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Meer verkeersveiligheid gevraagd
Inwoners van de wijk rond de Sint-Pieterskerk lanceerden een petitie
om meer verkeersveiligheid te eisen. Het gaat vooral over sluipverkeer
dat tijdens de ochtend- en avondspits de ring verlaat en via de Louis
Marcelisstraat door de Oscar de Burburestraat richting Kraainem rijdt.
Deze bestuurders zijn verplicht om eerst rond de Sint-Pieterskerk te
rijden alvorens de De Burburestraat in te slaan. Volgens de inwoners
lapt de helft van de bestuurders deze verplichting aan haar laars en
brengen ze door onmiddellijk links in te slaan niet alleen de voetgangers
op het voetpad maar ook de fietsers die uit de De Burburestraat
komen in gevaar. De inwoners vragen de invoering van een zone 30,
een verkeersplateau en andere beperkende maatregelen.
Aangewezen burgemeester Frédéric Petit (LB-Union) zegt op de hoogte
te zijn van de eisen van de omwonenden en zal dit punt agenderen op
de gemeentelijke overlegcommissie verkeer waarin vertegenwoordigers
van politie, administratie en schepencollege zetelen. ‘Het meerjarenplan
van het gemeentebestuur voorziet in een grondige heraanleg van het
Sint-Pietersvoorplein. In de mate van het mogelijke zal er rekening
worden gehouden met de verzuchtingen van de omwonenden, maar
ook in straten zoals de Bergstraat en de Warandeberg bestaan petities
om sluipverkeer te weren. Het college wil een globale oplossing en is
geen voorstander van lokale aanpassingen die het probleem naar
andere straten verschuiven. Binnenkort wordt het studiebureau
aangesteld dat de nieuwe mobiliteitsstudie zal uitvoeren. Alle verzuchtingen zullen hierin worden opgenomen’, aldus de burgemeester.
Ook op het kruispunt van de J.B. De Keyserstraat met de Pachthofdreef
gebeurde onlangs een zoveelste ongeval met zware materiële schade.
De wagen van een plaatselijke handelaar werd daarbij tot schroot
herleid. Zoals steeds lagen overdreven snelheid en het niet verlenen
van de voorrang van rechts aan de basis van het ongeval. Aangewezen
burgemeester Petit liet weten dat het veiliger maken van dit kruispunt
binnenkort in de gemeentelijke overlegcommissie verkeer besproken
zal worden. Hierbij zullen verschillende opties op tafel liggen. (UM)
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Eind maart leverde de Vlaamse
Regering de bouwvergunning voor het
Nieuw Administratief Centrum (NAC) af.
Dat werd vermeld in het gemeentelijke
infoblad van begin mei en werd bevestigd
door aangewezen burgemeester
Frédéric Petit (LB-Union) op de
gemeenteraad van midden mei.
De omwonenden, die zich verenigd
hebben in een buurtcomité, hebben
uiteindelijk beslist geen beroep
meer aan te tekenen zodat alles nu in
gereedheid kan worden gebracht om
de werf op te starten in september.
Het buurtcomité had er altijd voor
geijverd om zowel het nieuwe NAC
als het aantal woongelegenheden op
maat van de omgeving te realiseren
en verweet het schepencollege een
gebrek aan effectieve participatie
doorheen de hele procedure. Om die
reden volgde het de juridische weg,
maar het comité ving tot drie keer toe
bot bij de beroepsinstanties (Raad van
State, bestendige deputatie en Vlaamse
overheid). Het gebrek aan participatie
wordt door de burgemeester ten
stelligste tegengesproken: ‘De Raad
van State heeft zich uitgesproken en
op de website van de gemeente kon je
de verschillende informatie- en
overlegmomenten vinden. Wij hebben
hiervoor zelfs een communicatiebureau
aangesteld.’ De afgeleverde bouwvergunning bevat zestien voorwaarden,
deels opgelegd als gevolg van de
bezwaren van de omwonenden. Het
buurtcomité blijft echter bezorgd
over de mobiliteit, de veiligheid en de
waterhuishouding. Burgemeester Petit
is verheugd dat er geen nieuw beroep
wordt aangetekend. ‘Wij zullen de
nodige stappen ondernemen om de
nieuwe redelijke vragen van de omwonenden te kunnen realiseren
binnen de perken van de huidige
bouwvergunning en rekening houdend
met de onvermijdbare juridische
aspecten, o.a. beslissingen van de
gemeenteraad voor het afsluiten van
het Kruitpad langs het Veldeke en de
aanduiding van een studiebureau voor
de parkeerproblematiek in de nabijheid.’
(UM)

Telex
Inwoners stimuleren
om gezond te leven
Eind april ondertekende onze gemeente
het ‘Charter Gezonde Gemeente’,
waarmee de intentie werd bekrachtigd
om tijdens de komende legislatuur in
te zetten op gezondheidsbevordering
en ziektepreventie. Logo (lokaal
gezondheidsoverleg) Zenneland
ondersteunt de bijna dertig ondertekenende gemeenten bij die ambitie.
Voor de faciliteitengemeenten
Wezembeek-Oppem, Drogenbos
en Kraainem is het een nieuw
engagement. Zij beschouwen dit als
een signaal om de samenwerking van
de Intergemeentelijke Gezondheidsraad
van de zes faciliteitengemeenten, die
al drie jaar bestaat, op hetzelfde
positieve elan voort te zetten. Een
gezonde gemeente streeft ernaar om
een omgeving te creëren die iedere
inwoner, bezoeker en werknemer
optimale stimulansen biedt om
gezond te leven en waar gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.
Voor schepen van Sociale Zaken en
Onderwijs Béatrice Bernard (LB-Union)
zijn het welzijn en de gezondheid van
de bevolking en de jeugd belangrijke
aandachtspunten. ‘Net als in het
verleden willen we ook nu verschillende
gezondheidscampagnes onder de
aandacht brengen: bijvoorbeeld
sensibilisering rond het griepvaccin en
gratis onderzoeken als borstkankerscreening en dikkedarmonderzoek.
We willen ons vooral engageren om
doelstellingen rond gezondheid op te
nemen in het meerjarenplan van deze
legislatuur. Eventueel zal er ook een
lokale gezondheidsenquête worden
uitgevoerd.’ (UM)

• Voor de verkiezingen van 26 mei hebben aangewezen burgemeester Petit
(LB-Union) en zijn collega’s van Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode
opnieuw Franstalige oproepingsbrieven verstuurd naar Franstalige inwoners
die eerder al vroegen om documenten in het Frans te krijgen. Omwille van
dezelfde feiten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden deze kandidaatburgemeesters niet benoemd door Vlaams minister voor Binnenlands
Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).
• Onze gemeente staat opnieuw bovenaan in een ‘lijstje’. Deze keer voeren we de
niet benijdenswaardige rangschikking aan van gemeente in Vlaanderen met de
hoogste gemiddelde huurprijs voor een appartement: bij ons 1.113 euro per maand.
Daarmee doen we ‘beter’ dan Knokke (1.049 euro) en Kraainem (1.041 euro). De
cijfers komen van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België.
• In Farouk live, het opsporingsprogramma van VTM, waarbij de hulp van het
publiek wordt ingeroepen, kwam een geval van oplichting aan de beurt dat zich
een jaar geleden afspeelde in het plaatselijke BNP Fortiskantoor aan de Mechelsesteenweg. Nadat de wagen van een bejaarde man opzettelijk werd aangereden
door een oplichter, verplichtte die de bejaarde om samen bijna 2.000 euro af te
halen in het bankkantoor, zogezegd omdat de verzekeringsfranchise van de
bejaarde nog veel hoger lag. Bij het ter perse gaan was de dader nog niet gevat.
Informatie over deze oplichtingszaak kan je vinden op www.politie.be.
• Onze afvalintercommunale Interza ruimde tijdens het eerste trimester van dit
jaar in haar werkgebied meer dan 500 sluikstorten op, goed voor 16 ton afval of
het equivalent van twee vuilniswagens. Interza liet ons weten in WezembeekOppem 1,7 ton te hebben opgehaald en drie sluikstorters werden geïdentificeerd.
Zakken vormen 86 % van het sluikafval in de gemeente. Het grootste pijnpunt is
de wijk Ban Eik.
• Inwoners kunnen bij onze politiezone WOKRA gratis vakantietoezicht aanvragen.
Dat kan via police-on-web, op het politiekantoor of via een formulier op de website
van Wokra, ten minste zeven dagen op voorhand. De politie komt dan als je met
vakantie bent geregeld een kijkje nemen aan je woning en verwittigt eventueel een
contactpersoon bij problemen of onregelmatigheden.
• Uit het recent gepubliceerde jaarverslag 2018 van de ombudsdienst van de federale
regering voor de luchthaven van Zaventem blijkt dat 54 inwoners uit onze gemeente
in totaal 685 meldingsdossiers (o.a. voor geluidsoverlast) hebben ingediend. In
Kraainem waren er dat 74, goed voor 731 dossiers.
• Café de Kam laat ons weten een nieuwe voorraad blond en tripel Kambier te
hebben ingeslagen.
• De ‘Apéros van het Sint-Pietersvoorplein’ vinden opnieuw elke donderdag vanaf
17.30 uur plaats. Naast de nodige drank is er ook een foodtruck met biologische en
lokale gerechten, soep, tapas en hamburgers. Iedereen is welkom.
• De gemeenteraad keurde – net als Tervuren – een motie goed over de heraanleg
van de Ring. Meer bepaald over het mogelijk afsluiten van de Brusselsesteenweg
en de Jagerslaan ter hoogte van het Vierarmenkruispunt, alsook het mogelijk
maken om het autoverkeer op de Tervurenlaan richting Brussel juist na het
kruispunt op één rijstrook te brengen.
• Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kwamen heel wat bijzitters niet
opdagen. De meesten van hen betaalden de door het parket voorgestelde minnelijke
schikking van 250 euro. De niet-betalers verschenen onlangs voor de correctionele
rechtbank. Opmerkelijk was dat verschillende betrokkenen beweerden de aangetekende brief met de oproeping niet te hebben ontvangen. Voor de meesten kon de
rechter echter het document van aanbieding door bpost voorleggen. Zij kregen
een boete van 600 euro. (UM)
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11 buurtinformatienetwerken (BIN) in politiezone WOKRA

Samenwerking tussen
inwoners en politie

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is een van de principes achter
de buurtinformatienetwerken (BIN). In Wezembeek-Oppem en Kraainem zijn
er intussen maar liefst elf van die netwerken. Het is de bedoeling om via samenwerking tussen de politie en de inwoners de criminaliteit te doen dalen en het
sociale contact te versterken.

E

en tweetal jaar geleden deed de
lokale politie WOKRA een oproep
naar de inwoners van WezembeekOppem en Kraainem om buurtinformatienetwerken op te richten. En die oproep
viel niet in dovemansoren. WezembeekOppem telt inmiddels vijf BIN’s, Kraainem
zes. ‘In heel Vlaanderen zijn er de voorbije
jaren een pak buurtinformatienetwerken
opgericht’, zegt Rudi Rotsaert, BINverantwoordelijke van de politiezone
WOKRA. ‘Maar er zijn weinig gemeenten
waar er zoals hier zo’n groot stuk van
het grondgebied gecoverd is. Op een
paar straten na is er een BIN actief
op het volledige grondgebied van
Wezembeek-Oppem en Kraainem.’

Criminaliteit daalt

‘Een buurtinformatienetwerk is een
samenwerkingsverband tussen inwoners
en de politie’, legt Rudi Rotsaert uit. ‘Een
patrouille met twee agenten heeft vier
ogen. Dankzij een BIN hebben we er
meteen meer dan tien keer zoveel. Door
elkaar te informeren over wat er gebeurt
en verdachte zaken snel te communiceren,
kunnen we criminaliteit voorkomen.
Mensen zien vaak dingen die niet pluis
zijn in hun straat, maar melden het ons
niet of te laat. Dankzij de buurtinformatienetwerken gebeurt die uitwisseling
van informatie nu veel efficiënter. De
gemeentes zetten ook duidelijke borden
langs de weg op de plaatsen waar er een
BIN actief is, zodat mensen met slechte
bedoelingen meteen gewaarschuwd zijn.
Net als in de rest van Vlaanderen
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merken we ook hier dat het aantal
criminele feiten daalt als er een BIN
actief wordt.’ Elk buurtinformatienetwerk
heeft dezelfde structuur en manier van
werken. Merkt een van de leden van een
bepaald BIN iets verdachts op in zijn
straat of buurt, dan meldt die dat
meteen aan de politie. ‘Wij gaan dan aan
de slag met die tip en beslissen of we de
101-centrale in Leuven een sms-bericht
laten sturen om de andere leden te
waarschuwen. Het is niet de bedoeling
dat de inwoners zelf interventies doen.
Dat is en blijft onze job’, verduidelijkt Rudi
Rotsaert. ‘Een BIN is dus zeker geen
burgerwacht of privémilitie.’

Engagement van inwoners

De goede werking van een buurtinformatienetwerk staat of valt met
het engagement van de inwoners.
En Wezembeek-Oppem en Kraainem
beschikken gelukkig over heel wat
mensen met een flinke dosis burgerzin.
‘Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat
je een oogje in het zeil houdt in je straat,
zowel voor jezelf als voor anderen’, zegt
Julie Otjacques, coördinator van het
BIN Pikdorenveld in Kraainem.
‘Het zou eigenlijk een automatische
reflex moeten zijn om bijvoorbeeld te
melden dat er bij iemand een voor- of
achterdeur wijd openstaat, er al dagenlang een auto in de straat staat geparkeerd die je niet kent of iemand in een
bestelwagen toertjes doet in de wijk.
Zo’n buurtinformatienetwerk geeft
mensen een duwtje in de rug en zet

hen aan om verdachte zaken
sneller te melden.’
‘Het is eigenlijk gewoon een
kwestie van alert zijn. Veel
inspanning vraagt het niet, maar
het helpt echt wel. Als iedereen
wat voor elkaar zorgt, dan wordt
onze buurt nog aangenamer en
veiliger’, vult Olivier Satin,
coördinator van het BIN Bruegel
in Wezembeek-Oppem aan.
‘De samenwerking met de politie
verloopt erg goed’, vinden ook
Nadia Steenbeek en Jean-Philippe
Danneels, coördinatoren van het
BIN Lijsterbes. ‘Onze tips worden
au sérieux genomen en elke
maand krijgen we feedback van
de BIN-verantwoordelijke van de
politie. Hij laat ons weten hoeveel
tips er zijn binnengekomen en
wat ermee is gebeurd. Als je dan
hoort dat er een misdrijf is voorkomen
dankzij een van die tips, werkt dat
uiteraard erg motiverend.’

Sociale functie

‘Een tijdje geleden werd er net voor het
huis van een van onze leden een handtas
van een oudere dame gestolen’, vertelt
Marc Van Remoortel van het BIN
Schone Lucht in Wezembeek-Oppem,
het buurtinformatienetwerk dat al het
langst actief is in de politiezone. ‘Ons lid
belde dat snel door naar de politie en
die liet een sms versturen naar alle
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11 buurtinformatienetwerken (BIN)
dans la zone de police WOKRA

Op de foto: Olivier Satin van BIN Bruegel

andere leden. Iemand anders van ons
BIN zag de twee daders toevallig lopen,
alarmeerde op zijn beurt de politie en
die kon hen oppakken. Dat bewijst dat
we als burgers dus wel degelijk een
verschil kunnen maken.’
Dat verschil maken doet een buurtinformatienetwerk trouwens niet alleen op
het vlak van veiligheid en criminaliteit.
De BIN’s hebben ook een belangrijke
sociale functie. ‘Mensen zijn over het
algemeen een pak minder betrokken bij

hun buurt in vergelijking met vroeger’,
merkt Satin op. ‘Ze kennen elkaar
tegenwoordig veel minder goed. En dat
is jammer. Initiatieven zoals de BIN’s
brengen mensen opnieuw samen en
zorgen ervoor dat ze weer met elkaar
praten. Het gaat dus om veel meer dan
alleen maar veiligheid. Door het BIN
groeien we weer dichter naar elkaar en
dat kan ik alleen maar toejuichen’,
besluit Satin.
Tina Deneyer

Mieux vaut un bon voisin qu’un ami
lointain. C’est un des principes à la base
des buurtinformatienetwerken (BIN),
ou Partenait Local de Prévention (PLP).
L’objectif est de diminuer la criminalité
grâce à une coopération entre la police
et les habitants et à renforcer les
contacts sociaux. La police locale
WOKRA a adressé un appel aux
habitants de Kraainem et de
Wezembeek-Oppem dans le but de
créer des réseaux d’information de
quartier. Depuis lors, on dénombre six
BIN à Kraainem et cinq à WezembeekOppem. ‘Il importe d’être vigilant, ce qui
ne demande pas un gros effort, mais
cela peut s’avérer utile. Si tout le monde
se soucie un peu des autres, notre
quartier n’en sera que plus agréable et
plus sûr’, selon Olivier Satin,
coordinateur du BIN Bruegel de
Wezembeek-Oppem. ‘Un sac à main
d’une dame âgée a été volé devant la
porte d’un de nos membres’, explique
Marc Van Remoortel du BIN Schone
Lucht de Wezembeek-Oppem. ‘Notre
membre en a informé la police par
téléphone, qui a fait envoyer un sms à
tous les autres membres. Un des autres
membres de notre BIN a vu par hasard
les auteurs prendre la fuite, il a alarmé la
police qui a pu les appréhender. Les
citoyens sont effectivement capables de
faire la différence.’

Heb je zelf ook interesse om lid
te worden van een van de
buurtinformatienetwerken?
Kijk dan op de webpagina
www.lokalepolitie.be/5401/nl/
vragen/buurtinformatienetwerk/
bins-in-de-politiezone-wokra in
welk BIN jouw straat ligt en
neem contact op met je
coördinator.
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Vier generaties dakwerkers Vandervorst

Op de foto: Bruno en Alain Vandervorst

Dakwerkers van vaders op zonen
Hoeveel daken zouden door de familie Vandervorst gebouwd of hersteld zijn in
Wezembeek-Oppem? Vier generaties bestaat hun familiebedrijf, ze geven de fakkel
van vader op zoon door. Uitgekamd praat met Bruno Vandervorst over de eerste,
tweede en derde generatie dakwerkers. We sluiten af met zijn zoon Alain, die
momenteel de vierde generatie in stand houdt.
Sinds 1936 zijn de mannen in de familie
Vandervorst actief als zelfstandige
dakwerkers. Doorheen de jaren is de
invulling van het beroep veranderd,
vooral het werkmateriaal en de veiligheid
zijn verbeterd. Toch blijft het fysiek
zwaar werk. Desondanks geven ze
de werklust aan elkaar door.

De eerste generatie
Vandervorst

‘Toen mijn vader Victor Vandervorst
5 jaar was, verhuisden mijn grootouders
naar Wezembeek-Oppem’, vertelt Bruno
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Vandervorst. ‘Mijn grootmoeder opende
een café aan de Sint-Pieterskerk, terwijl
mijn grootvader zowat alle daken in de
buurt herstelde. Hij startte als dakwerker
bij de firma Engels, maar stapte in 1936
over op het zelfstandige statuut. In de
beginjaren bezat hij geen wagen, houten
ladders en materiaal vervoerde hij met
een stootkar. In Brussel, aan de kruidtuin
waar het steil bergop gaat, stond er een
man met een paard klaar om die karren
mee naar boven te trekken. Ook het
werk zelf was heel arbeidsintensief:
een elektrische boormachine of een

haakse slijper bestond toen nog niet.
Leistenendakpannen werden met een
trektang geknipt, en als het werk precisie
vereiste werden ze achteraf bijgevijld.
Ook ladderliften hadden ze nog niet,
alles moest op mankracht naar boven
gedragen worden. Soms werd er met
een primitieve katrol gewerkt, gemaakt
van een fietswiel. Een schouw werd
gereinigd met een bol van staal, vandaag
sluiten ze onderaan een stofzuiger aan
en klaar. In die tijd viel het dakwerk
tijdens de wintermaanden stil. Om die
periode te overbruggen kocht mijn

MENSEN
van grootvader op zoon
onnoemelijk veel dakpannen op zijn
schouder naar boven gedragen. In 1970
heeft hij onder andere de toren van de
Sint-Michielskerk hersteld. Diegenen die
de stellingen hadden geplaatst, hadden
een rechte stelling gezet in plaats van
schuin naar de toren toelopend. Ik hoor
mijn vader nog klagen: ‘Beneden is er
geen plaats om te staan, en helemaal
bovenaan kan ik er niet aan.’ De veiligheidsvoorschriften zijn nu wel anders.
En ook hij rustte niet in de winter. Zodra
hij zijn rijbewijs had, vervoerde hij tijdens
de winter het witloof dat mijn grootvader
opkocht. Hij reed met de vrachtwagen
van de groothandel naar Frankrijk.’
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De derde generatie:
Bruno Vandervorst

grootvader voor een groothandelaar
witloof op bij de boeren van de streek.
Het was een generatie die vrij inventief
was, om heel het jaar door te kunnen
werken.’

De tweede generatie:
Victor Vandervorst

‘Mijn vader is op zijn veertiende, in 1945,
bij mijn grootvader als gast begonnen.
Later in 1962 heeft hij zich ook als
zelfstandige gevestigd. Mijn vader heeft

‘Mijn vader heeft me nooit in de richting
van dakwerker geduwd’, zegt Bruno.
‘Van opleiding ben ik meubelmaker
en ik heb twaalf jaar bij meubelmakers
gewerkt. In die tijd maakten we vooral
eiken stijlmeubelen en maatwerk. Maar
toch was het dakwerk me niet vreemd.
Van jongs af, amper elf jaar oud, ging ik
in de vakantie met mijn vader mee.’
‘Ik wilde me wel als zelfstandige meubelmaker vestigen, maar dat vroeg een
forse investering. Mijn vader zei toen:
‘Als je zo graag zelfstandige wil zijn,
waarom ga je dan niet samen met mij
aan de slag?’ In 1987 ben ik ook als
dakwerker gestart. Ik had geen moeite
om samen met mijn vader te werken,
maar hij bleef wel de baas. Zijn wil was
wet. Als ik al eens zonder zijn toelating
iets aan een klant beloofde, dan moest
ik later die klant terugbellen om te
zeggen dat de afspraak niet kon plaatsvinden. Tja, ik denk dat ik toegeeflijker
ben voor mijn zoon. Voordat mijn zoon
erbij kwam, heb ik met twee gasten
gewerkt. Een van hen, Danny Wesemael,

is jammer genoeg omgekomen tijdens
het werk. Wat hem precies is overkomen,
zullen we nooit met zekerheid kunnen
zeggen. Hij was een ervaren en bekwame
dakwerker. Er moet hem plots iets
overkomen zijn waardoor hij is gevallen.’

De vierde generatie:
Alain Vandervorst

‘Op school volgde ik de richting elektromechanica, maar ik wist toen al dat ik
niet in die branche wilde werken’,
onthult Alain Vandervorst. ‘In de vakantie
en op zaterdagen hielp ik mijn vader met
zijn werk en dat beviel me uitstekend. En
dus werken we nu samen. Op dit moment
is dat vooral in Tervuren. Reclame hoeven
we niet te maken. Mensen zien ons aan
het werk en als we klaar zijn met een
dak, dan volgt het dak van een van de
buren. We herstellen alle soorten daken,
zowel wat materiaal als vorm betreft. En
indien nodig timmeren we ook kroonlijsten en plaatsen we dakgoten. Als mensen hun dak willen isoleren, helpen we
hen ook met het papierwerk voor het
verkrijgen van een subsidie. Wat we
echter niet doen, is het plaatsen van
zonnepanelen, want dat is meer
elektriciteitswerk.’
‘Werken als dakwerker is fysiek zwaar.
Mijn vader heeft na al die jaren van
beulen, sleuren en trekken last van zijn
rug; twee van zijn rugwervels zijn
verschoven. Toch heeft hij al die jaren
slechts veertien dagen in bed gelegen.
Hij is een taaie. Wat ik zelf het ergste
vind, is de koude. Als je ’s morgens bij
negatieve temperaturen en een schrale
oostenwind het dak op moet, dan denk
je weleens: was het al maar vijf uur.
Maar verder klaag ik niet.’
Karla Stoefs
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Vier Generationen Dachdecker Vandervorst
Wie viele Dächer sind wohl von der Familie Vandervorst in WezembeekOppem gebaut oder repariert worden? Ihr Unternehmen besteht schon
seit vier Generationen, wobei die Fackel jeweils vom Vater an den Sohn
weitergegeben wird. Uitgekamd hat mit Bruno Vandervorst über die
Dachdecker der ersten, zweiten und dritten Generation und mit seinem
Sohn Alain gesprochen, der nunmehr die vierte Generation
repräsentiert. ‘Mein Vater hat mich nie in Richtung Dachdeckerei
gedrängt’, sagt Bruno. ‘Von der Ausbildung her bin ich Möbelbauer. Von
Jugend an habe ich meinen Vater in den Ferien begleitet.

Dann habe ich 1987 auch als Dachdecker angefangen.’ ‘In der Schule
habe ich mich in Richtung Elektromechanik orientiert, aber ich wusste,
dass ich nicht in dieser Branche arbeiten wollte’, verrät Alain. ‘In den
Ferien und samstags habe ich meinem Vater geholfen, und das hat mir
sehr gut gefallen. Und so arbeiten wir jetzt zusammen. Wir brauchen
keine Werbung zu betreiben. Wenn wir mit einem Dach fertig sind, folgt
das Dach eines der Nachbarn. Wir reparieren alle Arten von Dächern.
Wenn die Leute ihr Dach isolieren wollen, helfen wir ihnen beim
Ausfüllen der Formulare für eine Beihilfe.’
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

donderdag 13 juni
Daguitstap Monschau
Okra Tervuren
7.15 uur – Paleizenlaan Tervuren
prijs: 49 euro
info: marcel.abts@skynet.be

zaterdag 22 juni
BBQ – enkel voor wie daarna naar
het evenement komt
Staging Post de Kam

zaterdag 22 juni
Muzikale avond met optredens
van onder andere Channel 9
Staging Post de Kam

van maandag 1 tot vrijdag 5 juli
Stage muziek- en danstheater
(in het Engels, vanaf 7 jaar)
Jeannette Marino

20 uur – GC de Kam
prijs: 16 euro, 10 euro (student), mits reservatie:
14 euro of 8 euro (student)
info en reserveren: http://thestagingpost.net,
KamReservations@gmail.com

9 uur – GC de Kam
prijs: 160 euro
info: 0476 88 64 76, jetmmarino@gmail.com

zondag 23 juni
Ontmoetingsfeest
Samana

18.30 uur – GC de Kam
prijs: 6 euro – Breng iets zoets of een slaatje mee.
info: Reserveer via KamReservations@gmail.com.

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

dinsdag 2 juli
Lezing medewerker BRIO
Davidsfonds
20 uur – GC de Kam
Een lezing over de nieuwe Taalbarometer.
gratis
info: davidsfonds@wezembeek-oppem.info

tussen 1 juli en 30 augustus
Musicalstages
Jeugdhuis Merlijn i.s.m. Blos vzw
Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar,
waarbij we vanaf een leeg blad samen een musical
uitwerken en die op het einde van de week
voorstellen.
prijs: 135 euro per week
info: blossersinfo@gmail.com

© Tine De Wilde

donderdag 6 juni
Lezing Lieve Blancquaert en Jef Van Hecken
Kwb Wezembeek-Oppem
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‘Mensen bewust maken van de kleren die ze kopen’
In 2013 stortte het gebouw van een kledingfabriek aan de Rana Plaza in Bangladesh
in. Maar liefst 1.134 arbeiders lieten er het leven. Aan de hand van pakkende foto’s
getuigen fotografe Lieve Blancquaert en Jef Van Hecken van Wereldsolidariteit
tijdens een lezing over hun ontmoetingen met en over de huidige situatie van de
kledingarbeiders. ‘De situatie is na de opbouw van de fabriek helaas nog altijd niet
verbeterd’, zegt voorzitter Walter Nijs van Kwb Wezembeek-Oppem. ‘Arbeiders
werken er in slechte omstandigheden, kloppen te veel uren en worden uitgebuit.
Hoog tijd, vonden we bij Kwb, om aan de hand van de pakkende getuigenis van Lieve
Blancquaert en Jef Van Hecken deze toestand aan te kaarten. Het lijkt een ver-vanmijn-bedshow, maar dat is het niet. Je kan zelf ook iets doen: denk twee keer na voor
je kleding koopt. In welke omstandigheden is een broek of trui gemaakt? Ik stel me
steeds die vraag en als ik twijfel, dan koop ik kleren van een ander merk.’
Kwb werkt al jaren samen met Wereldsolidariteit om de erbarmelijke arbeidsomstandigheden aan te kaarten. Nijs: ‘We steunen ook de actie Cleane Kleren.
Dat zijn schone kleren die geproduceerd zijn in goede arbeidsomstandigheden.
Zonder kinderarbeid, in veilige fabrieken waar een vrije vakbondswerking toegelaten
is en waar ze werken aan een leefbaar loon. Kleren die gemaakt zijn met respect
voor de fundamentele arbeidsrechten. De actie Cleane Kleren roept op om schone
kleren te kopen en vragen te stellen in je kledingwinkel. We hebben ook de schone
klerenpetitie ondertekend.’ Na de lezing kan je vragen stellen aan Lieve Blancquaert
en Jef Van Hecken. (JH)
info: 20 uur – GC de Kam • prijs: 7 euro (leden), 10 euro (niet-leden)
Kaarten: voorzitter@kwbwo.be • Meer info over de campagne: www.cleanekleren.be

I N F O R M AT I E

© LV

nieuws uit het centrum

van dinsdag 2 juli t.e.m. zaterdag 6 juli
Vlaamse Week
Cultuurraad Wezembeek-Oppem i.s.m. GC de Kam
Lasershow als afsluiter
De cultuurraad van Wezembeek-Oppem en GC de Kam maken zich op voor de
Vlaamse Week. Die loopt dit jaar van dinsdag 2 juli tot en met zaterdag 6 juli.
Centrumverantwoordelijke Anne Decuypere van GC de Kam licht het programma
toe. ‘Het Davidsfonds Wezembeek-Oppem bijt de spits af met een lezing door
een medewerker van BRIO, het Brusselse Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum. Het centrum voert wetenschappelijk onderzoek, geeft beleidsinformatie en publiceert onder andere statistieken over Brussel en de omliggende
gemeenten. In Wezembeek-Oppem zal een medewerker het hebben over de nieuwe
taalbarometer van de Rand. Deze activiteit moet wel nog bevestigd worden.’
Donderdag 4 juli is er om 20 uur de academische zitting met een receptie en de
uitreiking van het Gulden Spoor aan een of twee verdienstelijke inwoners en een
organisatie van buiten de gemeente. Decuypere: ‘De zitting start met een voordracht door Walter Zinzen met als titel De wereld is een schaaktoneel: maar wie
doet de regie?. Er is muzikale omlijsting en de receptie vindt bij mooi weer plaats
op het binnenplein. De receptie is overigens ook een ideaal ontmoetingsmoment
voor inwoners. De activiteit is gratis.’
Dat is ook het geval voor de openluchtfilm Mira op vrijdag 5 juli om 22 uur. Bij
mooi weer vindt die plaats op het binnenplein van de Kam. Mira is een NederlandsBelgische film van Fons Rademakers uit 1971. Het verhaal is gebaseerd op het
boek De teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels en is bewerkt door
Rademakers’ vaste filmscenarist Hugo Claus en Magda Reypens. De organisatie
raadt wel aan om een dekentje mee te nemen tegen de kou ‘s avonds.
Op zaterdag 6 juli is er de barbecue met muzikale omlijsting van folkgroep Jan
Smed. Die speelt vooral traditionele dans- en volksmuziek uit Midden-Brabant en
de Antwerpse Kempen. De groep houdt het zuiver akoestisch en speelt muziek op
volksinstrumenten van bij ons: viool, doedelzak, trekzak (diatonische accordeon)
en contrabas. Bovendien is een bijzondere rol weggelegd voor allerlei fluiten.
Nieuw is de lasershow die de Vlaamse Week zaterdagavond zal afsluiten.
‘In plaats van vuurwerk kiezen we dit jaar voor een lasershow op de buitengevel
van de Kam’, verduidelijkt Decuypere. ‘De lasershow verloopt synchroon met een
muziekstuk en start om 22.30 à 23 uur als het voldoende donker is. Het vuurwerk
als afsluiter kan niet langer, omdat het wordt afgeschoten vanop het sportplein aan
het gemeentehuis. Daar wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.’ (JH)
PROGRAMMA VLAAMSE WEEK:
> dinsdag 2 juli – Een lezing van Davidsfonds met een medewerker van BRIO
over de nieuwe Taalbarometer.
> donderdag 4 juli – 20 uur, academische zitting met Walter Zinzen gevolgd
door receptie met uitreiking van de Gulden Sporen. Gratis.
> vrijdag 5 juli – 22 uur, openluchtfilm Mira op het binnenplein van de Kam
(bij mooi weer). Gratis toegang.
> zaterdag 6 juli – vanaf 18.30 uur, barbecue met muzikale omlijsting Jan Smed,
22.30-23 uur lasershow op de buitengevel van de Kam. Inschrijven voor de
barbecue is verplicht (kan per mail naar info@dekam.be of met inschrijfstrookje op de flyer). – Prijs: 14 euro volwassenen en 6 euro voor kinderen.

woensdag 4 september
Ezelsoor
Boekenkaftdag
FAMILIE

Kom naar de gratis boekenkaftdag
Ezelsoor in GC de Kam en start het
nieuwe schooljaar met mooi gekafte
boeken. Kaftpapier kopen hoeft niet, je
krijgt vijf gratis vellen – goed voor
ongeveer twaalf boeken – en vrijwilligers
helpen je een handje tijdens het kaften.
Wil je een uniek gekaft boek? Dan
fleuren enkele illustratoren en een
kalligrafist jouw netjes gekafte boeken
op tot echte meesterwerkjes. Of kies
voor het kaftpapier dat speciaal voor
deze dag werd ontworpen. De leerlingen
van het vijfde leerjaar van het Heilig
Hartcollege en De Letterbijter tekenden
zelf een ontwerp. De vierdejaars kozen
er een winnend motief uit dat op
kaftpapier werd gedrukt.
Al je boeken gekaft? Dan kan je je
uitleven tijdens creatieve workshops. En
aan de informatiestand kom je meer te
weten over lokale culturele, jeugd- en
sportactiviteiten in de Kam.
Als je je op voorhand inschrijft voor
Ezelsoor maak je kans op een mooie
prijs. Je hoeft niet aan te schuiven en je
ontvangt meteen je kaftpapier en je
etiketten.
GC de Kam zoekt nog mama’s, papa’s,
opa’s en oma’s, juffen en iedereen die
wil helpen kaften. Wil jij één of twee
uurtjes helpen? Mail of bel dan naar
laura.dierickx@dekam.be, 02 731 43 31. (BC)
info: 12 uur – GC de Kam • gratis
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

t.e.m. zondag 30 juni
Leny Nijssen
Kam kiest voor Kunst
EXPO

openingsuren cafetaria
café de Kam
Een veelzijdige artieste die zich
laat inspireren door vakantieherinneringen, fantasie en haar
gemoedstoestand.
gratis

van maandag 1 juli
t.e.m. vrijdag 5 juli en
van maandag 8 juli
t.e.m. vrijdag 12 juli
Sportweken en
kleuterkampen
Vzw Elan
VAK ANTIEA ANBOD
(3-13 JA AR)

9 tot 16 uur – Heilig Hartcollege
prijs: vanaf 80 euro (afhankelijk
van tijdstip inschrijving)

van maandag
26 augustus t.e.m.
vrijdag 30 augustus
Sportweken en
kleuterkampen
Vzw Elan
VAK ANTIEA ANBOD
(3-13 JA AR)

9 tot 16 uur – Heilig Hartcollege
prijs: vanaf 80 euro (afhankelijk
van tijdstip inschrijving)

woensdag 4 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
een van je boeken om tot een
uniek exemplaar!
inschrijven via www.dekam.be
gratis

vrijdag 5 juli
Openluchtfilm Mira
GC de Kam i.s.m. Cultuurraad
Wezembeek-Oppem
FILM

De jaarlijkse openluchtfilm tijdens de Vlaamse Week is
opnieuw een klassieker. In Mira uit 1971 maakt een
jonge Jan Decleir zijn filmdebuut als leider van het
verzet tegen de bouw van een brug die het gehucht De
Waterhoek uit zijn isolement moet halen. Het is echter
vooral de Nederlandse Willeke van Ammelrooy die in
het collectieve geheugen staat gegrift als hoofdrolspeelster Mira, het sensuele en vrijgevochten nichtje
van Lander. Haar naaktscène lokte destijds wel wat
controverse uit.
Het verhaal is gebaseerd op het boek De teleurgang
van den Waterhoek van Stijn Streuvels. Hugo Claus
werkte mee aan het scenario en Fons Rademakers
regisseerde. Na De Witte (1934), Pallieter (1975) en De
Loteling (1974) is Mira de vierde openluchtfilm in GC
de Kam. De vorige drie edities konden steeds rekenen
op mooi en droog weer. Bij slecht weer wordt de film
in de grote zaal vertoond. (BC)
info: 22 uur – GC de Kam • gratis

Vacature

Vzw ‘de Rand’ zoekt algemeen directeur.
Reageren kan tot maandag 15 juli.
Meer info: www.derand.be
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GC DE LIJSTERBES,
GC DE KAM EN
CC DE WARANDEPOORT
NACHTVLUCHTABONNEMENT
START VERKOOP OP
VRIJDAG 7 JUNI
Al 12 seizoenen brengen de gemeenschapscentra de Lijsterbes in Kraainem,
de Kam in Wezembeek-Oppem, en
cultuurcentrum De Warandepoort in
Tervuren je een aanbod van culturele
momenten, netjes verpakt in de
brochure Nachtvlucht.
Ook dit jaar schotelen we je een
bonte mix van activiteiten voor:
muziek, dans, humor, theater,
familievoorstellingen... Kom je alleen,
met familie of vrienden, met ons
Nachtvluchtabonnement zit je goed.
Bij reservatie van minimum vier
verschillende voorstellingen, krijg je
een mooie korting op de ticketprijs.
De brochure Nachtvlucht staat
online en valt in de week van
27 mei in de bussen van Kraainem,
Wezembeek-Oppem, Tervuren en
Zaventem.
Vanaf vrijdag 7 juni kan je online of
aan het onthaal van de drie centra
een abonnement of losse tickets
bestellen.
Meer info:
www.delijsterbes.be,
info@delijsterbes.be, 02 721 28 06
www.dekam.be,
info@dekam.be, 02 731 43 31
www.dewarandepoort.be,
ccdewarandepoort@tervuren.be,
02 766 52 03

VRIJDAG 20 SEPTEMBER
STEPHANIE STRUIJK
SEIZOENSOPENER

VRIJDAG 4 OKTOBER
MICHA MARAH
MICHA MARAH ZINGT!

ZONDAG 6 OKTOBER
KINDERHOOGDAG
ZINTUIGEN

MUZIEK

MUZIEK/SENIOREN

FAMILIE

Stephanie Struijk is een Nederlandse
singer-songwriter. Ze schrijft persoonlijke
verhaaltjes in pakkende liedjes en is op
haar best met enkel haar stem en een
akoestische gitaar. Ze brengt eigen
nummers en covers van vergeten
pareltjes.
i.s.m. cultuurraad Wezembeek-Oppem
20 uur - GC de Kam
7 euro (kassa), 6 euro (vvk),
5 euro (abo), 4 euro (-26j)

Met Tamboerke breekt Micha Marah in
1971 door. Vanaf 1972 zingt ze op
buitenlandse festivals, maar na het
Eurovisiesongfestival van 1979
concentreert ze zich op Vlaanderen en
Nederland. Het Nederlandstalige lied is
alweer een paar jaar erg populair en ook
Micha Marah doet weer mee. Ze scoort
met haar optredens en zit nog boordevol
plannen voor de toekomst. Koffie en
taart inbegrepen.
i.s.m.Okra en cultuurraad
Wezembeek-Oppem
14 uur - GC de Kam
15 euro (kassa), 13 euro (vvk),
11 euro (abo)

De Kinderhoogdag is een cultuurfeest
voor kinderen. Die dag geniet de hele
familie van animatie, workshops en
voorstellingen. Dit jaar staat alles in het
teken van onze zintuigen. Iedereen is
welkom om te kijken, voelen, luisteren,
ruiken en proeven. Creatieve workshops,
grappige en spannende animatie en
attracties maken het feest compleet.
Op maat van kinderen van 3 tot 12 jaar.
14 uur - GC de Kam
7 euro (kassa), 6 euro (vvk),
(10 personen) 5 euro (abo, jeugdvereniging
of groepskorting vanaf 10 pers.)

WOENSDAG 23 OKTOBER
BAAR
GENOEG!

DONDERDAG 31 OKTOBER,
ZATERDAG 2 EN ZONDAG
3 NOVEMBER
DE ZONDERLINGEN
GIF

THEATER

VRIJDAG 8 NOVEMBER
STEVE HARLEY
ACOUSTIC TRIO

MUZIEK

THEATER

Genoeg! vertelt het verhaal van een
politieke dynastie. Vader Wilfried, een
echte plucheplakker, geeft zijn zetel door
aan zoon Stefaan, die het tot premier
schopt. Electoraal is hij de top, maar op
persoonlijk vlak zit hij in een diep dal.
Een donkere komedie over postjes en
portefeuilles. Dit theaterstuk brengt
Warre Borgmans en Dimitri Leue weer
samen. Ze worden bijgestaan door
Michaël Pas, Alice Reijs en Sara Lâm.
20 uur - GC de Kam
20 euro (kassa), 18 euro (vvk),
16 euro (abo), 14 euro (-26 j)

Gif is een integere, intieme en ontroerende theatertekst van Lot Vekemans.
Na jaren zien een man en een vrouw
elkaar terug op de plaats waar hun enige
kind begraven ligt. Een plek van groot
verdriet. Even zijn ze terug een koppel,
met gekibbel en subtiele steken onder
water.
20 uur (donderdag en zaterdag),
19 uur (zondag) - GC de Kam
11 euro (kassa), 9 euro (vvk),
7 euro (abo), 5 euro (-26 j)

Steve Harley, leadzanger van de Britse
popgroep Cockney Rebel, gaat akoestisch
toeren in trioformule. De originele
Cockney Rebel-bandleden Barry Wickens
(viool, gitaar) en James Lascelles (piano,
percussie) vergezellen hem. Steve Harley
en Cockney Rebel werden in de jaren 70
wereldberoemd met hits als: Mr. Soft,
Judy Teen, Mr. Raffles, Make me smile en
Sebastian. Rod Stewart zei over Steve
Harley: ‘Hij is een van de beste songwriters
van Groot-Brittannië.’
20 uur - GC de Kam
20 euro (kassa), 18 euro (vvk),
16 euro (abo), 14 euro (-26 j)
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VRIJDAG 22 NOVEMBER
TIM OELBRANDT
HEEN EN TERUG

WOENSDAG 27 NOVEMBER
SINTERKLAASBENDE
SINTERKLAASSHOW

THEATER

FAMILIE

Heen en terug is magisch theater. Laat je
meevoeren in een absurde wereld van
magie en het onderbewustzijn. Is het
echt of zijn het truken van de foor? Het
wordt een waanzinnige avond vol humor
en geniale hersenspinsels. Tim Oelbrandt
gaat op verkenning in de negentiende
eeuw, de victoriaanse periode van
hypnose, waarzeggerij en spiritisme. Een
psychologische trip. Vanaf 12 jaar.
20 uur - GC de Kam
12 euro (kassa) 10 euro (vvk),
8 euro (abo), 6 euro (-26 j)

De Sint en zijn Pieten komen weer naar
buurtcentrum Forum. Het wordt
fantastisch. De Hoofdpiet zegt dat er dit
jaar niets fout is gegaan. De Pieten
zeuren niet, alle cadeautjes liggen op de
boot en de Sint heeft zijn grote boek
mee. Alles gaat goed! Maar net nu alles
zo goed lijkt te lopen, komen Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten toch nog in de
problemen. Als dat maar goed afloopt …
i.s.m. OCMW Wezembeek-Oppem
14 uur - Buurtcentrum Forum,
Ter Meerenlaan 3
7 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo)
3+

VRIJDAG 20 DECEMBER
BERT KRUISMANS, JAN DE
SMET, KARL MEERSMAN &
MYSTERY GUEST
ALLES GOED?

DONDERDAG 23 JANUARI
BLUE BLOT TRIBUTE BAND
YO YO MEN

MUZIEK

ZONDAG 8 DECEMBER
THEATER DE SPIEGEL
BOKS (1,5 - 4 J)

FAMILIE

Twee personen ontdekken dat ze
vastzitten in een kleine ruimte, een box.
Ze raken niet meer van elkaar af. Er is
verwarring, angst en onwennigheid.
Stilaan groeien ze naar elkaar toe, met de
nodige spanningen, botsingen, strelingen
en emoties. Onwennig gewoel ontaardt
in gelach en aanstekelijk amusement.
Danstheater met een live soundscape.
15 uur en 16.30 uur - GC de Kam
10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
6 euro (abo)

VRIJDAG 7 FEBRUARI
MAJD KHALIFEH
HERBOREN: HIER KOMT
EEN NIEUWE BELG

LEZING

HUMOR

Bert Kruismans, Jan De Smet en Karl
Meersman (en een mystery guest), de
verteller, de muzikant en de tekenaar
brengen hun grillige wereld in een mix
van beeld, klank en woord. Een anderhalf
uur durende voorstelling die het publiek
wakker schudt, amuseert en doet
nadenken. Een fijngepenseeld portretje
van een wereld vol surrealisme …
20 uur - GC de Kam
18 euro (kassa), 16 euro (vvk),
14 euro (abo), 12 euro (-26 j)
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11 muzikanten staan op het podium voor
het Blue Blot-tribute. Naast bassist Jan
Meyers, die samen met Luke Walter jr.
Blue Blot oprichtte, zullen de fans
ongetwijfeld ook Catherine Mys, een van
de backing vocals, trombonist Carlo
Mertens en gitarist Ritchie Severijns
herkennen. De groep debuteerde in 1987
met het album Shopping for love. Where
do we go was een internationale hit. Yo Yo
Men verwijst naar het album met
producer Tony Platt, die ook met AC/
DC, Iron Maiden, The Who en Led
Zeppelin werkte. Verwacht ‘blunk’, een
mix van blues en funk.
20 uur - GC de Kam
20 euro (kassa), 18 euro (vvk),
16 euro (abo), 14 euro (-26 j)

Veertien jaar geleden kwam VRT-journalist
en documentairemaker Majd Khalifeh
aan in België op zoek naar een identiteit.
In zijn lezing Herboren neemt Majd je mee
op sleeptouw doorheen de verschillende
stappen van zijn eigen zoektocht: van
nieuwkomer tot actieve burger.
20 uur - GC de Kam
10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
6 euro (abo), 4 euro (-26 j)

ZONDAG 9 FEBRUARI
SALIBONANI
ARABELLA (2+)

FAMILIE

Samen met Pepe Bonito en hun muis
Rittepetite reist Arabella de wereld rond.
Ze is een bijzonder meisje. Arabella
spreekt veel talen, kent veel kunstjes en
ze heeft een glazen toverbol! Muziek,
licht, poppenspel en tovenarij zorgen
voor een bijzondere belevenis. Na de
magische voorstelling leven de kinderen
zich uit met jongleerballetjes en muziekinstrumenten. Arabella is een betoverende
voorstelling voor de allerkleinsten.
15 uur - GC de Kam
10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
6 euro (abo)

ZATERDAG 21 MAART
LA PETITE BANDE
BACH – CONCERTI
VOOR KLAVECIMBEL
EN STRIJKERS

VRIJDAG 14 FEBRUARI
RATAPLAN
EEN JIHAD VAN LIEFDE

WOENSDAG 11 MAART
DE FRIVOLE FRAMBOOS
WACHTEN OP DO GROOT

THEATER

HUMOR

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw
bij de aanslag in de Brusselse metro in
Maalbeek in maart 2016. In de theaterbewerking van zijn boek Een jihad van liefde
kijkt hij terug op de gebeurtenissen en op
zijn leven dat hij weer op het goede spoor
probeert te krijgen. Een ontwapenende
boodschap van liefde en verzoening. Met
Amara Reta, Rashif El Kaoui en Hans
Van Cauwenberghe.
20 uur - GC de Kam
14 euro (kassa), 12 euro (vvk),
10 euro (abo), 8 euro (-26 j)

In Wachten op do groot onthullen Peter
Hens en Bart Van Caenegem van
De Frivole Framboos de geheimen over
de noot waarmee het allemaal begon:
de do groot. Werken van bekende
componisten worden ontleed. Wat zou
er gebeuren als vroeger de toekomst zou
zijn: zou Mozart zich laten inspireren
door Stromae, zou James Last invloed
hebben op Wagner? En hoe zouden
Bach en Beethoven klinken als
Wagner eerder had geleefd?
20 uur - GC de Kam
22 euro (kassa), 20 euro (vvk),
18 euro (abo), 16 euro (-26 j)

DONDERDAG 23 APRIL
ISOLDE
LIVE

MUZIEK

KLASSIEK

ZONDAG 26 APRIL
THEATER TIERET
OLLEKE BOLLEKE (4+)

FAMILIE

Sigiswald Kuijken startte in 1972 met het
barokorkest La Petite Bande. Het accent
lag op Franse barokmuziek en het
Italiaanse repertoire. Daarna startte het
orkest met het oeuvre van J.S. Bach.
Het concert in de Kam is een deel van
een groot Bachproject van La Petite
Bande. Met de cyclus van concerti voor
klavecimbel en strijkers, en de originele
vioolconcerti en het dubbelconcert voor
twee violen.
20 uur - GC de Kam
24 euro (kassa), 22 euro (vvk),
20 euro (abo), 18 euro (-26 j)

Je kent Isolde Lasoen als drummer bij
Daan. Met Isolde et les Bens zingt ze een
mix van eigen songs, covers uit de Franse
pop van de 60’s en Engelse liedjes. Met
dit repertoire heeft ze een sterke
livereputatie. Isolde componeerde het
soloalbum Cartes postales. De single Les
belles is een sensuele dans en een
hommage aan de intelligentie en
schoonheid van de vrouw. Ze zingt en
drumt met haar vertrouwde ‘Bens’ aan
de instrumenten, al heet het soloproject
voortaan Isolde.		
20 uur - GC de Kam
20 euro (kassa), 18 euro (vvk),
16 euro (abo), 14 euro (-26 j)

Ontmoet Olle met zijn hoofd vol vragen.
Olle heeft een mama, een papa, twee
huizen, vier oma’s en vier opa’s, honderd
miljoen miljard knuffels en een dikke
vriend die overal met Olle meegaat.
Olleke Bolleke is een beeldende poëtische
voorstelling vol ontroerende en hilarische
momenten.
15 uur - GC de Kam
10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
6 euro (abo)
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I N F O R M AT I E
rand-nieuws

© Gordelfestival

Alle informatie over de fiets- en
wandeltochten, en de animatie
tijdens het Gordelfestival, vind je op
www.gordelfestival.be. Op de
websites van de centra van vzw ‘de
Rand’ kan je je ook inschrijven voor
de Omloop de Groene Gordel en je
plaats op de gratis bussen vanuit de
faciliteitengemeenten reserveren.

Gordelfestival op 1 september

Op eigen tempo
rond de groene Rand
Op zondag 1 september staan in de Vlaamse Rand sport,
spel en genieten van de natuur weer centraal tijdens
het Gordelfestival. De focusgemeente is dit jaar Dilbeek.
Vzw ‘de Rand’ zorgt vanuit vier faciliteitengemeenten
voor gratis bussen heen en terug, met of zonder fiets.
Fietsen en wandelen
vanuit Huizingen

Fietsen en wandelen kan dit jaar vanuit
het provinciedomein van Huizingen en
focusgemeente Dilbeek. ‘Vanuit Huizingen
kan je met de fiets vertrekken voor de
Proef-de-streekroutes van 20, 40 en 60
kilometer langs lokale brouwerijen’, legt
Nena Leunis van organisator Flanders
Classics uit. ‘Voor de mountainbikers zijn
er parcours van 35 en 50 kilometer.
Wandelaars kiezen uit tochten van 5, 10,
15 en 16 kilometer.’ In het provinciedomein
wordt op het vlak van animatie weer
volop de kaart van de jonge gezinnen
getrokken met muziek, workshops en
allerlei activiteiten op maat van kinderen
en zelfs baby’s. Ook mensen die niet
fietsen of wandelen zijn welkom.

Bruegel in Dilbeek

In focusgemeente Dilbeek word je dit
jaar ondergedompeld in de breugelsfeer.
‘In Dilbeek zijn er het hele jaar door
allerlei boeiende initiatieven rond de
14

bekende schilder naar aanleiding van de
450e verjaardag van zijn overlijden. Het
Gordelfestival pikt daar graag op in’,
zegt Nena Leunis. ‘Er zijn fietstochten
van 20, 40 of 60 kilometer met een
culturele insteek. Het loopparcours
‘Dilbeek loopt’ leidt je langs de artistieke
installaties van de Blik van Bruegel. En
ook de wandelingen brengen je naar
plekken die met het werk van Bruegel te
maken hebben.’ Maar in focusgemeente
Dilbeek is nog veel meer te beleven dan
alleen wandelen en fietsen. ‘In Dilbeek
organiseren we samen met onze partners
een tof aanbod voor jongeren’, legt
Nena Leunis uit. ‘Er zijn sportinitiaties,
een urban village, een BMX-parcours
en je kan er leren breakdancen.’

Omloop de Groene Gordel

Net zoals de voorbije jaren kunnen
fietsfanaten de Gordelklassieker afmalen
in peloton. Maar voor wie liever in zijn
eigen tempo een pittige fietstocht
maakt is er dit jaar iets nieuws.

‘De pelotons zijn al een paar jaar een groot
succes en dus doen we dat dit jaar
opnieuw. Maar die vaste snelheid schrikt
ook een aantal mensen wat af, bijvoorbeeld
wie graag in groep fietst, maar het niet
erg vindt om af en toe eens te wachten
op de anderen. Daarom lanceren we dit
jaar een gloednieuwe fietstocht.
De Omloop de Groene Gordel is een
parcours rond de Groene rand van
100 of 140 kilometer voor geoefende
fietsers’, legt Nena Leunis uit. De Omloop
de Groene Gordel toont je de mooiste
groene plekjes van de Vlaamse Rand en laat
je voor een deugddoende bevoorrading
halthouden in gemeenschapscentra
de Kam in Wezembeek-Oppem, de
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode,
de Zandloper in Wemmel en het FeliXart
Museum in Drogenbos.

Gratis met de bus
naar Dilbeek

‘Wie graag de Groene Gordelomloop
fietst, alleen, met vrienden, familie of de
sportvereniging, kan mee in de gratis
bussen die vzw ‘de Rand’ inlegt’, vult
Geoffrey Heyrbaut van vzw ‘de Rand’
aan. ‘Vanaf 6 juni kan je je rit naar de
start in Dilbeek reserveren, met een plek
voor je fiets. Er vertrekken om 7 uur
bussen aan gemeenschapscentrum de
Kam in Wezembeek-Oppem en de
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode.
Om 7.30 uur kan je opstappen aan
gemeenschapscentrum de Moelie in
Linkebeek en de Zandloper in Wemmel.’
Ook wie het wat minder groots ziet en
een van de andere fiets- of wandeltochten
wil doen, kan gratis met de bus naar

EN

A tour of the Green Rand municipalities
The Gordel Festival is scheduled to be held
on Sunday 1 September. The municipality
selected for special attention by the festival
this year will be Dilbeek. de Rand is providing
free buses to and from four municipalities
with special facilities, with or without
bicycles. Cycling and walking tours can be
started from Huizingen park and this year’s
featured municipality Dilbeek. ‘You can cycle
from Huizingen for the Proef-de-streek
routes stretching 20, 40 and 60 kilometres,’
says Nena Leunis, the organiser of Flanders
Classics. There are mountain bike trails
covering 35 and 50 kilometres, while hikers
can choose between 5, 10, 15 and 16
kilometres. In Dilbeek, the 20, 40 or 60
kilometre bike tours are steeped in a Breugel
atmosphere. ‘The ‘Dilbeek loopt’ walking
route takes you past the ‘Blik van Bruegel’
and the walks also lead you to Bruegelrelated sites.’ The Gordel Classic can be
cycled in a peloton format. ‘Those who
prefer to cycle at their own pace can opt for
the Omloop de Groene Gordel, a trail around
the groene Rand stretching 100 or 140
kilometres along the most beautiful leafy
areas in the Vlaamse Rand. You can stop off
in the community centres de Kam in
Wezembeek-Oppem, de Boesdaalhoeve in
Sint-Genesius-Rode, de Zandloper in
Wemmel and FeliXart Museum in
Drogenbos.’ If you cycle alongde Groene
Gordelomloop, you can also use buses
provided by vzw ‘de Rand’. Bookings for the
buses will be taken starting from 6 June.

focusgemeente Dilbeek. Vertrekken kan
om 9 uur in Wezembeek-Oppem en
Sint-Genesius-Rode en om 9.30 uur in
Linkebeek en Wemmel. In de late
namiddag brengen de bussen je terug
naar de gemeenschapscentra. ‘Zo hoef
je met je vrienden of familie geen
parkeerplaats te zoeken en kan je
achteraf genieten van een deugddoende
pint of streekbiertje. Ook voor de vele
verenigingen uit de faciliteitengemeenten is de gratis bus een echte aanrader!’,
besluit Geoffrey Heyrbaut.
Tina Deneyer

Vzw ‘de Rand’ gaat 100 % groen rijden
en eigen elektriciteit opwekken
In een bredere aanpak van het klimaatplan en in overeenstemming met het
actieplan mobiliteit van de Vlaamse overheid is vzw ‘de Rand’ haar wagenpark
duurzamer aan het maken. Diesel- en benzinewagens zullen vervangen worden
door 100 % elektrische wagens en er komen laadpalen op de bezoekersparkings
van de gemeenschapscentra. Daar blijft het niet bij, op de platte daken van
een aantal centra worden momenteel zonnepanelen gelegd. Zo zet vzw ‘de
Rand’ in op het opwekken en verbruiken van duurzame, groene energie en
het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Laadpalen

In GC de Moelie, GC de Zandloper, GC de Kam en GC de Bosuil zijn laadpalen
op de publieke parkings van de gemeenschapscentra geïnstalleerd. Er is
plaats voor twee wagens per paal. ‘Dat is een bewuste keuze, zodat ook
bezoekers en klanten hun wagen kunnen opladen’, legt Ivan Bruggeman,
coördinator techniek, preventie en infrastructuur bij vzw ‘de Rand’, uit.
‘Ook mensen die een hybridewagen hebben kunnen hun auto opladen.
In juli zullen de laadpalen op de verschillende sites operationeel zijn.’
GC de Lijsterbes, GC de Boesdaalhoeve en GC de Muse beschikken niet
over een eigen parking, daar kunnen dus geen laadpalen staan, maar ook
hun wagenpark zal 100 % elektrisch rijden in 2020. De middelen om dit
project te realiseren komen enerzijds vanuit het Facilitair Bedrijf, anderzijds
vanuit de eigenaarsinvesteringen van vzw ‘de Rand’ zelf.

Zonnepanelen

Vzw ‘de Rand’ gaat niet alleen met duurzame wagens rijden, maar ook zelf
elektriciteit opwekken via zonnepanelen op de platte daken van GC de
Lijsterbes en GC de Moelie. Het energieverbruik zal dus een pak duurzamer
worden. ‘Via autoconsumptie kunnen we zelf elektriciteit opwekken om in
ons eigen elektriciteitsverbruik te voorzien’, aldus Bruggeman. ‘Dat heeft een
reële daling van de CO2-emissie van deze twee sites tot gevolg.’ De werken
aan de daken zijn momenteel aan de gang en zullen voor juli gerealiseerd zijn.
De realtime-informatie over de verminderde uitstoot en de opgewekte
energie zal zichtbaar gemaakt worden via de informatieschermen van de
centra zodat bezoekers de daling op de voet kunnen volgen. De middelen
om dit project te realiseren komen van minister voor de Vlaamse Rand
Ben Weyts (N-VA). (SC)
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BEELD
uit Wezembeek-Oppem
Weet jij waar de Kamstoel staat? Kom dan op 11 juni om 18.30 uur naar deze plaats en breng uitgekamd van juni 2019
mee. Wie als eerste ter plaatse is, wint 2 tickets voor 2 voorstellingen naar keuze in GC de Kam.
Foto: Tine De Wilde
Winnaars vorige maand: Familie Trappeniers - Vandersmissen uit de Mechelsesteenweg.
Zij kunnen een pakketje Kambier afhalen in GC de Kam.

