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Mobiliteitsplan krijgt
stilaan vorm
Eind deze maand zal het college zich uitspreken
over het mobiliteitsplan. Het voorkeurscenario zal
dan aan de projectstuurgroep worden voorgelegd
en moet na goedkeuring naar de gemeenteraad.
Voor schepen van Mobiliteit Fabienne BoucauMineur (Union-UF) beantwoordt het voorkeurscenario aan de wensen van de gemeente om naar
een veiligere, gebruiksvriendelijkere en zachtere
mobiliteit te streven. ‘De vele discussies en het
brede participatietraject tonen echter aan dat
voorgestelde maatregelen die het verkeer knippen
(onderbreken) veel negatieve reacties krijgen. Een
aantal knips zijn er intussen uit gehaald. Het
college is er zich van bewust dat een gebruiksvriendelijke mobiliteit er een is met lage snelheden
en een goede wegverdeling tussen de verschillende soorten gebruikers. Een mobiliteit waar het
respect voor de anderen een basisprincipe wordt’,
aldus de schepen. We kunnen al meegeven dat op
het overgrote deel van het gemeentelijke wegennet de snelheid zal worden gereduceerd tot
30 km/u. Er zullen heel wat fietsstraten en fietspaden
worden aangelegd. Sommige trage wegen worden
geherwaardeerd. (UM)

Kogel nog niet door de kerk op de Vosberg
De overeenkomst tot publiek-private
samenwerking tussen de gemeente
en de cohousinggroep Vosberg is
voor de zomervakantie toch niet
afgesloten zoals gepland. Het niet
afronden van de overeenkomst voor
midden september kan zware financiële gevolgen hebben voor de deelnemers aan het cohousingproject. Dan
verstrijkt de termijn van twee jaar
voor het ondertekenen van de
basisakte. Als dat niet gebeurt,
moeten de deelnemers meer dan
100.000 euro extra registratierechten ophoesten.
Volgens burgemeester Petit (LB-Union)
was het ontbreken van een schattings-
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verslag voor de aankoop van de
toekomstige crèche binnen het
cohousinggebouw de oorzaak van het
niet kunnen afronden van de overeenkomst. De juristen van de gemeente verkiezen een aankoop van
de crèche boven een erfpachtovereenkomst. Een erfpachtovereenkomst draagt dan weer de voorkeur
weg van de cohousinggroep.
Op vraag van oppositieraadslid
Froidbise (WO Plus) of dit het enige
probleem was, antwoordde de
burgemeester dat ook een raming
van de ‘cascokosten’ (het in orde
zetten van het gebouw zodat men
kan starten met de inrichting) nog

nodig was. De crèche is een noodzakelijke voorwaarde voor de naastgelegen grondeigenaar Vlabinvest om zijn
eigendom toegankelijk te maken.
Voor Jorn Verbeek van de cohousinggroep is een doorbraak in het dossier
niet meer veraf zodra er een evenwichtig en transparant akkoord is
over de omvang en de prijs van het
kinderdagverblijf en de inbreng van
de solidaire woningen. Ook de finale
feedback op de ontwerpplannen, de
omgevingsvergunning en de publiekprivate samenwerking is essentieel
voor Verbeek. Een extra gemeenteraad begin september moet alles
bekrachtigen zodat de termijn van
midden september wordt gehaald. (UM)
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Toch niet einde
verhaal voor
Jeugdhuis Merlijn?
Het niet meer beschikbaar zijn van een
gemeentelijke feestzaal was voor het
schepencollege de reden om vzw Merlijn
de permanente toegang tot het gelijknamige jeugdhuis te ontzeggen. Ook de vzw
Blos is het slachtoffer van deze beslissing.
Het was wijlen burgemeester de Grunne
die het jeugdhuis in het gemeentelijke
Warandepark liet optrekken om er een
jeugdwerking uit te bouwen. Door de
jaren heen investeerde vzw Merlijn heel
wat in de infrastructuur van het jeugdhuis.
Eind mei besliste het college om dit
gemeentelijke gebouw voortaan ter
beschikking te stellen van alle inwoners en
verenigingen in plaats van exclusief voor
deze twee vzw’s. Volgens Merlijn was
hierover geen voorafgaandelijk overleg en
kregen zij de beslissing midden juni
meegedeeld. Merlijn en Blos zouden het
gebouw voortaan wel op vaste tijdstippen
kunnen gebruiken, mits het betalen van
een huurprijs. Voor vzw Blos zou dit
kunnen oplopen tot 7.000 euro per jaar.
Op de gemeenteraad van eind juni kreeg
schepen Jérôme Delcourt (LB-Union)
hierover felle kritiek van de oppositie
(WO Plus). Op de vraag welke andere
gemeentelijke verenigingen nog gratis
gebruik kunnen maken van gemeentelijke
gebouwen, antwoordde de schepen dat
daar een inventaris van zal worden opgemaakt. Waarop de oppositie repliceerde
dat deze inventaris beter vóór deze
beslissing was gemaakt. Volgens Delcourt
is er tijdens de vakantie een opbouwend
overleg geweest met Merlijn en Blos. Dat
bevestigt Bé Fraiture van Merlijn. Beide
verenigingen moeten nu in september bij
het college een voorstel indienen voor het
gebruik van het gebouw mits het betalen
van huur. Op basis daarvan kan het college
zijn beslissing eventueel herzien. (UM)

Telex
• Microcosme, de vrijdagse aperitiefavonden in het Warandepark, is
volgens het college een organisatie van
de door de gemeente erkende vereniging met dezelfde naam. Ze mag gratis
het openbaar domein gebruiken en
krijgt logistieke steun. De organisatie
van dit commerciële initiatief is echter
in handen van de bv Chillout Productions
met maatschappelijke zetel in onze
gemeente en opgericht in mei 2022.
Enkele van de bestuurders hebben

Brusselse rechtbank van eerste aanleg
40 miljoen euro schadevergoeding van
de Belgische staat. Alles draait rond het
gebruik van baan 01.
• Kandidaat-vrijwilligers die via gemeentelijke activiteiten in contact komen
met minderjarigen moeten hiervoor
geen uittreksel uit hun strafregister
kunnen voorleggen. Dat bleek uit een
vraag van meerderheidsraadslid
Robert De Lille (UF-Union). Volgens
burgemeester Petit zijn er tijdens de

belangen in andere vennootschappen.
Vorig jaar was de organisatie van het
evenement in handen van de BV
Ubikwiti, gevestigd op hetzelfde adres
als Chillout Productions. Is hier sprake
van het oneigenlijke gebruik van
gemeentefinanciën? Op vraag van de
oppositie beloofde de burgemeester dit
nader te onderzoeken.
• In het nieuwe gemeentehuis loopt nog
niet alles gesmeerd. Heel wat toehoorders stonden eind juni voor een gesloten deur bij de voorstelling van het
voorkeurscenario van het mobiliteitsplan. Bovendien waren de getoonde
slides door de lichtinval in de raadszaal
moeilijk te lezen. Er was ook geen
geluidsversterking.
• Op de raadszitting van eind juni waren
er zo veel toeschouwers, onder meer
sympathisanten van Blos en het
cohousingproject Vosberg, dat het
beperkte aantal plaatsen voor het
publiek snel ingenomen was. Toeschouwers moesten op het terras plaatsnemen om de raad toch te kunnen volgen.
Het weer zat gelukkig mee, het vliegtuiglawaai niet.
• Onze gemeente vangt in vergelijking
met andere gemeenten relatief veel
Oekraïense vluchtelingen op. Op een
vraag van de oppositie hierover liet
burgemeester Petit zich ontvallen dat
we er evenveel als de stad Brugge
opvangen. Dat klopt niet. Eind juni
ving Brugge drie keer meer Oekraïners
op dan wij.
• De soap rond de geluidsoverlast van de
luchthaven blijft voortduren. Bijna 400
families – heel wat uit onze gemeente
en uit Kraainem – eisen voor de

activiteiten steeds genoeg ouders of
gemeentepersoneel aanwezig om een
oogje in het zeil te houden.
• Onze gemeente behoort tot de 121
Belgische gemeenten waar de laatste
drie jaar geen enkele verkeersdode viel.
In Vlaanderen vielen de voorbije tien
jaar een kwart minder verkeersslachtoffers. Wezembeek-Oppem is met 66 %
minder slachtoffers – na Nieuwpoort –
tweede in de lijst van Vlaamse gemeenten
met de grootste positieve evolutie.
• In juni werden tijdens vier opeenvolgende nachten de gps-systemen gestolen uit dertien auto’s van het merk
BMW. De rondtrekkende daderbende
sloeg in dezelfde periode ook toe in
politiezone Montgomery.
• De kruidenierswinkel van de coöperatieve La Finca aan de Mechelsesteenweg is er na tien jaar mee gestopt
omwille van de ongunstige economische situatie. Het landbouwproject met
pluktuin in de velden op de grens met
Tervuren gaat wel voort. Je kan de
producten voortaan ook bestellen via
de webshop la-finca.be.
• Proximus is vorige maand gestart met
de werken voor de aanleg van de
glasvezelkabel. In de lente van volgend
jaar moeten ze beëindigd zijn.
• Alle inwoners konden tot begin augustus reageren op het voorgestelde
tariefplan van de Watergroep voor de
komende zes jaar. Het voorstel is om in
2023 een tariefstijging van 4,12 % ten
opzichte van 2022 door te voeren. In de
daaropvolgende jaren zal de jaarlijkse
tariefstijging telkens ongeveer 1,5 %
bedragen. (UM)
3

MENSEN
met een passie

Korpschef Luc Breydels gaat met pensioen

‘Een politie die écht helpt,
daar draait het om’
Het zijn voor korpschef Luc Breydels de laatste dagen aan het roer van de politiezone
WOKRA. Op 1 oktober gaat hij officieel met pensioen na een lange carrière in Brussel
én in de Rand. ‘Op patrouille in Brussel moesten we vaak kiezen tussen een messenen vuurgevecht. In Wezembeek-Oppem en Kraainem is het veel rustiger.’

L

uc Breydels is een doorwinterd
politieman die de klappen van de
zweep kent. Hij begon zijn carrière in 1985 bij de gemeentepolitie van
Schaarbeek. In 2009 werd hij korpschef
in politiezone Rode (Sint-Genesius-Rode,
Drogenbos en Linkebeek). In 2014 was
zijn ervaring nodig om de politie van
Anderlecht te hervormen. In november
2016 werd hij gedetacheerd naar
WOKRA. In oktober trekt hij daar de
deur van het commissariaat voor de
laatste keer achter zich dicht, na een
carrière van 37 jaar bij de politie.
Waarom koos je voor een job als
politieman?
‘De blauwe lichten en sirenes hebben
me altijd aangetrokken. Toch was
politieagent worden niet mijn eerste
keuze. Ik heb een opleiding analistprogrammeur gevolgd en heb drie jaar
als ICT’er bij het leger gewerkt.’
‘Ik had vrienden bij de politie en hun
verhalen boeiden me. Uiteindelijk ben ik
bij de gemeentepolitie van Schaarbeek
beland. Tijdens de grote politiehervorming werkte ik onder korpschef David
Yansenne, een vroegere kolonel van de
rijkswacht. Hij maakte mij directeur
strategie en samen hebben we de
hervorming in kaart gebracht en georganiseerd. In 2009 wilde ik mijn ervaring
aanwenden om zelf een korps te leiden.
Ik haalde het van zes kandidaten en
werd korpschef in politiezone Rode. Ik
heb er dezelfde manier van werken
toegepast als in Schaarbeek, want die
organisatie is een mooi staaltje van
excellente politiezorg.’
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Wat betekent dat, excellente
politiezorg?
‘Bekijk het als een huis. Het fundament
van dat huis is een gemeenschapsgerichte politiezorg. De linkse muur is gestoeld
op informatie: je stuurt de mensen op
het veld aan met de juiste informatie, op
basis van analyses. De rechtse muur is
een goed bestuur door samenwerking,
goede afspraken, participatief management en een structuur waarin iedereen
zich goed voelt. Als je dat fundament en
de muren hebt, kom je aan het dak:
maatschappelijke zorg. Dat klinkt
allemaal misschien moeilijk, maar het
komt erop neer dat je een politiewerking
krijgt die de mensen echt helpt. Doordat
de politieagenten hun verantwoordelijkheid opnemen, hun absolute best doen
in de rol die ze kregen, en burgers met
respect behandelen. Daar draait het om.’
Kan dat wel met te weinig personeel?
Het personeelstekort wordt al langer
aangekaart door de politiezones in de
Rand.
‘Er is inderdaad een zwaar capaciteitsprobleem. Ons korps is onderbemand.
25 % van het kader is niet ingevuld. Onze
interventieploegen moeten het zelfs
met een tekort van 34 % stellen. Er is
gewoon te weinig instroom. De politiescholen kunnen niet volgen. Van het
PIVO (de provinciale politieschool in
Asse, red.) krijgen we weinig nieuwe
mensen omdat de rekruten die er worden
opgeleid veelal uit Oost-Vlaanderen
komen. Ze willen niet aan de andere
kant van Brussel werken, omdat ze
dan de ring moeten trotseren.’
‘Ook de Brusselse politiezones hebben

een tekort aan mensen. Daar is het
probleem vooral een gebrek aan geld.
Hier niet, er is genoeg geld om het hele
organigram in te vullen maar we vinden
niet genoeg mensen. Jongere politieagenten kiezen liever voor Brussel
omdat daar de actie is. In de Rand is dat
niet altijd het geval. Wanneer is hier nog
een bankoveral gepleegd?’
Welke criminele feiten zijn er dan wel
in Wezembeek-Oppem en Kraainem?
‘De grootste criminele problemen zijn
woninginbraken en internetfraude.
Voorts is het hier vrij rustig. Dat laat toe
om proactief te werken en om contacten op te bouwen in de wijken.’
Hoe beschermt de politie de wijken
tegen inbrekers?
‘We hebben een heel actieplan uitgeschreven. Zo hebben we een grondige
analyse gemaakt van de inbraken en
criminaliteit per wijk. Daaruit hebben we
de meest voor de hand liggende invalsroutes bepaald voor mensen die op
‘huizenjacht’ gaan. Langs die routes
komen in totaal zestien ANPR-camera’s
met nummerplaatherkenning. Er komen
ook omgevingscamera’s die mogelijke
daders in beeld brengen. Als er op een
nacht in een bepaalde wijk enkele
woninginbraken waren, dan kan de
recherche op basis van de cameragegevens het onderzoek voeren.’
En hoe gaat de politie om met de
anderstaligheid in de Rand?
‘Onze agenten zijn tweetalig, maar we
mogen processen-verbaal alleen in het
Nederlands opmaken. Dat is nu eenmaal
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« Une police qui aide vraiment, c’est
de cela qu’il s’agit »
Ce sont les derniers jours à la tête de la
zone de police WOKRA pour le chef de
police Luc Breydels. Le 1er octobre, il
prendra officiellement sa retraite après
une longue carrière à Bruxelles et dans le
Rand. C’est un policier expérimenté qui
connaît les ficelles du métier. Il a
commencé sa carrière en 1985 à la police
communale de Schaerbeek. En 2009, il
est devenu chef de police de la zone de
police de Rhode (Sint-Genesius-Rode
Drogenbos et Linkebeek). En 2014, son
expérience a été nécessaire pour
réformer la police d’Anderlecht. En
novembre 2016, il a été détaché auprès
de WOKRA. C’est là, en octobre, qu’il
fermera pour la dernière fois la porte du
commissariat, après une carrière de
37 ans dans la police.

© Tine De Wilde

Qu’avez-vous le plus apprécié dans
votre fonction de chef de police ?
« Le fait de pouvoir travailler avec des
gens et de leur enseigner une vision du
travail de la police, sans être pompeux.
Avec des tapes dans le dos et une
approche un peu plus stricte, si
nécessaire. J’ai vraiment apprécié de
travailler ici au cours des cinq dernières
années de ma carrière. En raison de la
pénurie de personnel, on a l’impression
que les gens ont parfois du mal. »

zo. Inwoners denken vaak dat ze hun pv
ook in het Frans kunnen krijgen, net als
de gemeentelijke documenten. Maar dat
geldt niet voor de politie. Natuurlijk
helpen we mensen wel met de vertaling
als dat de dingen gemakkelijker maakt.
Die dienstverlening maakt deel uit van
de gemeenschapsgerichte politiezorg.’
Je hebt niet je hele leven bureauwerk
gedaan. Welke spannende politieverhalen zal je niet snel vergeten?
‘Ik ben een brave jongen, hoor (lacht). Ik
heb maar anderhalf jaar patrouilles
gedaan in Schaarbeek, lang voor de
politiehervorming. We waren toen met
niet veel agenten. Soms was er slechts
een patrouille voor de hele zone. Dan
moesten we kiezen op welke oproep we
ingingen en op welke niet. Een messen-

gevecht of een vuurgevecht?’
Wat is het leukste aan je job als
korpschef?
‘Dat je met mensen kan werken en hen
een visie op de politiewerking kan
bijbrengen, zonder hoogdravend te zijn.
Met schouderklopjes en een wat strengere aanpak als dat moet. Ik heb hier de
laatste vijf jaren van mijn carrière heel
graag gewerkt. Door het personeelstekort voel je wel dat je mensen het
soms moeilijk krijgen. Als ze bijvoorbeeld
twee nachtshiften na elkaar moeten
doen omdat er niemand anders is.’
Hoe zie je de toekomst van de
politiezone? Er is sprake van
schaalvergroting.
‘Iedereen praat erover, ja, maar ik ben er

geen voorstander van. Een politiekorps
zal steeds het meest nodig zijn in de
wijken met de meeste criminaliteit. Stel
dat de politiezone WOKRA met zone
Zaventem zou fusioneren, dan verschuift de focus van het korps naar de
moeilijkere buurten van Zaventem. Dat
komt de lokale bevolking niet ten goede.
De politiezones van Noordoostrand
hebben al een samenwerkingsverband:
NORA. We helpen en steunen elkaar als
dat nodig is, en dat werkt prima.’
En dan nu? Het zwarte gat?
‘Ik heb een kleinzoon van twee jaar waar
ik graag wat meer tijd aan besteed. Mijn
vrouw en ik willen ook wat dichter bij
onze kinderen gaan wonen, dus op
termijn verhuizen we van Meerbeek
richting Limburg. Mijn opvolger mag me
altijd nog advies vragen, maar ik weet
wel wat gedaan.’
Bart Claes

5

I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

maandag 5 en 12 september
Bloedinzameling
Rode Kruis – Tervuren
15.30 uur – Pachthof Stroykens
en Parochiezaal Vossem
gratis
inschrijven is verplicht via
donorportaal.rodekruis.be of via 0800 777 00
info: elefantino1968@gmail.com

vanaf woensdag 14 september
Danslessen
Let’s dance - Elan vzw
vanaf 13 uur – GC de Kam
Heeft jouw kind danskriebels en kan hij/zij niet
stilstaan wanneer er muziek op staat? Heb jij een
passie voor dans? Sluit je dan aan bij onze
dansschool.
info en inschrijvingen: www.elan2013.be,
elan-2013@hotmail.com
de eerste dansshow van Let’s Dance.

De Maand van de Sportclub
GC de Kam
In september kan je gratis proeven van het sportaanbod
Wist je dat Wezembeek-Oppem
twaalf sportclubs telt? Om hun
aanbod in de kijker te zetten, organiseren ze samen met de Kam de
Maand van de Sportclub. ‘In faciliteitengemeenten zoals WezembeekOppem verhuizen mensen doorgaans
sneller dan in andere gemeenten’,
zegt stafmedewerker Jeugd en
Sport Thierry Wellens van GC de
Kam. ‘Daarom moeten sportclubs
meer inzetten op ledenwerving om
hun aanbod bekend te maken bij de
nieuwe inwoners. Ook corona speelt
een rol. Binnensportclubs hebben
bijna een jaar stilgelegen en zagen
een dip in hun ledenaantal. Om het
sportaanbod bekend te maken,
kunnen geïnteresseerden de hele
maand september een keer gratis
een sportclub uitproberen.
Om de inwoners een handje te
helpen hebben we de website
www.sportinwezembeek-oppem.be
opgestart. Daarop kan je het aanbod
van elke vereniging vinden, met
extra uitleg over hun werking.’ (JH)
info: info@dekam.be
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op woensdag, zaterdag en zondag
Danslessen
vzw Elan – dansschool Let’s Dance
Passie voor dans bij Let’s Dance
Dansschool Let’s Dance, een nieuwe vereniging die vorig jaar is opgestart, kent een
groeiend succes. ‘Wij boden oorspronkelijk danslessen aan als naschoolse activiteit in
twee scholen in de buurt, onder de noemer Showdans for kids’, zegt voorzitter Gwen
Miserque van vzw Elan. ‘Dansjuf Sabrina Vanloo begon dansles te geven en het
concept sloeg aan. Zo kwamen we op het idee om een dansschooltje op te starten in
Wezembeek-Oppem. De uren op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
kwamen toevallig net vrij in GC de Kam. We geven lessen predancers aan kinderen
uit de tweede en derde kleuterklas en funk/hiphop en clipdance aan kinderen tussen
6 en 13 jaar in GC de Kam. Op zondagvoormiddag geven we salsation, een functionele
danswork-out voor volwassenen. Deze lessen vinden plaats in de sporthal van
Wezembeek-Oppem.’
Gwen is geboren en getogen in Wezembeek-Oppem en is altijd heel actief geweest in
het verenigingsleven. Met de danslessen breiden hij en vzw Elan hun activiteiten uit.
‘Vzw Elan organiseert in Wezembeek-Oppem sinds 2013 sportweken voor kinderen
van 6 tot 13 jaar en kleuterkampen voor 3- tot 6-jarigen’, legt de voorzitter uit.
‘Tijdens deze stages, waar verschillende sporten aan bod komen, staat plezier centraal. Als we kinderen er zo toe kunnen aanzetten om zich aan te sluiten bij een
sportclub, is onze missie dubbel en dik geslaagd. Ze beleven een leuke tijd tijdens de
vakantie en wij geven hen zin om meer te sporten. De allerkleinsten worden tijdens
de kleuterkampen ondergedompeld in verschillende thema’s. Daarbij zorgen we voor
een gevarieerd aanbod aan sport, spel en creativiteit. We willen hen zo leuke en
leerrijke momenten laten beleven.’ De vzw biedt sinds 2015 tijdens de paasvakantie
een familiale skistage aan in Pila (Italië). Daarnaast organiseren we naschoolse
activiteiten in verschillende scholen en laten we het hele gezin sporten op zondagochtend met Iedereen beweegt. (JH)
info: www.elan2013.be of via elan-2013@hotmail.com, 0472 99 20 94

Herfstfeesten met erfgoedquiz en retrofilmdag
Wezembeek-Oppem maakt zich op voor de Herfstfeesten. Op het moment
van het ter perse gaan van dit nummer, was het programma nog niet
volledig bekend. GC de Kam opent de Herfstfeesten op vrijdag 23 september met de seizoensopener Neomaan.
Vzw Erfgoed Wezembeek-Oppem neemt naar goede gewoonte deel aan de
Herfstfeesten, al ziet het programma er dit keer iets anders uit. ‘Dit jaar
geen traditionele tentoonstelling’, vertelt Thierry De Moor namens de vzw
Erfgoed Wezembeek-Oppem. ‘Vorig jaar kende onze fotowedstrijd veel
bijval. Onze gemeente werd vanuit verschillende perspectieven getoond en
weergegeven op de manier waarop haar inwoners haar zien.’ De daarbij
horende tentoonstelling was een schot in de roos.
Op zaterdag 1 oktober organiseren ze een Erfgoedquiz. ‘Het doel is om
deelnemers, spelenderwijs en in een leuke sfeer, iets over het verleden van
onze gemeente bij te brengen’, weet De Moor. ‘Er zijn maximaal vier deelnemers per groep. Op zondag 2 oktober is er een Retrofilmdag in de grote
zaal van GC de Kam. Hiervoor hebben we een film van ongeveer anderhalf
uur samengesteld. De film bevat fragmenten van oude films uit onze
gemeente. We vertoonden de beelden nooit eerder. Het oudste fragment
dateert uit 1953, de recentste filmpjes uit de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Bezoekers zullen hierin ongetwijfeld vroegere dorpsgenoten of
familieleden herkennen. Zoniet is het interessant om het Wezembeek-Oppem van vroeger te zien. Er is bewust niet voor een bioscoopopstelling gekozen. Zo kan het publiek met familie en vrienden plaatsnemen
aan een tafeltje en gezellig meekijken met een frisse pint of een dampende
koffie erbij. In de film wordt weinig gesproken, de bezoekers mogen dus
praten, dat zal niemand storen.’ (JH)
info: zaterdag 1 oktober, 19.30 uur - GC de Kam, Erfgoedquiz • 3 euro per
persoon. Schrijf in via www.erfgoedwezembeek-oppem.be of i
nfo@erfgoedwezembeek-oppem.be. • Je inschrijving is pas geldig na
betaling.
zondag 2 oktober, van 10 tot 17 uur - GC de Kam, retrofilmdag • 3 euro per
persoon (dagticket). De film (1,5 uur) wordt doorlopend afgespeeld.
Facebook Erfgoed Wezembeek-Oppem vzw, www.erfgoedwezembeek-oppem.be of info@erfgoedwezembeek-oppem.be

zondag 18 september
Startdag Chiro (6 tot 16 jaar)
Chiro Berkenbloesem
14.15 uur - Chirolokalen Vosberg
Kom een dagje Chiro testen. Nieuwe kindjes zijn
van harte welkom.
info: 0497 83 90 32

van vrijdag 23 september
tot vrijdag 21 oktober
Herfstfeesten
Cultuurraad WezembeekOppem i.s.m. GC de Kam
Allerlei activiteiten – GC de Kam
info: www.dekam.be

Programma Herfstfeesten
> Vrijdag 23 september om 20 uur:
seizoensopener Neomaan
Vlaamse jukebox top 50 van Louis Neefs tot
Clouseau.
Lees het interview op p 12-13.
tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (vvk)
Met medewerking van het Bloskoor.
> Zaterdag 24 september van 14.30 tot
17 uur: Femma bingo-marathon
Femma organiseert een Bingonamidag, met
koffie en taart. De toegang is gratis maar
reserveren is verplicht. Voor 21 september
in de Kam.
> Zondag 25 septemberom 10 uur: Kijk! Ik
fiets!
Speelplaats Heilig Hartcollege. Prijs: 5 euro
> Zondag 25 september om 10.30 uur:
Herfstjogging
Running Club WO organiseert een Herfstjogging.
Vertrek om 10.30 uur aan GC de Kam.
Deelname is gratis.
> Maandag 26 september om 20 uur: Fitness
voor 40+ georganiseerd door Fit en Gezond
Heren. In het kader van de Herfstfeesten is de
eerste deelname in september of oktober gratis
Vooraf aanmelden bij vincent.widdershoven@
gmail.com. Heilig Hartcollege.
> Zaterdag 1 oktober om 19.30 uur:
Erfgoedquiz
Vzw Erfgoed Wezembeek-Oppem organiseert
een Erfgoedquiz. Startuur: 19.30 uur
Maximaal 4 deelnemers per ploeg.
Deelnameprijs: 3 euro per persoon.
> Zondag 2 oktober van 10 tot 17 uur:
Retrofilmdag
Vzw Erfgoed Wezembeek-Oppem organiseert
een Retrofilmdag. De film wordt doorlopend
afgespeeld van 10 tot 17 uur in GC de Kam. Een
toegangsticket kost 3 euro p/p.
> donderdag 6 oktober om 19.30 uur:
Taalquiz GC de Kam i.s.m. het Davidsfonds.
Prijs: 10 euro per ploeg, max. 4 deelnemers per
ploeg.
> Vrijdag 7 oktober vanaf 18 uur etentje voor
Samana: Café Mangé georganiseerd door Kwb.
Etentje ten voordele van Samana (stoofvlees
met frieten). Vanaf 18 uur. Prijs: 14 euro
> zondag 9 oktober om 14 uur: Kinderhoogdag.
Georganiseerd door GC de Lijsterbes. Thema: de
4 elementen. Voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
> Vrijdag 14 oktober Seniorennamiddag
Okra: Okra organiseert i.s.m. cultuurraad een
muzikale seniorennamiddag met optreden van
Mieke. Tickets: 13 euro (vvk) en 15 euro (kassa)
> Zaterdag 15 oktober vanaf 8.30 uur: Vers
geperst Davidfonds
Het Davidsfonds organiseert Vers geperst, het
boekenpakket waaruit je kan kiezen voor je
Davidsfonds-lidmaatschap voor het nieuwe
werkjaar. Ook niet-leden zijn welkom om de
boeken te bekijken, van 8.30 tot ongeveer 18 uur.
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MENSEN
met een passie

Sandrine de Borman

Een echte ontmoeting
tussen mens en plant
Tijdens het voorbije artiestenparcours in Wezembeek-Oppem stelde Sandrine de
Borman tentoon in de woonkamer van haar zus Marielle. Sandrines werk omvat grootse geheimzinnige composities van bladeren, bloem- of plantafdrukken op doek, naast
kleinere, meer poëtische werken op papier. Haar kunstzinnige landschappen zijn een
ode aan de pracht van de plantenwereld en tegelijk een uitnodiging om er met meer
aandacht bij stil te staan.

S

inds kort verhuisde Sandrine
naar Nethen in Waals-Brabant,
dicht bij het Meerdaalwoud,
waar ze ons ontvangt om haar intrigerende werk toe te lichten. ‘Ik werkte en
woonde sinds een vijftal jaar alleen in
Brussel’, vertelt Sandrine. ‘Wat oké is in
normale omstandigheden, via mijn
kunstprojecten en de stages die ik geef,
ontmoet ik tal van mensen. Door de
lockdown voelde het alleen wonen en
leven in Brussel zwaarder aan. Toen nam
ik het besluit om op zoek te gaan naar
een vorm van samenwonen in de groene
omgeving van Brussel. ‘Cohousing, dat is
iets voor jongeren, niets voor een
55-jarige vrouw’, lachten mijn zonen.
Maar gelukkig vergisten ze zich, ik woon
nu samen met drie vrouwen. In onze
woning heeft ieder haar eigen kamer en
de rest delen we. Het is een inspirerende
plek. Het bos is vlakbij en er zijn hier tal
van eco-initiatieven van de coöperaties
Graines de vie. Twee keer per week komt
de verrukkelijke bakgeur van vers brood
van hun bakkerij de trap op en we
draaien vrijwillig mee in hun kleine
kruidenierswinkel op het gelijkvloers.
Het is een coherente omgeving voor de
ecologische transitie die zo urgent is.
Hier is minder energieverbruik en ander
consumentisme dan in de stad. Het is
een omgeving met veel solidariteit. Als
nieuwkomer maak je makkelijk contact
met de lokale gemeenschap die veel met
elkaar deelt. Een ideale omgeving voor
mijn artistieke werk, dat de klemtoon
legt op meer verbondenheid tussen alle
levende wezens en meer specifiek
tussen de mens en planten.’
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Het vinden van een
eigen stem

‘Het procedé is vrij eenvoudig. Het
geplukte materiaal leg ik op een katoenen doek die ik afdek. Dan bewerk ik de
planten met een hamer. Dat ritmische
geklop voelt als een meditatie waarbij de
plant al haar elementen onthult: de
vezels, structuur, kleur. In het eindresultaat, de dubbele afdruk, zit enkel plantmateriaal, ik voeg geen andere inkt of
verf toe. Eventueel fixeer ik de afdruk
nog met aluin om meer het kleurige van
de planten te tonen, of met een strijkijzer
om de donkere tannines van de plant te
accentueren.

Vanaf 2014 evolueert Sandrines werk
naar organische afdrukken van vegetatie
op doek en sinds een drietal jaar naar
afdrukken op papier. Haar installaties
worden opgenomen in tal van botanische tentoonstellingen en ze krijgt
meermaals de uitnodiging om in residentie te werken bij nationale – en
internationale – plantentuinen. Zo
verbleef ze vorige lente en zomer in het
prachtige kasteel van Prangins, de
erfgoedsite van het Nationaal Zwitsers
Museum.

Voor deze hamertechniek koos ik de
Japanse woorden tataki-zomé. Tataki
betekent hameren en zomé verven. Nu
gebruikt iedereen deze benaming. Het
procedé waarbij ik plantafdrukken maak
met een pers, benoemde ik als oshi-zomé,
waarbij oshi voor persen staat. Waarom
ik initieel naar een Japanse naamgeving
zocht? Ik vind Japanners fijngevoelig
voor de pracht van de natuur. Ze hebben
oog voor het kleinste detail. Zo kennen
ze bijvoorbeeld 72 micropoëtische
seizoenen, zoals het seizoen van de
eerste perzikbloesem en ze vieren ook
de laatste vrucht die valt.’

‘Het duurde een tijd vooraleer ik mijn
eigen stem vond. Ik volgde verschillende
opleidingen in de academie van Etterbeek, maar bij geen enkele had ik een
wowgevoel. Het duurde tot in 2000, na
een bijzondere ontmoeting met de
Nederlandse Ria Krol, die met papierpulp werkt, dat alles op de juiste plaats
viel. Ik organiseerde mijn eerste tentoonstelling in 2002 met creaties op
basis van papierpulp, waar ik de volgende 15 jaar op verder werkte.’

Tataki-zomé

‘Van jongs af sprokkel ik op mijn wandelingen dingen als stukjes schors, mooie
bladeren, planten, bloemen of gedraaide
schelpen. Ik doe dit met zorg en dankbaarheid, want waar ik me vroeger
beperkte tot dode materie met papierpulp gaat het nu om levend materiaal. Ik
hoop dat alles wat ik pluk via de kunst
verder leeft.’

Connectie

‘Wat ik beoog met mijn werk is het
vasthouden van een beleving in de
natuur, een moment van emotie, van
een echte ontmoeting met een plant.
Die ontmoeting is er een van verwondering, van verrukking bij wat ik zie, hoor,
voel en ruik. In de kunstwerken vermeld
ik naast de wetenschappelijke naam van

de planten ook waar en wanneer ik ze plukte. Het
resultaat daarvan is een poëtisch reisverslag, een
herinterpretatie van mijn wandeling. Ik hoop dat
mijn publiek bij het zien van mijn werk ook langer
stilstaat bij de natuur die hen omringt en dat ze in
het detail het wonder ervan zien. Want door je een
te voelen met de natuur vind je makkelijker de
juiste levensbalans. Zelf volgde ik meermaals een
natuurconnectiestage, waarbij je 21 dagen in de
natuur verblijft. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Er zijn tal van studies waaruit blijkt dat planten,
net zoals dieren, reageren op onze nabijheid.’
‘Als ik aan het werk ben, dompel ik mezelf zo veel
mogelijk onder in de natuur. Vaak werk ik samen
met botanische tuinen waar ik in residentie verblijf
om zo de verschillende seizoenen op te nemen in
mijn werk. Het doel van zo’n verblijf is om de
planten die er groeien te observeren in een bepaalde menselijke context. Ik neem de geschiedenis van
de plek en van de menselijke ontmoetingen die ik
er heb mee op in mijn werk. Dat kunnen ontmoetingen zijn met de tuinman, de bibliothecaris, de
poetsmedewerker, de biologen, de conservator of
conservatrice …’ Zo werkte Sandrine van 2010 tot
2017 in residentie in de plantentuin van Meise. Dat
resulteerde in diverse tentoonstellingen, maar ook
in een verzameling van reisverslagen van botanische expedities, een boeiende wisselwerking
tussen wetenschap en kunst. We kijken met andere
ogen naar hetzelfde, waardoor we samen meer zien.’

Tarot van wilde planten

Sandrines recentste tentoonstelling vond plaats in
La Romieu in Gers (Frankrijk), een tentoonstelling
rond het boek Le tarot des plantes sauvages dat ze
samen met Marine Lafon maakte, uitgegeven bij

© Tine De Wilde

‘Mijn creaties voor een tentoonstelling vragen veel
tijd, maar alleen via deze manier van werken kan ik
mijn boodschap overbrengen. Het ultieme doel is
om bezoekers of mensen die workshops volgen op
hun wandelingen stil te laten staan, met aandacht
en verwondering, bij de planten die langs de weg
groeien.’

DE

Eine echte Begegnung zwischen Mensch und Pflanze
Während des vergangenen Künstlerparcours in Wezembeek-Oppem hat Sandrine de
Borman bei ihrer Schwester Marielle ausgestellt. Ihr Werk umfasst erhabene,
geheimnisvolle Kompositionen von Blättern, Blumen- oder Pflanzendrucken auf Leinwand
sowie kleinere, poetischere Arbeiten auf Papier. Sandrine ist vor kurzem nach Nethen in
Wallonisch-Brabant umgezogen, in der Nähe des Meerdaal-Waldes. „Ich habe seit etwa fünf
Jahren allein in Brüssel gearbeitet und gelebt. Wegen der Lockdowns hat sich das Wohnen
und Leben allein in Brüssel schwerer angefühlt. Da habe ich den Entschluss gefasst, nach
einer Form der Wohngemeinschaft in der grünen Umgebung von Brüssel zu suchen.
„Cohousing, das ist etwas für junge Leute, nichts für eine 55-jährige Frau,“ lachten meine
Söhne. Aber zum Glück haben sie sich geirrt, ich lebe jetzt mit drei Frauen zusammen. Es ist
ein inspirierender Ort. Der Wald ist ganz in der Nähe, und es gibt hier viele Öko-Initiativen.
Eine ideale Umgebung für meine künstlerische Arbeit, die die Verbundenheit zwischen allen
Lebewesen und insbesondere zwischen Menschen und Pflanzen hervorhebt.“

Tana-editions. ‘Marine woont in een
dorpje in Italië en weet waanzinnig veel
over planten. Ze is herborist en dichter,
ze schreef de teksten die ik nadien
illustreerde. Het boek is gebaseerd op
het tarot van Marseille. Via 22 planten
kan je advies krijgen. Geen hocuspocusvoorspellingen, maar een aanzet tot
zelfreflectie. Het boek leest als een
ontdekkingsreis.’
Karla Stoefs
Het werk van Sandrine de Borman vind
je op www.arsherbarium.com.
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

donderdag 1 september
tot maandag 31 oktober
Amaury de Waillet
Kam kiest voor Kunst
EXPO

Openingsuren café de Kam
Sinds zijn twintigste is Amaury
de Waillet gepassioneerd door
fotografie, hij heeft er zijn
beroep van gemaakt.
gratis

vrijdag 2 september
Ezelsoor
boekenkaftdag
GC de Kam
FAMILIE

15.30 tot 19.30 uur - GC de Kam
Creatieve boekenkaftdag met
origineel kaftpapier, voor
kinderen en hun ouders. De
aanwezige illustratoren toveren
één van je boeken om tot een
uniek exemplaar!
inschrijven kan via www.dekam.be
gratis
•
•

donderdag 15 september
West Side Story
FILM

15 uur en 20 uur – GC de Kam
tickets: 4 euro, 6 euro (combi),
15 euro (filmpas voor 5 films)
info: www.dekam.be

maandag 19 september
West Side Story (1961)
FILM

14 uur - Woon- en Zorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw
J.B. De Keyzerstraat 35 -1970
Wezembeek-Oppem
tickets: 4 euro, 6 euro (combi),
15 euro (filmpas voor 5 films)
info: www.dekam.be

woensdag 21,
28 september
en 5 oktober
KUNSTeldoos
(6 tot 12 jaar)
Circus
VORMING

van 14 tot 16 uur – GC de Kam
prijs: 20 euro
info: www.dekam.be
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vrijdag 23 september
Neomaan
Vlaamse jukebox top
50 van Louis Neefs
tot Clouseau
Seizoensopener
met receptie
MUZIEK

20 uur – GC de Kam
Neomaan brengt een selectie
van toppers van de Vlaamse
muziek.
Lees het interview op p 12-13.
GC de Kam in samenwerking met
cultuurraad Wezembeek-Oppem
tickets: 7 euro (kassa),
6 euro (vvk)

zaterdag 24 september
AkroPercu
A happy rhythm
comedy
MUZIEK/HUMOR

20 uur – GC de Lijsterbes
tickets: kassa 20 euro,
VVK 18 euro
info: www.delijsterbes.be

zondag 25 september
Kijk! Ik fiets!
VORMING, SPORT

10 tot 12 uur – Heilig Hartcollege,
Albertlaan 44,
1970 Wezembeek-Oppem
prijs: 5 euro (drankje en versnapering inbegrepen)
meebrengen: fiets zonder
steunwieltjes en fietshelm

donderdag 15 en maandag 19 september
West Side Story
FILM

Verboden liefde in New York
In 1961 ging de musicalfilm West Side Story met liefst
tien Oscars aan de haal. Het verfilmde verhaal van de
onmogelijke liefde tussen Tony en Maria, leden van de
rivaliserende stadsbendes de Jets en de Sharks, is een
monument uit de Amerikaanse filmgeschiedenis. Je
moet als regisseur behoorlijk zeker van je stuk zijn om
daar een remake van te willen maken. ‘Maar sterke
verhalen moeten steeds opnieuw verteld worden’,
oordeelde Steven Spielberg. Daar is moed voor nodig,
zeker als je weet dat dit Spielbergs allereerste musical
is in zijn lange carrière.
De regisseur blijft relatief dicht bij het origineel, met
vaak zelfs dezelfde liedteksten en choreografie. De film
voelt aan zoals in de jaren 50, maar toch zijn er belangrijke verschillen met het origineel. Het camerawerk
bijvoorbeeld, dat brengt zwierig en verbluffend het
danswerk in beeld.
Het verhaal blijft sterk, vindt de regisseur. ‘Het is het
verhaal van een verboden romance, net als in Romeo
en Julia. Met één belangrijk verschil: waar Shakespeares geliefden afstammen van families die elkaars bloed
kunnen drinken, gaapt tussen Riff en Maria een metersdiepe etnische kloof’, zegt hij in Humo. West Side
Story toont op magistrale wijze hoe moeilijk het is om
die kloof te overbruggen.(BC)
De film speelt op 15 september in GC de Kam en de
originele versie op 19 september in het woon- en
zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw • info: 15 en 20 uur
– GC de Kam • tickets: 4 euro

NIEUW CULTUURSEIZOEN
Benieuwd naar onze programmatie voor het
komende seizoen?
Heb je nog géén brochure ontvangen?
Bel naar 02 731 43 31 of stuur een mailtje
naar info@dekam.be. Je krijgt snel eentje
toegestuurd.
Je kan ons programma ook bekijken
op www.dekam.be of je kan de
QR code scannen.

© Ducking

elke woensdag van 21 september tot 14
december
KUNSTeldoos

zondag 25 september
Kijk! Ik fiets!
SPORT

VORMING

Creatief najaar in de Kam
KUNSTeldoos gaat dit najaar XL. Er is niet één reeks
van creatieve woensdagnamiddagen, er zijn maar liefst
vier lessenreeksen met workshops van elk drie sessies.
Twee keer in GC de Kam in Wezembeek-Oppem en
twee keer in GC de Lijsterbes in Kraainem. Elke reeks
draait rond een ander leuk thema. Je kan je inschrijven
voor één sessie van 3 weken, of voor alle 4 de sessies.
Op woensdag 21 en 28 september en 5 oktober is het
thema 3 weken ‘circus’ in de Kam. De drie volgende
woensdagen kan je een kortfilm maken, ook in GC de
Kam. Op woensdag 9, 16 en 23 november wordt er
volop getimmerd in gemeenschapscentrum de Lijsterbes. Dan maken de jonge deelnemers een vogelhuisje,
een bijenhotel en een voederbakje voor eekhoorns. En
de laatste drie woensdagnamiddagen in de reeks sla je
aan het programmeren en maak je je eigen computerspel. (BC)
info: van 14 tot 16 uur – GC de Kam en GC de Lijsterbes
prijs: 20 euro voor een sessie van 3 weken, 70 euro
voor alle (4) sessies.

TICKETS EN INFO
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
info@dekam.be • Tel. 02 731 43 31 • www.dekam.be

Leer fietsen zonder steunwieltjes
Het kost vaak een paar geschaafde knieën, maar elk
kind maakt ooit de stap om zonder steunwieltjes te
leren fietsen. En dat gaat vaak gepaard met zweet,
bloed en tranen bij een angstige papa of mama. Maar
dat hoeft niet. Tijdens de ‘Kijk! Ik Fiets!’-sessie op de
speelplaats van het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem leert je kind in amper twee uur fietsen
met de tips van een ervaren monitor en de hulp van
ouders of grootouders.
Hoe begin je eraan? Enkele tips!
Zet het zadel van de fiets zo hoog dat het kind met
beide voeten aan de grond kan. Niet alleen met de
tenen, maar met een halve voet.
Maak een borstelsteel vast aan de achterzijde van de
fiets, zodat je mee kan lopen tijdens het fietsen. Kies
liever voor twee remmen aan het stuur dan voor een
terugtraprem. Want die terugtrapbeweging is een
extra uitdaging.
Leren starten doe je zo: Zet de fiets in de juiste positie
– met één pedaal omhoog en wat naar voor gericht.
Eén voet staat daarop en de andere op de grond.
De beste tip: neem deel aan Kijk! Ik fiets!. 80 % van de
deelnemers kan na de sessie fietsen. (BC)
info: tickets 5 euro

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: ma, woe, do en vr van 9 tot 12 uur en van
13 tot 17 uur, di van 13 tot 17 uur.

Meer info over

: www.dekam.be/nl/taaliconen
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C U LT U U R
muziek

23 september
Neomaan
Vlaamse jukebox top 50
van Louis Neefs tot
Clouseau
MUZIEK

Uiterst links: Kevin Van Staeyen

Levenslessen van Neomaan

© Tine De Wilde

20 uur – GC de Kam
tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (vvk),
5 euro (abo), 4 euro (-26 jaar)
Met medewerking van het Bloskoor

‘We vinden onszelf
veel te belangrijk’
‘Het is alsof je pas echt van iets kan genieten als je beseft
dat je vervangbaar bent’, zegt liedjesmaker Kevin Van
Staeyen. Sinds een surrealistische bijna-doodervaring zit
hij vol levenslust en ook jij kan daar getuige van zijn
tijdens het jukeboxconcert van zijn band Neomaan, de
seizoensopener van gemeenschapscentrum de Kam.

A

ls Neonerd haalde Kevin Van
Staeyen (44) in 2011 de derde
plaats in de Nekka-wedstrijd.
Het samen met Veerle Baetens ingezongen Stop! passeert weleens op Radio 1.
Het was een van de charmante liedjes
met filosofische inslag uit het debuutalbum Bijna willekeurig (2013), dat opgevat
als verhaal allesbehalve willekeurig was.
De opvolger Bijna op tijd heeft een even
ironiserende titel en zou eind september
klaar moeten liggen. De liedjes krijgen
hun vuurdoop tijdens een reeks jukeboxconcerten waarmee de zanger en zijn
band (met o.a. zangeres Soetkin Collier
van Urban Trad) door Vlaanderen
trekken en lokale klassiekers in een
nieuw jasje stoppen.
De bandleider ontvangt ons in zijn goed
verstopte woonst in Zutendaal. Hij heeft
zijn opgeknapte art-decohuis in Niel
verkocht. Hij was eigenlijk op zoek naar
een vierkantshoeve, maar kwam midden
in de bossen terecht. Dat hij hier pas een
week woont, ondervinden we als hij het

interview even stillegt om de Telenetinstallateur binnen te laten. De verhuis
staat net als de nieuwe groepsnaam,
band en plaat voor de verse adem die hij
gevonden heeft nadat hij drie jaar
geleden verkeerdelijk gediagnosticeerd
werd met klierkanker. ‘Ze hadden me
nog twee weken gegeven’, klinkt het
ergens tussen opluchting, ontzetting en
verbazing. ‘Ik krijg nog steeds kippenvel
als ik eraan terugdenk.’ Dat hij nu fris en
monter voor ons zit, heeft hij te danken
aan een alerte dokter op de palliatieve
ziekenhuisafdeling, die hem aan een
baxter met antibiotica legde, waarna hij
alsnog helemaal opknapte.

Van gimmick tot jukebox

Van Staeyen is opgeleid als jazzmuzikant
en speelt intussen bijna een kwarteeuw
viool bij Le Trio Perdu, dat gipsyjazz uit
de hoogdagen van Django Reinhardt
brengt. Vroeger zong hij uitsluitend in
het Engels, een taal die hij door zijn
ex-vrouw, die in Oxford woonde en
werkte, behoorlijk onder de knie heeft.

Dat hij overschakelde naar het Nederlands heeft hij te danken aan een pokerspel met vrienden. ‘Ze hadden voor de
verliezer een persoonlijke opdracht
verzonnen. Ik ben nogal nerdy en kom
uit het jazzmilieu, waarin men vooral
standards speelt, dus moest ik tien zo
gênant mogelijke liedjes over mezelf
maken, maar dan in het Nederlands.’
Achter zijn rug schreven zijn makkers
hem in voor de Nekka-wedstrijd, waar
hij onverwacht het podium haalde. Even
later mocht hij een platencontact
tekenen bij Hans Kusters Music. ‘De
nieuwe nummers zijn geen gimmicks
meer. Ze hebben veel langer kunnen
rijpen’, vervolgt Van Staeyen. ‘Onze
manager Wilfried Brits stelde voor om
ze in afwachting van de release met
mondjesmaat te spelen tussen een
breder repertoire van Vlaamse klassiekers.
Dat blijkt nu een geweldig succes te zijn.’
‘Voor de jukebox laten we het publiek
meestal kiezen uit twee of drie liedjes.
Die kunnen allemaal van Louis Neefs
zijn, maar ook uit totaal verschillende
genres komen. Soms meet ik het applaus, soms laat ik iemand uit de zaal
kiezen uit de lijst van in totaal 150
liedjes.’
Die liedjes ingeoefend krijgen was voor
de bandleden geen sinecure. ‘Ik heb alle
partituren uitgeschreven, want de
akkoorden die ik op het internet vond,
waren niet altijd correct.’

Herkenbare frustraties

De klassiekers die hij eerst niet tof vond,
zoals Ik mis je zo en Eenzaam zonder jou,
zijn in hun nieuwe vorm uitgegroeid tot
zijn lievelingsnummers. ‘Vroeger had ik
een hekel aan Will Tura, misschien
omdat hij veel op stond bij mijn grootmoeder, maar door zijn nummers uit te
schrijven en te analyseren heb ik mijn
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mening moeten herzien. Het viel me op dat oudere muziek vaak beter in elkaar steekt dan modernere. Veel nummers die ik nu op de radio hoor,
lijken me snel in elkaar geflanst.’
‘Ik daag je uit om tien oud-Vlaamse liedjes op te
noemen. Vraag een Ier hetzelfde over zijn songpatrimonium en hij is morgenvroeg nog bezig.’
Met Drs. P, Hugo Matthysen en de Nederlandse
cabaretier Kees Torn als voorbeelden hoopt hij
zelf ook navolging te creëren. Dat doet hij door
zijn liedjes te voorzien van enkele welgemikte
kwinkslagen en veel herkenbare frustraties, zoals
in dat nummer over mensen die hun (amateur)
sport wel heel serieus nemen. ‘Ik zie ’s zondags
geregeld groepjes fietsers in hetzelfde pakje
voorbij zoeven. Als er dan een kind in de weg
staat, wordt er weleens gevloekt. Daar doe ik iets
mee.’

Ernstige nar

Van Staeyen ziet te weinig humor en zelfrelativering in de wereld én de muziek. ‘Ik probeer mijn
kinderen op te voeden met het idee dat zwart-wit
niet bestaat en dat je met jezelf mag lachen. We
zijn máár mensen! Ik kan heel ernstig zijn en ik
ben tegelijk de grootste nar. Alles weglachen kan
natuurlijk niet. Ook ik moet soms om negen uur
aan mijn piano gaan zitten om een nummer af te
werken.’
Maar veel problemen komen volgens de zanger
voort uit het feit dat we onszelf veel te belangrijk
zijn gaan vinden. Dat besefte hij toen hij zogezegd
terminaal was. ‘Plots wilde ik nog allerlei dingen
beginnen te regelen. Dingen die ik graag van mijn
ouders had meegekregen had ik op papier gezet
voor de kinderen, inclusief de leeftijd waarop ze
het mochten lezen. Tot ik dacht: maar nu begin
ook jij jezelf wel heel belangrijk te vinden.’
De echte winst kwam natuurlijk toen hij vernam
dat hij gewoon voort zou blijven leven. ‘Sindsdien
focus ik me veel meer op mijn rol als vader en op
wat ik voor de gemeenschap kan betekenen. Ik
ben ook meer viool beginnen te spelen, niet om
die 24 capriccio’s van Paganini te kunnen spelen,
maar omdat ik het zo leuk vind. Die maturiteit is
overnacht gekomen. Alsof je pas echt van iets
kan genieten als je beseft dat je vervangbaar
bent.’
Door Soetkin bij de groep te halen hoeft hij ook
niet meer constant in de spotlights te staan.
‘Zangers en muzikanten beoefenen een ander
soort vak. Als zanger moet je bezig zijn met het
betoveren van je publiek. Als muzikant kan je ook
even je ogen sluiten en gáán. Aan dat laatste
beleef ik minstens evenveel plezier.’
Tom Peeters

met een mening

Is de Vlaamse klant
nog koning?
Wanneer je in België buiten komt, loert er al snel een taaldiscussie om de hoek,
zeker in de Rand. Niet dat ik er mij veel gelegen aan laat, daarvoor loop ik al te lang
op deze aardbol rond en weet ik dat er belangrijker dingen zijn. En toch. Laatst
winkelde ik in een van de grootwarenhuizen in de buurt en - dingdong - hoorde ik
door de luidsprekers galmen dat ‘un responsable charcuterie’ aan kassa drie werd
gevraagd. Een Nederlandse versie viel niet te horen. Tussen de winkelrekken vroeg
ik aan een winkelbediende enige uitleg bij een product. Ze vluchtte weg op zoek
naar een Nederlandskundige collega. Uitleg heb ik die dag niet gekregen. Aan de
kassa kreeg ik het te betalen bedrag in het Frans geformuleerd. Nederlands, dat
lukte niet.
Kijk: dit maakt mij nog steeds boos en kregelig, al was het dan een vriendelijke
dame. Want erger is nog de Franstalige die jou bij een vraag in het Nederlands
aankijkt alsof je van de planeet Mars komt of die jou in slecht Engels probeert te
antwoorden. Mensen, hallo, het is hier de Vlaamse Rand anno 2022, waar je toch
zou mogen verwachten dat je in een minimum aan Nederlands zou worden aangesproken. Ik heb echter de indruk dat het misprijzen van onze taal woekert in die
magazijnen, en bij uitbreiding in heel wat handelszaken hier in de omgeving. Ik heb
soms het gevoel dat onze taal door Franstaligen wordt gezien als één van de vele
vreemde talen in onze regio waarvan de kennis, wegens niet dominant, een overbodige en nutteloze kennis is. En dat stoort me mateloos.
Klant is toch koning, ook de Vlaamse klant, niet? En, hoewel het Frans bij de Nederlandstaligen de laatste jaren achteruit gaat, schakelen Nederlandstaligen vaak (te)
snel over op het Frans wanneer ze horen dat een Nederlands gesprek te veel
gevraagd is. Op die manier krijgen Franstaligen en anderstaligen natuurlijk ook
weinig kansen om hun Nederlands te oefenen. En een taal oefenen, is een taal
leren. Dat weten we uit onze eerste lessen pedagogie.
Ik wil nog enige clementie aan de dag leggen voor de winkelbedienden. Ze moeten
dikwijls hard en repetitief werk leveren voor een karig loon, waarmee ze hopen
rond te komen tot op het einde van de maand. Dikwijls zijn ze kort geschoold en
hebben ze weinig of geen Nederlands gekregen in het onderwijs. Maar er mag toch
enige gevoeligheid voor elke taal aan de dag worden gelegd? Respect? Vriendelijkheid? Eigenlijk verwacht ik actie van de werkgever. Hij kan zijn personeel motiveren
om een minimum aan functioneel Nederlands te leren, en daarvoor tijd vrijmaken.
Er bestaan daarvoor goede en simpele cursussen en leerboekjes bij het Huis van
het Nederlands. Zal hem dat geld opleveren? Waarschijnlijk niet. Zou dat een attest
de gentilesse opleveren? Waarschijnlijk wel. Maar daar kan je geen frieten van
kopen. Vriendelijkheid levert vriendelijkheid op. Dat leer je in de eerste lessen
psychologie. En klanten die zich goed en aardig bediend voelen, komen terug. Dat
leer je in de eerste lessen bedrijfskunde.
Ondertussen zijn de patroons van de grootwarenhuizen misschien een andere les
uit de bedrijfskunde aan het uittesten: de vervanging van het personeel door
betaalcomputers. Taalprobleem opgelost, want een mechanische stem loodst jou
door alle te scannen producten heen. ‘Tot ziens en bedankt.’ Maar dat willen we
toch ook niet? We willen menselijke conversaties en een goede airconditioning
NL/F. Zodat we de hete dagen op gepaste temperatuur kunnen doorbrengen in de
grootwarenhuizen, de redders in tijden van hittegolf.
Bomen kunnen met elkaar communiceren, zo werd onlangs wetenschappelijk
bewezen. Dan moeten mensen dat ook kunnen. Het is de inspanning waard en het
is een prikkelende gedachte.
Pol Verdickt
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Wat valt er te beleven tijdens de Gordel op zondag 4 september?

Fietsen, wandelen of
ontspannen in de groene
Vlaamse Rand

Op zondag 4 september zet de Vlaamse Rand zichzelf in de kijker tijdens de Gordel. Die
dag kan je in de regio fietsen en wandelen vanuit de trefpunten in het provinciedomein
van Huizingen en de Plantentuin in Meise. ‘Naast de klassieke tochten, 100 kilometer individueel of in peloton, kinderanimatie en optredens pakt de Gordel uit met iets nieuws’,
zegt minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).
‘De eerste zondag van september staat
in het teken van de groene Vlaamse
Rand. Op 4 september zijn het provinciedomein van Huizingen en de Plantentuin in Meise de twee trefpunten voor
een sportieve dag’, laat Weyts weten. De
voorbije twee coronajaren werd de
Gordel gespreid over een hele week. Dit
jaar kiezen de organisatoren voor een
eendagsevenement.

Wandelen

‘Vanuit het provinciedomein van Huizingen vertrekken drie wandelingen’, vertelt
Cindy Nuyts, Gordelcoördinator van vzw
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‘de Rand’. ‘Een gezinstocht van 5 kilometer
in het domein zelf, een wandeling van
11 kilometer richting Herisemmolen in
Beersel en een wandeling van 16 kilometer
tot aan het Lambiekcentrum in Alsemberg
en langs de Alpacahoeve.’ Vanuit de
Plantentuin in Meise kan je kiezen uit
drie wandelingen. De kortste is
5 kilometer lang en geeft je de kans om
met de kinderwagen of rolstoel de
plantentuin te verkennen. Wie kiest voor
een wandeltocht van 11 kilometer, krijgt
er vanop de Fluxenberg een prachtig
panoramisch zicht bij. De langste
wandelroute van 14 kilometer leidt je

langs het pittoreske kerkje van Oppem,
de kapel van Amelgem en de Duivelsschuur in Meise.

Fietsen

Wie met zijn fiets afzakt naar het
provinciedomein in Huizingen, kan
kiezen uit parcours van 24, 43 of
62 kilometer. ‘De kortste tocht neemt je
vanuit het domein mee naar de brede
omgeving van Huizingen en buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw’, legt Nuyts
uit. ‘De middellange tocht gaat richting
Schepdaal en het kasteel van Gaasbeek.
Wie voor 62 kilometer met de fiets kiest,

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

EN

The Gordel walking and cycling event in the Rand (Flemish
municipalities ringing Brussels) will be the focus of attention
again on Sunday, 4 September. The assembly points on this day
for cyclists and hikers keen to explore the region will be the
Huizingen Provincial Estate and the Meise Botanical Gardens,
where participants will have a whole variety of different tours to
choose from. The more ambitious souls among you may wish to
try out the 125-kilometre Gordel Classic route, cycling in pelotons
of up to 125 participants, with road captains setting the pace.
Cyclists can take a breather at the terrace meeting points
established at the Kam community centre in Wezembeek-Oppem
and the Zandloper community centre in Wemmel.

krijgt nog wat extra kilometers voor de
kiezen tot aan natuurgebied De Wolfsputten in Dilbeek. Reken op 584 hoogtemeters.’
Aan de Plantentuin in Meise vertrekken
drie fietstochten van 21, 38 en 60
kilometer. De kortste neemt je mee
richting Kobbegem en Wemmel, de
middellange combineert dat met een
passage langs het natuurreservaat Land
van Oppem en de Banmolen van Wolvertem. Ga je voor de 60 kilometer, dan
krijg je een extra lus richting Kapelle-opden-Bos voorgeschoteld.
‘De lus van 100 kilometer is er weer bij.
Vertrekken voor die tocht door de hele
Vlaamse Rand kan zowel in het provinciedomein van Huizingen als in de Plantentuin in Meise’, vervolgt Nuyts. Wie het
echt groot ziet, kan kiezen voor de
Gordelklassieker van 125 kilometer. ‘Die
wordt gereden in pelotons van maximaal
125 deelnemers. Wegkapiteins bepalen
het tempo. Je kan kiezen voor een
gemiddelde snelheid van 24, 27 of
30 kilometer per uur.

A new feature this year is the Gordelcross, designed to offer you a
taste of cyclo-cross racing. After the introductory course for
children, everyone will have an opportunity to grab their own
helmet and bike to test their CX skills on the free cycling route.
Both the Meise and the Huizingen assembly points will be
providing a wide range of music and other types of
entertainment. Apart from the Gordel Classic, participation in the
Gordel is completely free, although you need to register for
whatever cycling or walking tour you are planning to do.

‘Ons gemeenschapscentrum de Bosuil
in Jezus-Eik fungeert voor de Gordelklassieker als bevoorradingspunt’, vult
Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur
van vzw ‘de Rand’, aan. ‘In onze terraspunten in GC de Kam in WezembeekOppem en GC de Zandloper in Wemmel
kunnen fietsers even op adem komen.
We kijken ernaar uit om de volgende
edities Gordelaars te ontvangen in onze
andere gemeenschapscentra.’

Gordelcross

Nieuw is de Gordelcross, die je laat
proeven van veldrijden. ‘Het veldrijden
behoort tot het Vlaamse sportieve
erfgoed en dat zetten we in de kijker in
het provinciedomein van Huizingen’,
vertelt Annelore Cleuren van Flanders
Classics. ‘Daar richten we een laagdrempelig parcours in waar kinderen
tussen 6 en 12 jaar gedurende 45 minuten
een initiatie kunnen volgen onder
begeleiding. Inschrijven is noodzakelijk.
Nadien rijden enkele professionals een
demonstratiewedstrijd en vervolgens
kan je met je eigen helm en fiets je
veldrijskills testen op het vrije parcours.’

Muziek en animatie

Voorts is er een uitgebreid aanbod aan
muziek en animatie. ‘In het provinciedomein kunnen kinderen terecht in het
VIK-dorp voor Very Important Kids’, zegt
Ann Schevenels, gedeputeerde van de
provincie Vlaams-Brabant. ‘Niemand
minder dan #LikeMe sluit de Gordel
muzikaal af in Huizingen.’ In de Plantentuin in Meise is er animatie en muziek
voor jong en oud. Daar beklimmen
onder meer Bram & Lennert het podium
aan het Plantenpaleis. De Plantentuin in
Meise is op 4 september gratis toegankelijk ter gelegenheid van de Gordel.

Inschrijven

Deelnemen aan de Gordel is gratis, met
uitzondering van de Gordelklassieker.
‘Welke fiets- of wandeltocht je ook doet,
inschrijven is in elk geval belangrijk’,
geeft Nuyts nog mee. ‘Zo ben je verzekerd en maak je kans op leuke prijzen.
Voor iedere geregistreerde deelnemer
planten de Bûûmplanters een boom.
Inschrijven doe je online op
www.degordel.be of op de dag zelf
in een van de vertrekpunten.’
Tina Deneyer
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BEELD
uit Wezembeek-Oppem

Vroeger en nu
Hotel La Vignette, op de hoek van de Grensstraat en de Museumlaan. Het 120-jarige hotel recht tegenover het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika en het Warandepark was heel aantrekkelijk voor toeristen. Mede door de nabijgelegen tramhalte van Tervuren,
de vroegere ‘boerentram naar Leuven’ die nu niet meer rijdt. Het hotel moest wijken voor twaalf luxeappartementen.
Tekst en foto’s: Luc De Vogelaere
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