Gezien het om een openbare
aanbesteding gaat, zal dat enkele maanden duren.’ Maar in alle ellende is er
ook een beetje goed nieuws. Tussen het einde van fase 1 – hopelijk voor het
einde van dit jaar – en de start van fase 2 door de nieuwe aannemer wordt de
weg weer over de volledige breedte opengesteld. Ook de kruispunten van de
Leuvensesteenweg en de Tramlaan/Oudstrijderslaan gaan tijdelijk weer open.
De handelaars aan het Woluwedal kunnen dus even naar adem happen, maar
de weg is nog lang. (TD)
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Werken Woluwedal

De werken op de Leuvensesteenweg, grondgebied Zaventem,
zorgen voor de vertraging.
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Telex
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• De gemeente kiest voor De Watergroep als leverancier voor water ter vervanging van Vivaqua. Ook de
sanering is haar taak. De voorkeur gaat naar De
Watergroep omdat de drinkwaterprijs lager ligt
(1,7254 euro/m3) dan bij Farys (1,9615 euro/m3). Dat is
wel iets hoger dan de vorige prijs van Vivaqua (1,6321
euro/m3), maar ook die zal waarschijnlijk duurder
worden.
• De gemeenteraad keurde de parkaanleg van het
RUP Kloostertuin langs het wegennet en rond de
gebouwen goed. Er zullen grassen, vaste planten,
bollen en bomen worden aangeplant. Kunnen de
verschillende grassoorten gedeeltelijk worden
vervangen door een bloemenweide? Dat zou de
biodiversiteit ten goede komen. Schepen Dominique
Matthijs (LB-Union) belooft dit met de aannemer te
bespreken.

Tito tovenaar
De voorbije weken hield afvalintercommunale
Interza samen met de gemeente een opmerkelijke zwerfvuilactie in Wezembeek-Oppem.
Op de vuilnisbakken dook een sticker op met
daarop Tito tovenaar. Het ging om een
campagne die de aandacht wilde vestigen op
het correcte gebruik van straatvuilnisbakjes.
‘Als iedereen zijn wikkel of blikje in de vuilnisbak
gooit, oogt de omgeving mooier en heeft Tito
een haalbare taak. Daar kleefden we een
sticker met een blije Tito’, vertelt Maaike De
Ridder van Interza. ‘Wie de vuilnisbak misbruikt
of er afval naast gooit, maakt het Tito een pak
moeilijker. Aan die vuilnisbakken plakten we
een boze Tito.’ Tijdens de Tito-actie registreerde
Interza hoeveel zwerfvuil er rond de vuilnisbakken in de straten liggen en waar er te veel
zakjes huishoudelijk afval werden gedropt.
Daaruit bleek dat 20 van de 50 vuilnisbakken
‘misbruikt’ worden. ‘We brengen nu alle
gegevens samen. Op plaatsen waar er, ondanks
de sensibilisering, geen verbetering merkbaar
was, overwegen we om de vuilnisbakken al dan
niet tijdelijk weg te nemen. Op basis van de
suggesties van de inwoners bekijken we ook
waar er het best vuilnisbakken bijkomen.’ (TD)

• De provincie richtte VERA op als autonoom provinciebedrijf om gemeenten, OCMW’s, politiezones en
intercommunales te begeleiden bij de invoering van
e-government. VERA stimuleert de samenwerking
tussen de lokale besturen, maakt op die manier
schaalvoordelen en kennisdeling mogelijk en biedt
onafhankelijk advies. In het verleden hield de meerderheid de boot in Wezembeek-Oppem altijd af. Ze
koos ervoor om haar eigen e-government te laten
uitwerken zonder een beroep te doen op VERA. In mei
van dit jaar sloot de gemeente zich dan toch aan bij
VERA, zij het voorlopig enkel voor de aankoop van
ICT-materiaal.
• De gemeente werkt voor burenbemiddeling samen
met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een
vergoeding van 20 euro per begonnen dossier.
• De bekende bloemenwinkel Schierl op de Mechelsesteenweg sluit eind november zijn deuren.
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MENSEN
uit Wezembeek-Oppem

Louis Declerck bezoekt Brailletech,
een beurs voor slechtzienden

Goed leren luisteren
Louis Declerck is een redactiemedewerker van uitgekamd. Tijdens redactievergaderingen
geeft hij geregeld aan dat sommige teksten moeilijk leesbaar zijn door het gebrek aan
contrast tussen voor- en achtergrond; Louis is slechtziend. Half oktober organiseerde de
vzw Brailleliga in Brussel Brailletech, een hulpmiddelenbeurs voor mensen met een
visuele handicap. Samen met Louis bezochten we de beurs.
22.451 meter

Louis werkte als industrieel ingenieur bij
de stad Brussel, waar hij onder andere
de lastenboeken en de werven van
openbare werken en gebouwen controleerde. ‘Een boeiende tijd, want ik kwam
met tal van mensen in contact: ingenieurs,
architecten, aannemers … Niet dat ze me
allemaal even graag zagen komen’, lacht
hij. ‘Sinds eind april vorig jaar ben ik met
pensioen. Wat ik vooral doe, is wandelen,
want dat is nog de enige sportieve
activiteit die me rest.’
Dit jaar heeft hij zich als doel gesteld om
een gemiddelde van 22.451 meter per
dag te halen, wat eind december zo’n

Cataract is gekend, het gaat daarbij om
een vertroebeling van de ooglens. Bij
glaucoom wordt de oogzenuw blijvend
beschadigd.. Meestal komt dit door een
verhoogde druk in de oogbol. In mijn
geval is glaucoom erfelijk, zowel mijn
vader als grootvader kampten met
hetzelfde probleem. Bij beginnend
glaucoom verdwijnt er beeld aan de
randen van het gezichtsveld. Bij ernstige
glaucoom lijkt het of je door een smalle
koker kijkt. Omdat ze mij vertelden dat
de schade door glaucoom blijvend is,
ben ik regelmatig op onderzoek blijven
gaan. Ik onderging tal van operaties. Bij
twee daarvan is een medische fout
gemaakt, met als gevolg dat ik al bijna

‘Ik probeer mijn zelfstandigheid zo lang
mogelijk te bewaren’
8.195 kilometer zal maken. Waarom
precies 22.451 meter? ‘Ik ben geboren op
22 april 1951. Nu, begin november, heb ik
nog 1.200 km voor de boeg om mijn
doel te bereiken. Ik wandel vooral in
Wezembeek-Oppem en omstreken.
Mensen die willen meestappen, zijn
steeds welkom.’

Dansende letters

‘Al sinds ik zeven jaar oud ben, draag ik
een bril. Maar mijn echte oogproblemen
dateren van 1988. In Leuven, waar ik op
medisch onderzoek ging, constateerden
ze het begin van cataract en glaucoom.
4

twintig jaar blind ben aan mijn rechteroog, en 50 % van het centrale gezichtsveld van het linkeroog verloor. Daardoor
wordt lezen of het herkennen van
mensen steeds moeilijker. Maar opgepast: wat ik niet mag zien, heb ik wel
gezien’, lacht Louis.

De leesbril

Op de hulpmiddelenbeurs van de
Brailleliga staan tal van standjes, maar
de variëteit van producten die ze
aanbieden is beperkt. Er is de intelligente
voorleesloep, al dan niet draagbaar. De
loep vergroot tekst, maakt contrasten

scherper en kan voorlezen. Er
zijn ook tal van computertoepassingen die ervoor zorgen dat
je zowel ziet als hoort wat je op
je computer doet. Ook handig is
de labelmarkeerder: je leest je
etiketten in, alles wordt geregistreerd, en daarna kan je met
een pen het etiket hardop laten
aflezen. Sommige hulpmiddelen
zoals een sprekend horloge zijn
intussen wat achterhaald, omdat
deze functies overgenomen zijn
door de smartphone.
Louis test de voorleesbril uit. De
bril beschikt over een ingebouwde
camera, een luidspreker en een
processor met opslagcapaciteit.
Louis moet naar een tekst
wijzen, de camera neemt een
foto en begint onmiddellijk voor
te lezen. De camera kan ook
zo’n 150 gezichten en producten
herkennen. ‘Het prijskaartje?’,
vraagt hij. ‘Rond de 4.000 euro’,
antwoordt de verkoper. Het is de
algemene tendens op de beurs: de
hulpmiddelen zijn handig en vergemakkelijken het leven van slechtzienden,
maar ze zijn ook prijzig, en het Vlaams
agentschap voor personen met een
handicap komt niet altijd tussen.

Daisyspeler

‘Ik probeer mijn zelfstandigheid zo lang
mogelijk te bewaren. Die attitude vind je
bij de meeste visueel gehandicapten. Ze
mogen ons gerust een beetje laten
sukkelen; als we hulp nodig hebben,

EN
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Visit to the Braille Tech fair for the
visually impaired
Louis Declerck is a member of the editorial
staff producing uitgekamd. As a partially
sighted person, he finds some of the texts
difficult to read owing to the lack of contrast
between the foreground and background.
‘My serious eye problems began in 1988 with
the start of a cataract and incipient
glaucoma. A cataract occurs when the lens in
the eye becomes cloudy, while glaucoma is a
disease that damages the eye’s optic nerve. I
had several operations and owing to a
medical error I ended up going blind in my
right eye and suffering a 50% loss in my left
eye’s central field of vision.’ The Brailleliga /
Ligue Braille non-profit-making body is the
organiser of the Braille Tech trade fair for
the visually impaired. When we went to visit
the fair with Louis, we discovered lots of
stands featuring various appliances, such as a
smart reading magnifying glass and a label
marker. Louis tried out some special reading
glasses for the visually impaired costing
€4,000. That seemed to be the general trend
during the fair: the appliances make life
easier for the visually impaired but they do
not come cheap. Louis is trying to remain
independent as long as possible and is
fortunately still succeeding in this endeavour.

zullen we dat wel vragen. Waar we ons
ook geweldig aan kunnen storen, is dat
we soms behandeld worden als kleine
kinderen, of als dementerenden.’
Waar Louis wel gebruik van maakt, is de
spraakfunctie van zijn smartphone, een
vergroot- en leesprogramma op zijn
computer (zoomtext) en een Daisyspeler.
Daisy staat voor Digital Accessible
Information System; het is de wereldwijde
standaard voor luisterboeken. Die
worden via de Luisterpuntbibliotheek

uitgeleend. ‘Met die Daisyspeler ben ik
heel tevreden. Overdag beluister ik
onder andere de serie van Conny Coll
geschreven door Conrad Kobbe. Een
jeugdreeks die ik las toen ik een tiener
was. ’s Avonds sluit ik gewoonlijk af met
gedichten van Toon Hermans. De
boeken worden ingelezen door mensen.
Een groot pluspunt, want een echte
stem is aangenaam om naar te
luisteren. Het beluisteren van een
boek is vermoeiender dan zelf lezen.
Dat klinkt misschien vreemd, maar je

moet je gedurig concentreren. Je kunt
wel de leessnelheid aanpassen en
terugbladeren, maar toch.’

De toekomst?

Hoe ziet Louis zijn toekomst? ‘Mijn
wereld wordt steeds kleiner. Ik word
onzekerder en afhankelijker van anderen.
Gewone dingen zoals papierwerk
worden lastig. Mijn zus komt een keer
in de maand langs om mijn poetswerk
te controleren (lacht). Gelukkig zijn er
nog goede vrienden en familie, die als
het nodig is een helpende hand reiken.
Maar weet je wat ik het ergst van al
vind? Ik ben van jongs af altijd heel
sociaal actief geweest en nu kan ik haast
niets meer voor anderen doen. Dat
verlies doet pijn.’
Karla Stoefs
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

zaterdag 2 december
Kerstdrink
Jeugdraad Wezembeek-Oppem

zondag 17 december
Kerstjogging (5 of 10 km)
Running Club W.O.

zaterdag 6 januari
Driekoningenfeest
Kwb

20 uur – GC de Kam
Jong en oud is welkom op de kerstdrink van de
Jeugdraad Wezembeek-Oppem waar we ons
programma voor 2018 voorstellen. Om iedereen
goed warm te houden schenken we glühwein en
warme chocomelk waarvan je kan genieten rond
een vuurkorf. Er zijn ook snacks voor de kleine
honger.
gratis
info: bestuur@jeugdraadwo.be

10.30 uur – vertrek en aankomst aan GC de Kam
gratis
info: Paul Vanderbiest, 02 782 02 96

19 uur – GC de Kam
enkel voor leden
info: 0496 86 64 34

woensdag 20 december
Ontmoetingsfeest
Femma

zaterdag 13 januari
Nieuwjaarsfeest
Okra Wezembeek-Oppem

19.30 uur – GC de Kam
enkel voor leden
info: 02 731 48 79

12 uur – gemeentelijke feestzaal
enkel voor leden
info: 02 731 82 50

zaterdag 23 december
Warmathon in Leuven
Running Club W.O.

zaterdag 20 januari
Benefietconcert
The Staging Post

15 uur ter plaatse – Arenbergkasteel, Kardinaal
Mercierlaan 94, Leuven
prijs: 15 euro (hier sponsor je meer dan 1.000
goede doelen mee)
info: 02 782 02 96

20 uur – GC de Kam
Na het concert is er een vrij podium in de
cafetaria van GC de Kam
prijs: 12 euro
info: Steve Stabler, 02 767 74 49

zondag 31 december
20e eindejaarscorrida Leuven
Running Club W.O.

zondag 21 januari
Toast literair en nieuwjaarsdrink
Davidsfonds

onderlinge afspraak met carpooling
vanaf 9.30 uur – start: Bondgenotenlaan, Leuven
info: 02 782 02 96

10 uur – GC de Kam
prijs: 5 euro (3 euro met cultuurkaart)
info: jan.pollaris@pandora.be

zaterdag 9 en zondag 10 december
24e kleinveetentoonstelling
K.V.V. Pels & Pluim
Wezembeek-Oppem
16 tot 22 uur (zaterdag)
en 9 tot 16 uur (zondag) – GC de Kam
gratis
info: dirk.demey5@telenet.be, 0470 81 46 02

zaterdag 16 december
Fakkeltocht & kerstdrink
Chiro Berkenbloesem
18 uur start fakkeltocht, kerstdrink vanaf 19 uur
Chirolokalen Berkenheem
prijs: fakkel 1 euro, eten en drinken aan
democratische prijzen
info: leiding@chiroberkenbloesem.be,
0497 83 90 32

Terugblik Kippenfestijn
Vzw Geronto
De vzw Geronto maakt het leven van
bejaarden in het woon- en zorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw (WZC O-L-V) wat
aangenamer. ‘Dat is onze doelstelling
sinds de oprichting van de vzw op 24
oktober 1994’, zegt medestichter en
dokter Luc Viaene. ‘Het rustoord kreeg
wel wettelijke subsidies van de regering,
maar ondervond al snel een gebrek aan
financiële middelen voor kleine extra’s
die het leven van de bewoners aangenamer konden maken. Het personeel
zette samen met vrijwilligers enkele
activiteiten op het getouw, die wat geld
opbrachten, maar de beschikbaarheid
van het personeel werd al gauw een
probleem. Daarom namen enkele van
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die vrijwilligers het initiatief om een
vereniging los van de vzw Onze-LieveVrouw te stichten. En zo is vzw Geronto
ontstaan.’ De tak van de specialiteit
inwendige geneeskunde, die zich
bezighoudt met de pathologie van de
oudere mens, heet gerontologie.
Vandaar de naam Geronto voor de
nieuwe vzw. ‘We wilden een naam die
voor de twee taalgroepen in WezembeekOppem aanvaardbaar was. Zowel de
secretaris als de voorzitter waren toen
arts en dus lag Geronto voor de hand’,
zegt Viaene nog.
De vzw Geronto organiseerde in de
beginjaren een hele reeks activiteiten

woensdag 24 en 31 januari
Creatief met powertex: klaprozen
maken
Femma Wezembeek-Oppem
20 uur – GC de Kam
prijs afhankelijk van het gebruikte materiaal
info: Jeannine Schots: 02 731 48 79,
jeannine.schots@telenet.be

donderdag 25 januari
Bloedinzameling
Rode Kruis Tervuren
18 tot 20.30 uur – parochiezaal Sint-Jozef
Moorselstraat 203, Moorsel
gratis
info: Anne Marcus, 0472 31 76 91,
bloed@tervuren.rodekruis.be

17 tot 21 uur – gemeentelijke feestzaal
Reserveer ten laatste op 16 januari
info: 02 783 12 23,
deletterbijter.wo@wezembeek-oppem.be
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vrijdag 26 januari
Spaghettiavond
GBS De Letterbijter

zondag 21 januari
Toast Literair
Davidsfonds Wezembeek-Oppem

ten voordele van het WZC O-L-V. Dat ging van
mosselfeesten over pensenkermissen tot pannenkoekennamiddagen, maar sinds een tiental jaar
spitst een team van 27 vrijwilligers zich toe op de
organisatie van twee activiteiten. Bestuurslid Linda
Baeke: ‘Elk jaar organiseren we een succesvolle
kaas- en wijnavond in het voorjaar en een kippenfestijn
in het najaar, zoals net nog op 18 november. Met die
opbrengst steunen we WZC O-L-V bij het aankopen
van speciale zetels, speciale bedden, rolstoelen,
tuinmeubelen en hulpmiddelen voor de dienst
ergotherapie. Maar onze vzw sponsort ook animatie
voor de bewoners zoals zanggroepen, dansgroepen
en andere leuke vrijetijdsactiviteiten voor de bewoners.’ (JH)
info: Linda Baeke, 02 731 96 19, linda.baeke@telenet.be

Nieuwjaarsdrink krijgt literair voorproevertje
Het Davidsfonds van Wezembeek-Oppem organiseert een originele nieuwjaarsdrink: Toast Literair. Het evenement start om 10 uur met een ontbijt,
daarna geeft vertaler-auteur Luk Van Haute een literaire lezing. De literaire
voormiddag wordt afgesloten met een sprankelende toast op het nieuwe jaar
tot 13 uur. Voorzitter Jan Pollaris van het Davidsfonds WezembeekOppem legt uit: ‘In heel Vlaanderen organiseren Davidsfondsafdelingen
literaire activiteiten onder de noemer Toast Literair. Onze afdeling ging op
zoek naar een speciale spreker. We haalden de mosterd bij de Davidsfondsafdeling uit Ukkel, daar gaf vertaler Japans-Nederlands Luk Van Haute eerder
al een lezing. Van Haute vertelt over zijn vertaalwerk en over de Japanse
cultuur. De week voor onze Toast Literair komt er overigens een boek uit van
de Japanse auteur Haruki Murakami, dat door Luc Van Haute werd vertaald.
Daar zal Van Haute meer over vertellen. We maken kennis met de Japanse
cultuur en we mogen ook vragen stellen. Ik ben benieuwd wat we allemaal te
weten zullen komen over de literaire Japanse romans, want die zouden nogal
verschillen van de onze. De cultuur is uiteraard heel anders.’
De liefde voor literatuur bracht vorig jaar maar liefst 10.000 mensen in
verschillende gemeenten over heel Vlaanderen samen voor de zevende editie
van Toast Literair. Het evenement is daarmee een van de grootste literaire
initiatieven in Vlaanderen. (JH)
info: 10 uur (met ontbijt) - GC de Kam • jan.pollaris@pandora.be
Inschrijven is niet nodig.
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MENSEN
sporten

Sportclub in de kijker: Okra Sport

Centraal op de voorgrond: secretaris Gabriël Staessens

Senioren in beweging
Je ziet ze stappen op maandag, fietsen op dinsdag en petanque spelen op woensdag.
De leden van Okra Sport zitten niet stil op hun oude dag. Ook secretaris en penningmeester Gabriël Staessens houdt van flink wat beweging.

H

et is maandagochtend. Een
twintigtal senioren verzamelen
voor de kerk in WezembeekOppem. Stapschoenen en regenjas aan,
klaar voor een stevige tocht in wind en
regen. Het gure weer schrikt de stappers
van Okra Sport niet af.
‘Okra en Okra Sport worden wel eens
door elkaar gehaald’, vertelt Gabriël
Staessens. ‘Het zijn twee verschillende
vzw’s. Okra Sport werd in 2003 opgericht
als sporttak van Okra, omdat die
vereniging anders gewoon te groot zou
worden. Aanvankelijk organiseerde Okra
Sport alleen petanque; aan de sporthal
heb je een overdekte petanquebaan. Na
enkele jaren wilden de vrouwen van de
petanquespelers wel wat anders doen.
Daarom zijn we gestart met een
wekelijkse wandelafspraak. Nog later
kwam er ook het fietsen bij. Vandaag
telt Okra Sport 43 leden.’
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Naar Tervuren

Als er wordt gefietst en gewandeld, is
Gabriël van de partij. Het fietsen gebeurt
niet in de wintermaanden, maar de
wandelingen gaan wel door. ‘We vertrekken meestal aan de kerk en stappen
tien tot twaalf kilometer. Vandaag gaat
de tocht richting Tervuren, rond de
vijver in het park en dan langs de Voer
naar Vossem. Vervolgens naar Moorsel
en terug naar Wezembeek-Oppem. Er is
ook telkens een groep die trager wandelt
en minder ver gaat. Niet iedereen
wandelt immers even snel. Die groep
wandelt zes tot acht kilometer. Een
paar keer per jaar organiseren we een
wandeling van een hele dag. De tragere
groep komt dan met de bus en pikt later
in, zodat we ’s middags samen zijn om
iets te eten.’
Maandag wandelen, dinsdag fietsen,
woensdag petanque. ‘Dat zorgt ervoor

dat de groep wat verdeeld zit. Je kan
niet deelnemen aan alle activiteiten.
Sommige senioren kunnen ook niet
meer zo ver stappen of fietsen, maar
iedereen is wel enthousiast over de
sport waaraan hij deelneemt. Onze
oudste petanquespeler is 93 jaar en
nog in prima vorm. Het leeftijdsverschil
is soms heel groot. Je hebt leden van 55
jaar en tachtigers. Tieners en vijftigers
sporten ook niet samen in de sportclub, hè.’

Elektrische fiets

Voor Gabriël is bewegen altijd belangrijk
geweest. Als jonge man speelde hij
basket, en later ging hij joggen en
fietsen. ‘Ik deed bureauwerk, dus ik
moest wel bewegen als ik de kans had.
Ik fietste lange tijd bij de Dexia Fietsclub
in Kraainem. Iedere week reden we een
rit van 70 tot 100 kilometer.’ In de
zomermaanden fietst Gabriël dan ook
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graag mee met Okra Sport. ‘Enkele jaren
geleden moest fietsen inboeten aan
populariteit, maar sinds de opkomst
van de elektrische fiets zie je weer meer
senioren op de fiets. Ook voor mij is dat
gemakkelijker, zo hoef ik met mijn
racefiets niet te vaak meer te wachten
op de rest van de groep.’
De elektrische fiets is niet zonder risico,
stelt Gabriël vast. Het gebeurt wel vaker
dat er een fietser onderuit gaat. ‘Drie
fietsers liepen al een polsbreuk op. Mijn
buurvrouw slipte twee jaar geleden met
de fiets en heeft sindsdien een nieuwe
heup. Een elektrische fiets gaat soms
sneller dan je zou verwachten, het is dus
uitkijken geblazen. Bovendien is er
discipline nodig in de groep: mensen
met een elektrische fiets moeten achter
de gewone fietsers blijven. Anders gaan
ze te snel, vooral op hellingen, en
kunnen de gewone fietsers niet volgen.’
Okra Sport organiseert enkele keren per
jaar een dagfietstocht. Dan gaat de fiets
in de koffer of op het fietsrek en rijden
de deelnemers naar een locatie ergens
in het land. ‘Bijvoorbeeld fietsen langs
de Schelde, of naar de bloesems van het
Hageland.’

Dansen en aquagym

Af en toe proeven de senioren van Okra
Sport van andere sporten op regionale
sportdagen. ‘Okra Nationaal dringt
erop aan om zelf ook eens wat andere
sporten te organiseren, maar dat ligt
niet voor de hand. We zijn maar een
kleine gemeente, mensen staan niet te
springen om zich in ons bestuur te
engageren. Bovendien trekt een extra
sportactiviteit de groep sporters nog
meer uit elkaar. Als lid van Okra Sport
mag je over het hele land deelnemen
aan sportactiviteiten van de vereniging
in andere gemeenten. Zo zijn er een paar
van onze leden die gaan dansen in
Zaventem of Kortenberg, anderen doen
aan aquagym in Overijse.’
De voertaal bij Okra Sport is Nederlands.
‘Maar iedereen is welkom. Zo is er een
Duitstalige dame die wel eens mee gaat
wandelen. Ik kreeg ook pas een telefoontje
van een Franstalige vrouw die graag
petanque wil spelen.’

Tegen vereenzaming

Bewegen is belangrijk voor senioren en
bovendien een prima remedie tegen
vereenzaming. ‘Niet veel mensen
hebben zin om in hun eentje op maan-

dagochtend weer en wind te trotseren
om te gaan wandelen. Maar als je weet
dat je in groep bent, dat je vrienden op
je staan te wachten, dan doe je dat met
veel plezier. Weer of geen weer. Je komt
buiten, je praat met mensen, je lacht.
Wat zou je anders een hele dag doen?’
Bart Claes
Info?
Okra Sport zoekt altijd geëngageerde
mensen die zich willen inzetten.
Interesse? Contacteer Gabriël via
gabriel.staessen@hotmail.com.

Tijdens de sportraad in Wezembeek-Oppem stelt elke bijeenkomst een andere club zich voor.
De bedoeling van het initiatief is
dat clubs en de clubbestuurders
elkaar beter leren kennen en
kennis uitwisselen. Okra Sport is
nu aan de beurt en stelt zich
deze maand in uitgekamd aan je
voor.
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

vrijdag 1 december
t.e.m. zondag 14 januari
Kam Kiest uit zijn
verleden: vijf markante
gebeurtenissen
TENTOONSTELLING

openingsuren cafetaria
GC de Kam
Een tentoonstelling over vijf
markante gebeurtenissen uit de
afgelopen 25 jaar.
gratis

vrijdag 1 december
Stoomboot
Solo
MUZIEK

20 uur – GC de Kam
Een intiem concert met sfeerverlichting, knusse zitzakken en
lekkere hapjes.
tickets: 12 euro (kassa),
10 euro (vvk), 6 euro (student)

zondag 17 december
Wiegelied
MUZIEK

11 en 15 uur – GC de Kam
Een heerlijk intiem concert voor
de allerkleinsten.
Lees het interview op p. 12.
Vanaf 2,5 jaar.
tickets: 10 euro (kassa),
8 euro (vvk)
UITVERKOCHT: 15 UUR

donderdag 21 december
The Other Side of Hope
FILM

15 en 20 uur – GC de Kam
Een film waarin de Finse regisseur
Aki Kaurismäki op zijn bekende
tragikomische wijze de vluchtelingenproblematiek behandelt.
tickets: 4 euro (kassa),
15 euro (filmpas voor 5 films)

vrijdag 22 december
Raymond van het
Groenewoud
Kreten en gefluister
MUZIEK

20 uur – GC de Kam
Op verzoek van velen: Raymond
van het Groenewoud alleen aan
zijn piano.
tickets: 20 euro (kassa),
18 euro (vvk), 14 euro (student)
LAATSTE TICKETS

woensdag 3 januari
Brandweerman Sam
Ufo-alarm
FAMILIEFILM

woensdag 6 december
Sinterklaasshow
De Sinterklaasbende
FAMILIE

Het worden drukke dagen voor Sinterklaas, maar toch vindt hij op 6 december
de tijd voor een bezoek aan dienstencentrum Forum. Als de Pieten er hun hoofd
bij kunnen houden tenminste. ‘Want sommige Pieten zijn met hun gedachten al
in Spanje, waar de jaarlijkse ‘Zwarte-Piet-van-het-jaar’-verkiezing plaatsvindt’,
vertelt de Hoofdpiet. Kan hij er voor zorgen dat het feestje van Sinterklaas niet in
het water valt? Dat komen de kinderen te weten tijdens een spetterende show
vol liedjes, dansjes, goocheltrucjes en lekkernijen.
De show is een organisatie van GC de Kam, in samenwerking met het OCMW van
Wezembeek-Oppem en vzw De Sinterklaasbende. De Sint en de Pieten van deze
vzw zorgen er elk jaar voor dat ook de kinderen die het wat moeilijk hebben een
cadeautje krijgen. Dit jaar kozen ze de afdeling kinderrevalidatie van het UZ
Leuven campus Pellenberg als goed doel. Elk kind op de afdeling krijgt een
geschenk en ook de afdeling zelf wordt ondersteund. (BC)
info: 14 uur - dienstencentrum Forum, Ter Meerenlaan 1 • tickets: 10 euro (kassa),
8 euro (vvk) • LAATSTE TICKETS •
3+
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15 uur – GC de Kam
Spannende familiefilm waarbij
iedereen in de ban is van
mogelijke ufo’s. Brandweerman
Sam is weer de held van de
buurt. Vanaf 3 jaar.
tickets: 3 euro

maandag 15 januari
t.e.m. donderdag 22
februari
Kam Kiest uit zijn
verleden:
vijf opmerkelijke
kunstenaars
TENTOONSTELLING

openingsuren – cafetaria
GC de Kam
Een tentoonstelling over vijf
opmerkelijke kunstenaars.
gratis

vrijdag 19 januari
The Flying Pickets
Strike again
MUZIEK

20 uur – GC de Kam
De bekendste a-capellagroep
van West-Europa staat na 20
jaar weer op de planken van
GC de Kam.
tickets: 20 euro (kassa),
18 euro (vvk), 14 euro (student)
UITVERKOCHT
(Wachtlijst voorhanden)

woensdag 31 januari en
7, 21 en 28 februari
KUNSTeldoos
Muzikale uitvindsels (4-6 jaar)
WORKSHOP

donderdag 15 en vrijdag 16 februari
Vakantiestage
Vrolijk in je hoofd (4-6 jaar)
WORKSHOP

Creatieve dagen voor kinderen
Tijdens de wintermaanden organiseert GC de
Kam twee reeksen van creatieve kinderdagen,
voor kinderen van vier tot zes jaar.
KUNSTeldoos nodigt je uit voor een reeks van
vier creatieve woensdagnamiddagen op rij, vol
muziek, beeld en beweging. Katty Van Kerkhove
gaat samen met de kinderen op zoek naar de
geluiden in ons dagelijkse leven. Zit er muziek in?
Zeker wel, en met die muziek gaan de kinderen
aan de slag in een laboratorium vol muzikale
uitvindsels. Een superleuk muzikaal atelier dat
de nieuwsgierigheid voor muziek prikkelt.
Tijdens de vakantiestage Vrolijk in je hoofd
gaan de kinderen op zoek naar wat hen bang
en blij maakt. We zijn allemaal wel eens bang:
van een spin, van een hond, van veel te veel
lawaai of misschien wel van een schaduw die
plots opduikt. Gelukkig zijn we ook vaak heel
erg blij: om een lekker ijsje, omdat het vakantie
is, of omdat je kan spelen met je beste vriend.
Die gevoelens zijn voor iedereen anders. (BC)
info: KUNSTeldoos Muzikale uitvindsels:
14 uur - GC de Kam • prijs: 32 euro
info: Vakantiestage Vrolijk in je hoofd:
9 uur - GC de Kam • prijs: 35 euro

vrijdag 2 februari
Stefaan Van Brabandt
Het voordeel van de
twijfel
LEZING

20 uur – GC de Kam
Lees het interview op p. 13.
tickets: 12 euro (kassa),
10 euro (vvk), 6 euro (student)

van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari
Sport en leer Nederlands
Taalsportkamp
SPORT

Al sportend een nieuwe taal leren, het is een ideale
combinatie. Tijdens de krokusvakantie organiseren GC
de Kam en vzw ‘de Rand’ samen met de sportspecialisten
van Amitabha een taalsportkamp voor kinderen voor
wie het Nederlands niet de moedertaal is. Een week
lang kunnen de kinderen proeven van sporten en
spelen uit heel de wereld, en meteen al spelenderwijs
Nederlands leren. Het kamp richt zich op kinderen van
5 tot 10 jaar en vindt plaats in de Deutsche Schule in
Wezembeek-Oppem. GC de Kam en de Deutsche
Schule hebben hun samenwerking hernieuwd. (BC)
9 uur - Internationale Deutsche Schule Brüssel •
prijs: 90 euro

Meer info over

: www.dekam.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
info@dekam.be • Tel. 02 731 43 31 • www.dekam.be
OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten.
TICKETS EN INFO
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
info@delijsterbes.be Tel. 02 721 28 06 • www.delijsterbes.be
OPENINGSUREN: di tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur,
ma van 13 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties is het onthaal op
maandag gesloten.
SLUITINGEN KERST VAK ANTIE:
We zijn gesloten van 23 december tot en met 2 januari.
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C U LT U U R
theater
FR

Esmé Bos en Bart Voet duiken
in de wereld van de slaap

© Tine De Wilde

Esmé Bos et Bart Voet plongent dans le monde du sommeil
La chanteuse Esmé Bos et le musicien Bart Voet entament la
deuxième saison avec leur concert Wiegelied. Ils se donnent à 100 %.
Voet: ‘ Nous avons cherché des berceuses dans le monde entier qui
nous plaisaiant.’
Bos: ‘Nous créons un monde dans nos chansons, je me sers de ma voix.’
Voet: ‘Nous avons beaucoup travaillé avant de trouvé une vague sur
laquelle les enfants peuvent surfer avec nous. Nous alternons les
instruments, les sons et les langues, nous projetons des images, nous
jouons avec la lumière et nous suivons un rituel pour leur souhaiter la
bienvenue.’
Bos: ‘Les enfants sont installés et vivent le concert. Nous nous
chargeons du rythme et de l’énergie. Il est tellement important que
les enfants découvrent la musique.’

Slaapliedjes uit de
hele wereld
Goudrode bladeren kleuren de bomen, de
wind waait zacht door hun takken en
fluistert, zoals een slaaplied dat doet.
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart
Voet vertellen over hun concert Wiegelied,
waarmee ze hun tweede seizoen ingaan.
Wat vinden jullie zo bijzonder aan het spelen voor 2,5-jarigen?
Bos: ‘Kinderen van die leeftijd beschikken over een magisch
bewustzijn. Ik vind het ongelooflijk leuk hen iets te laten
beleven door hen dicht bij ons op de scène te zetten. Door die
intimiteit kruipen de kinderen als het ware in de liedjes.’
Vraagt zo’n concert veel van jullie?
Bos: ‘Dat wij ons 100 % geven. Met je stem iets aanraken
veronderstelt dat je het eerst in jezelf aanraakt. Kinderen
voelen dat haarscherp aan. Ze verwachten van me dat ik een
wereld creëer in de liedjes.’
Voet: ‘We hebben heel wat werk gestoken in het vinden van
een golf waarop de kinderen kunnen surfen. We wisselen
instrumenten, klanken en talen af, we projecteren beelden, we
12

spelen met het licht en we hebben een ritueel waarmee we
hen welkom heten.’
Bos: ‘We hebben er bewust voor gekozen niet interactief te
werk te gaan. De kinderen zitten en beleven het concert. We
zorgen wel voor tempo en energie. Op het einde van het
concert zitten de kinderen met open mond naar ons te staren.
Dat moment na het concert, die onwennigheid die de overgang
tussen een liedje en vervolgens niets meer veroorzaakt vind ik
geweldig. Het is iets dat vandaag, in een tijd waarin alles snel
en flitsend is, zeldzaam en daardoor kostbaar is. Die rust
waarmee onze concerten eindigen toont dat wat we brengen
iets doet met de kinderen.’
Voet: ‘We zorgen dat kinderen samen met hun ouders en
grootouders kunnen genieten. De liedjes die we brengen zijn
echt goed. We wilden geen toegeving doen op de kwaliteit. We
hebben bestaande slaapliedjes van over de hele wereld gezocht
die iets met ons deden. Vervolgens heb ik er arrangementen
voor gemaakt. Door de liedjes in verschillende talen te zingen
hoor je hoe mooi die talen zijn en wat voor rijkdom daarin
schuilt.’
Wat hopen jullie dat kinderen meenemen uit dit concert?
Bos: ‘Mijn allereerste contact met theater was een mimespeler.
Die man deed niets en tegelijkertijd deed hij zo veel. Dat vond
ik magisch. Hetzelfde geldt voor muziek. Het ontdekken ervan
is zo belangrijk voor kinderen. Zo voel ik dat wat ik doe, er ook
toe doet.’
Joke Beyl
Het Heilig-Hartcollege Tervuren organiseert een wandeling en
een eetmarkt in GC de Kam voor de behandeling van Lucas,
een leerling met een zeldzame ziekte. De wandelingen starten
doorlopend tussen 13 en 15 uur. Inschrijven is niet nodig.

zondag 17 december
Wiegelied
MUZIEK

11 en 15 uur – GC de Kam
Vanaf 2,5 jaar.
tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk)
UITVERKOCHT: 15 UUR

C U LT U U R
lezing

Het voordeel van de twijfel is
dat hij bestaat

‘Filosofie kan
het leven
verzachten’

Met minzame stem vertelt Stefaan Van
Brabandt over het voordeel, sterker nog; de
kracht van de twijfel. Als iedereen dezelfde
kant op kijkt, is het tijd voor wat weerwerk.

Het niet-weten

Filosofie biedt geen antwoorden, al is de aanvaarding dat er
geen antwoorden zijn volgens Van Brabandt net het meest
zinvolle antwoord. Door verschillende perspectieven op
eenzelfde onderwerp los te laten, slaagt de filosofie erin onze
blik open te trekken en ons uit onze tijd te lichten. ‘Mijn missie
is twijfel zaaien’, benadrukt Van Brabandt. ‘In deze lezing ben ik
zowel filosoof als doorgeefluik. Door mijn persoonlijke selectie
van oude en hedendaagse filosofen en hun denkwijzen probeer
ik mensen te helpen te leven met onzekerheid. Ik probeer
duidelijk te maken dat het omarmen van het niet-weten een
kracht is. Het maakt een mens empathischer, zorgzamer voor
zichzelf, anderen en de planeet.’ Op deze wijze gaat Van
Brabandt in tegen de heersende neiging om snel en publiekelijk
oordelen te vellen. In troebele tijden waarin zingeving – toch in
het westen – minder gevonden wordt in religie, zijn we meer
dan ooit op zoek naar antwoorden. Toch is het net door de
twijfel en het opschorten van het oordeel dat nieuwe
mogelijkheden ontstaan.

© Tine De Wilde

D

e lezing Het voordeel van de twijfel is een vervolg op
de gelijknamige documentairereeks op Canvas en op
het boek dat Stefaan Van Brabandt bedacht met de
illustere ondertitel Hoe filosofie je leven kan veranderen. Het is
dus geen kleine uitdaging waaraan deze filosoof en theatermaker
zichzelf overgeeft. Maar het is de liefde die hem drijft: ‘Theater
en filosofie zijn mijn twee liefdes. Ik combineer de liefde voor
de rust en de stilte, voor de reflectie en contemplatie enerzijds,
met de liefde voor de expressie, voor het podium, voor het
delen van gedachten met anderen anderzijds.’

Relatieve vrede

Filosofie begint bij verwondering. Over onszelf, maar evenzeer
over de wereld waarin we leven. ‘We zijn een spons van onze
omgeving, die voor een groot deel bepaalt hoe we ons
gedragen. Er is relatieve vrede hier op dit plekje waar wij leven,
maar we moeten wel omgaan met tegenslagen op persoonlijk
en professioneel vlak en we stellen ons vragen over globale
problemen zoals een groeiende inkomensongelijkheid, of hoe
gewenst het is om vlees te blijven eten. Vandaar dat ik in deze
lezing sterk focus op de wisselwerking tussen het persoonlijke
en het maatschappelijke aspect.’ Van Brabandt haalt de
filosofie vanachter haar muren en deelt haar met jou. Omdat
niet-weten het leven verzacht en bevrijdend werkt.
Joke Beyl

vrijdag 2 februari
Stefaan Van Brabandt
Het voordeel van de twijfel
LEZING

20 uur – GC de Kam
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 6 euro (student)
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Acties voor het goede doel

De Warmste Week bij ons
Van 18 tot 24 december organiseert Studio Brussel de Warmste Week in het kader van
Music For Life. Ook in de faciliteitengemeenten zitten de mensen niet stil en worden acties
voor het goede doel georganiseerd. Een greep uit de barmhartigheid in onze regio.
Kraainem

In Kraainem kan je in december in GC de
Lijsterbes terecht om je bijdrage aan
een betere wereld kenbaar te maken.
Tijs De Geyndt, centrumverantwoordelijke van GC de Lijsterbes: ‘Bij de actie
Grow For Life koop je voor 2 euro een
groeipapiertje, waarop je je voornemen
kan neerpennen. Dat wordt vervolgens
aan de ‘verbeter-de-wereld’-muur
opgehangen, waarna je voornemen in
het voorjaar, samen met alle andere
voornemens, geplant wordt in de tuin
van de Lijsterbes. Het resultaat, de
symbolische bloemenweide, zullen we
inhuldigen met iedereen die heeft
bijgedragen aan deze actie.’ Waar de
opbrengst van de actie naartoe gaat?
Tijs: ‘We kozen voor SOS Kinderdorpen,
meer bepaald voor huis Hejmo in
Kraainem. Dat biedt onderdak en
opvang aan negen kinderen op de
vlucht. GC de Lijsterbes koos voor dit
project dicht bij huis, in de hoop iets te
kunnen betekenen voor de kinderen die
er wonen.’
Meer info: www.delijsterbes.be
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Ook de bib van Kraainem draagt samen
met haar lezers een steentje bij aan de
Warmste Week. Onder het goedkeurende
oog van bibliothecaris Evelyne Leclercq
doet de bib mee aan de bibliothekenactie
Lezen For Life: een geldinzameling voor
organisaties die zich inzetten voor taal,
lezen en leesbevordering. Evelyne: ‘De
actie werd in het leven geroepen door
‘Iedereen Leest’, een organisatie die
leesbevorderingsprogramma’s en
-campagnes voor jong en oud coördineert. Zo kan je tot december per
gelezen boek een donatie doen in de bib.
Dat geld gaat naar doelen die bekend
zullen worden gemaakt in de bib.’
Meer info: www.iedereenleest.be

Wezembeek-Oppem

Koen Dagguyt, uitbater van het café de
Kam en conciërge van GC de Kam,
organiseert voor de derde keer een
actie voor Music For Life in het café.
Vanaf 1 december staat er een spaarvarken
op de toog. Iedereen kan geld doneren
en tegelijk een plaatje aanvragen dat
gedraaid wordt tijdens de nieuwjaars-

receptie van de cultuurraad van Wezembeek-Oppem. Die vindt begin januari
plaats. De opbrengst gaat naar Kom op
tegen Kanker en de Alzheimerliga.
Meer info: www.dekam.be

Wemmel

De werknemers van Vasco Data Security
in Wemmel en Mollem nemen dit jaar
voor de vierde keer op rij deel aan de
Warmste Week. Met zijn allen organiseren
ze in het teken van hun Vasco4life
allerlei kleine acties in het bedrijf,
gaande van een koekjes- tot een wijnen een cavaverkoop. De opbrengst van
de interne acties schenkt de firma aan
Hachiko vzw, een organisatie die hulphonden opleidt voor fysiek gehandicapte
personen. De werknemers kozen zelf
deze vzw.
Meer info: www.hachiko.org
Enkele vrienden, die zich voor de gelegenheid de Benefietvrienden noemen,
organiseren op zaterdag 17 december
een Dance4Life in GC de Zandloper. Raf
De Visscher, een van de initiatiefnemers:

I N F O R M AT I E
rand-nieuws

Info
Benieuwd naar alle initiatieven
die in het kader van de Warmste
Week plaatsvinden? Een overzicht van alle acties vind je op
www.dewarmsteweek.stubru.be.
Op de website kan je ook zelf
een actie registreren.
‘Soms sta je noodgedwongen aan de
zijlijn toe te kijken, terwijl iemand uit je
omgeving het gevecht van zijn leven
voert tegen een vreselijke ziekte. Je leeft
mee, probeert woorden van troost te
bieden, maar verder voel je je machteloos. Daarom zochten we een manier
om onze steun op een concretere
manier te tonen. In dit geval door een
dansnamiddag te organiseren voor twee
goede doelen die de ziektes, waarmee
twee kinderen uit Wemmel en Relegem
geconfronteerd worden, onder de
aandacht te brengen. Het ene project –
het Olivia Fund – steunt wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren bij
kinderen. Het andere – Duchenne
Parent Project België – zorgt ervoor dat
de spierziekte Duchenne bekend raakt
bij het grote publiek en onderzocht
wordt. Het zijn doelen die geen pasklare
oplossing bieden, maar die wel een
meerwaarde betekenen voor ouders en
familieleden van kinderen die de ziekte
doormaken.’ De organisatie plant
verschillende danslessen voor kinderen
en volwassenen, in verschillende dansstijlen. Als je wil meedoen, betaal je
10 euro per les. Inschrijven kan tot
10 december. Het aantal deelnemers
per les is beperkt.
Meer info:
www.facebook.com/dance4lifewemmel

Sint-Genesius-Rode

De actie die Michele Nerinckx samen
met een aantal vrienden en kennissen
opzette, vond al in augustus plaats. Zij
organiseerde een Paella TakeAway in
de parochiezaal van Sint-Genesius-Rode.
Dankzij een aantal gulle sponsors die de

Stafmedewerker online
communicatie gezocht (voltijds)
Vzw ‘de Rand’ zoekt een stafmedewerker online communicatie. Kijk jij uit naar een
boeiende uitdaging waarin je communicatief en coördinerend kan functioneren?
Dan is deze functie iets voor jou. Jouw taken zijn onder andere: waken over de
externe profilering van ‘de Rand’, instaan voor de inhoudelijke samenstelling en
coördinatie van de online communicatie, (eind)redactie doen op de teksten van
de website en andere online communicatie, een correcte praktisch/technische
opvolging voeren zodat de websites optimaal functioneren … De volledige
omschrijving van de jobinhoud vind je op www.derand.be. Ben je geïnteresseerd,
stuur dan uiterlijk op donderdag 30 november je motivatiebrief en je cv naar
Karolien Verborgh, hr-coördinator: vacature@derand.be. Een eerste selectieronde
is gepland op 5 december.

Vzw ‘de Rand’ op zoek naar
onafhankelijke bestuurders
In het kader van het decreet deugdelijk bestuur moet de organisatie zijn Raad
van Bestuur herschikken. Voortaan zal de Raad van Bestuur bestaan uit drie
leden voorgedragen door de Vlaamse regering, twee leden voorgedragen door
de provincie Vlaams-Brabant, een vertegenwoordiger van elk van de zeven
gemeenschapscentra en zes onafhankelijke bestuurders. Naar die laatste zes
is vzw ‘de Rand’ nu op zoek. Heb je voeling met de specifieke situatie van de
Vlaamse Rand rond Brussel en onderschrijf je de missie en de waarden van
vzw ‘de Rand’? Dan kan je je kandidaat stellen voor deze functie. De Raad van
bestuur komt zeven keer per jaar samen. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en bevordert
het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel, met een
bijzondere focus op de zes faciliteitengemeenten. Daarvoor exploiteert de vzw
zeven gemeenschapscentra, voert een actief taalpromotiebeleid, publiceert
RandKrant en gemeenschapskranten, is partner in het documentatiecentrum
Vlaamse Rand en coördineert het Gordelfestival.
Meer info op www.derand.be of bij algemeen directeur Eddy Frans,
eddy.frans@derand.be.

paella financierden, kon de opbrengst
integraal naar de vzw Net & Men Kanker
gaan, een organisatie die zich inzet voor
deze types van kanker.
Micheles zoon lijdt zelf aan deze zeldzame
ziekte en vindt dankzij de vzw aansluiting
bij mensen die zelf met de kanker te
maken hebben. Michele: ‘De vzw is van
onschatbare waarde in het aanvaardingsproces van de ongeneeslijke ziekte van
mijn zoon. Omdat ik me als ouder lang
machteloos heb gevoeld, wil ik op deze
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manier iets terug doen voor de organisatie die zich inzet voor meer onderzoek
naar de tot nog toe onbekende ziekte.
Daarnaast zet ik me in om de ziekte zo
veel mogelijk onder de aandacht te
brengen, in de hoop dat dat het onderzoek ernaar op gang kan brengen.’
Negenhonderd verkochte paellaschotels
maakten deze paellaslag tot een enorm
succes.
Meer info: www.net-men-kanker.be
Sofie Van den bergh
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‘Finaliste Miss België 2018, onze dorpsgenote Didem Celebi, en wijzelf wensen je een gelukkig
en vreugdevol 2018’ (met dank aan Brico-Zaventem).
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