MIEKE
vrijdag 14 oktober
14 uur

Muzikale
seniorennamiddag
Mieke is een artieste met
blijvend succes. Hits als ‘Een
kind zonder moeder’ en ‘Mijn
beste vriendin’ zijn nog altijd niet
vergeten.
Taart en koffie zijn in de prijs
inbegrepen.
kassa: 15 euro
vvk: 13 euro
abo: 11 euro
GC de Kam

Organisatie: OKRA i.s.m. GC de Kam
en Cultuurraad Wezembeek-Oppem

FIFATOERNOOI
vrijdag 14 oktober
19 uur
Naar aanleiding van het WK
voetbal zoeken we de beste
virtuele voetballer van
Wezembeek-Oppem.
Op playstation 5 vechten we
uit wie de fifa-koning is van
GC de Kam.
Inschrijven verplicht:
www.dekam.be.
gratis
GC de Kam

Organisatie: GC de Kam

BOEKENPAKKET
DAVIDSFONDS
zaterdag 15 oktober
van 10 tot 17 uur
Boekenpakket ‘vers geperst’
waaruit je kan kiezen voor je
Davidsfonds-lidmaatschap voor
het nieuwe werkjaar. Ook nietleden zijn welkom.
GC de Kam

Organisatie: Davidsfonds
Wezembeek-Oppem

KLEUTERHAPPENING
zondag 16 oktober
14 tot 16 uur
Klim- en klauterparcours,
vrij spel, doolhof, pedalo's.
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar
5 euro
Heilg Hartcollege

Organisatie: GC de Kam

FILM IN DE KAM
donderdag 20 oktober
15 en 20 uur

Nowhere
Ex-truckchauffeur André (Koen
De Bouw) vult zijn dagen met
het opknappen van een
afgelegen baancafé. Op een
dag betrapt hij de dakloze
tiener Thierry op een poging tot
inbraak.

De volgende leden van de Cultuurraad
werken mee aan deze editie van de Herfstfeesten:

BLOS vzw
Davidsfonds
Erfgoed Wezembeek-Oppem
Femma
Fit en Gezond Heren
KWB
OKRA
Running Club
Sportraad

RAF WALSCHAERTS,
NEEKA, VENUS IN
FLAMES
vrijdag 21 oktober
20 uur

Voor een actuele versie van het programma,
informatie en reservaties zich wenden tot
GC de Kam
Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem
www.dekam.be
Tel. 02 731 43 31

Song Circle
Drie artiesten in een intieme
setting. Om beurten spelen ze
een lied uit hun oeuvre en
vertellen ze het verhaal achter
de muziek.
kassa: 20 euro
vvk: 18 euro
abo: 16 euro
GC de Kam

Organisatie: GC de Kam
i.s.m. Cultuurraad Wezembeek-Oppem

Herfstfeesten
2022
VRIJDAG 23 SEPTEMBER
TOT EN MET
VRIJDAG 21 OKTOBER

Organisatie: GC de Kam
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CULTUURRAAD WEZEMBEEK-OPPEM
NODIGT JE UIT OP DE

V.U.: Ronald Cools, Bos van Houthulstlaan 23, 1970 Wezembeek-Oppem

SEIZOENSOPENER
vrijdag 23 september
20 uur
Voorstelling van
jaarprogramma’s
Cultuurraad en GC de Kam,
een optreden en receptie.

Neomaan
Vlaamse jukebox top 50
Neomaan brengt een selectie
van toppers van de Vlaamse
muziek. Van de overbekende
Will Tura en Bart Peeters tot de
obscure protestliedjes uit de
jaren 70. Jij kiest mee wat zij
spelen. Zo werkt dat bij een
jukebox.

Reserveer je tickets op
voorhand.
www.dekam.be
Organisatie: Cultuurraad WezembeekOppem en GC de Kam
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ZOETE FEMMABINGOMARATHON
zaterdag 24 september
van 14.30 tot 17 uur
Beleef een gezellige namiddag
met bingo, taart en koffie.
Inschrijven verplicht
vóór 19 september
via GC de Kam.

HERFSTJOGGING

AQUABIKE

zondag 25 september
10.30 uur

ERFGOEDQUIZ

dinsdag 4 oktober
20 uur - start lessenreeks

zaterdag 1 oktober
20 uur

Spaar je gewrichten door
ritmisch te fietsen in het water.

Een recreatieve jogging
(ca. 10 km) met vertrek en
aankomst aan de Kam.
gratis
GC de Kam

Organisatie: Running Club

inkom gratis
GC de Kam

Organisatie: Femma Wezembeek-Oppem

KIJK! IK FIETS!
zondag 25 september
10 uur
Leer je kind fietsen op 2 wielen,
met behulp van een ervaren
monitor.
Voor maar 5 euro leren de
kinderen fietsen, ontvangen ze
een koek, een drankje en een
echt Kijk! Ik fiets!-diploma.

FITNESS VOOR 40+
maandag 26 september
20 uur
Iedere maandagavond
turnoefeningen voor
40-plussers gevolgd door
recreatieve balspelen.
In het kader van de
Herfstfeesten is de eerste
deelname in september
of oktober gratis
Vooraf aanmelden via
vincent.widdershoven@gmail.com

Organisatie: Fit & Gezond Heren

Reserveer je tickets op voorhand.
www.dekam.be
5 euro
Speelplaats Heilig-Hartcollege
Albertlaan 44
Wezembeek-Oppem

Organisatie: Sportraad WezembeekOppem en GC de Kam
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Het doel van deze quiz is om de
deelnemers, al spelenderwijs en
in een leuke sfeer, iets over het
verleden van onze gemeente
bij te brengen
Een ploeg telt max. 4 spelers.
Inschrijven vóór 24 september:
Facebook: Erfgoed WezembeekOppem VZW
www.erfgoedwezembeekoppem.be

kassa: 3 euro pp
GC de Kam

Organisatie:
Erfgoed Wezembeek-Oppem vzw

lessenreeks: 100 euro/10 lessen
Castle Club, Houtsniplaan 16
Organisatie: Sportraad en GC de Kam
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zondag 2 oktober
van 10 tot 17 uur
Speciaal voor deze Retro
filmdag heeft Erfgoed een film
van ongeveer 1u30
samengesteld met fragmenten
uit oude films uit de gemeente.
Het oudste fragment dateert van
1953. Het recentste uit de jaren
1980. Ongetwijfeld herken je
vroegere dorpsgenoten of
familieleden. Zo niet, is het altijd
interessant om het WezembeekOppem van weleer te zien.
De film wordt doorlopend
afgespeeld.

De 4 elementen
(3 tot 12 jaar)
De Kinderhoogdag staat in het
teken van de vier elementen:
aarde, water, vuur en lucht. Heb
je een fascinatie voor een van
deze elementen?
Dan is dit jouw dag!

GC de Lijsterbes

TAALQUIZ
donderdag 6 oktober
19.30 uur

Kom een avondje spelen
met... het Nederlands.
Schrijf je in voor deze leuke en
toegankelijke quiz.
10 euro per ploeg (max.
4 deelnemers), je krijgt de
avond zelf 10 euro terug in
drankbonnen
GC de Kam

Organisatie: GC de Kam
i.s.m. Davidsfonds Wezembeek-Oppem

CAFE MANGE
vrijdag 7 oktober
vanaf 18 uur
Etentje ten voordele van
Samana (stoofvlees met frieten).

3 euro

prijs maaltijd 14 euro

GC de Kam

GC de Kam

Organisatie:
Erfgoed Wezembeek-Oppem vzw

zondag 9 oktober
van 14 tot 17 uur

kassa: 7 euro
vvk: 6 euro

Slechts korte tijd
deelbaar door twee!
RETRO FILMDAG

KINDERHOOGDAG

Organisatie: KWB

Organisatie: GC de Lijsterbes
i.s.m. GC de Kam

KUNSTELDOOS
woensdag 12 oktober
van 14 tot 17 uur

Kortfilm maken
(6 tot 12 jaar)
Creatieve workshop voor
kinderen van de lagere school.
kassa: 20 euro
GC de Kam

Organisatie: GC de Lijsterbes
i.s.m. GC de Kam

