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“Eens de schoolpoort voorbij
spreken we Nederlands”
Hoe gaat de Nederlandstalige basisschool om met het
toenemend aantal anderstalige leerlingen?
Mond-aan-mondreclame over de kwaliteit van het onderwijs en mooie gebouwen leggen de Nederlandstalige school van Kraainem geen windeieren. Het leerlingenaantal kent een forse groei. Ook bij anderstaligen gaan de voordelen van de school niet onopgemerkt voorbij. Hun percentage in de klas wordt
dermate hoog dat maatregelen zich opdringen.
Het Nederlandstalig onderwijs in Kraainem zit in de lift. De gemeenteschool zag
haar leerlingenbestand de jongste jaren
ﬂink groeien: van 181 in het schooljaar
1990-1991 naar 261 bij de telling afgelopen februari. De grootste groei zit bij de
kleuters. “Komend schooljaar hebben we
voor het eerst zes kleuterklasjes”, zegt
directrice Lea Bruggemans. “Toen ik zelf
zowat dertig jaar geleden in het onderwijs
stapte, telde de toenmalige zustersschool
in Kraainem drie kleuterklasjes.”
Ook in de lagere school is er een toename
in vergelijking met pakweg tien jaar
geleden. Maar in september 2002 telde
de lagere school met 145 toch veertien
leerlingen meer dan nu. “Die daling is
te verklaren doordat sommige jaren een
kleine kleuterklas doorstroomt en een
‘groot’ zesde leerjaar de school verlaat”,
aldus Bruggemans.

Weinig uit Kraainem
Opvallend is dat het aantal Kraainemse
kinderen die thuis Nederlands spreken vrij
laag ligt. In de lagere school zijn dat 36 op
131 leerlingen. “Nogal wat ouders brengen
hun kinderen naar onze school omdat deze
op de weg ligt naar hun werk”, merkt de
directrice op. “We tellen veel kinderen uit
het naburige Sint-Stevens-Woluwe, maar
ook van heel wat verder zoals uit Waterloo,
Leefdaal en Steenokkerzeel.”
Het effect van de mond-aan-mondreclame
bij de schoolkeuze valt volgens Lea Bruggemans niet te onderschatten. “Onze school
oogt mooi, dankzij de vele investeringen
die de gemeente deed. Bovendien staan we
borg voor kwaliteit.” En dat is ook de anderstaligen niet ontgaan. De lagere school
telt net geen 46% kinderen uit gezinnen
die thuis Frans spreken. In de kleuterschool
is dat zelfs 66%. Bij de telling van september was dat respectievelijk 40% en 58%.

Waarom kiezen anderstaligen voor een
Nederlandstalige school?
“Tweetaligheid is nu eenmaal belangrijk
in België. Het verhoogt de kans op werk
aanzienlijk”, verklaart Fransman Bernard
Larue de reden waarom hij zijn kinderen
naar de Nederlandstalige school stuurde.
“Bovendien wil ik dat mijn kinderen open
staan voor andere talen en culturen. En de
kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs is evenmin te versmaden.”
Ook Damien Hisette koos ervoor zijn drie
kinderen in het Nederlands school te laten
lopen. “Ze moeten weten dat er nog wat
anders bestaat dan de Franse taal. Thuis
spreken we Frans. Alleen als het over de
school gaat, houden we de conversatie
in het Nederlands omwille van speciﬁeke
termen. Om school te lopen in een andere
taal, moet je kind ofwel een talenknobbel hebben ofwel moet je thuis ook wat
Nederlands spreken. Anders lukt het niet.”

Directrice Lea Bruggemans: ”In de kleuterklas
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Luc Timmermans: “Meer Franstaligen in onze school mag niet ten koste gaan
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hoogt de kans op werk aanzienlijk.”

ken met hun kinderen.”

En dat heeft ook de Nederlandstalige
school van Kraainem begrepen. “Het liefst
zien we een koppeling tussen de inschrijving van een leerling en het volgen van
Nederlandse taallessen voor ouders die
onvoldoende Nederlands spreken. Wettelijk kan dat niet. We kunnen ouders alleen
de weg wijzen. Het is van groot belang dat
zij betrokken zijn bij het leerproces van
hun kind”, meent schepen Luk Van Biesen. Afgelopen jaar moest de school vijf
leerlingen doorverwijzen naar een andere
school omdat de ouders niet begrepen wat
er in de agenda van hun kinderen stond.
“De leerlingen zelf stimuleren we om buitenschoolse activiteiten in het Nederlands
te volgen. Wij wijzen hen op het bestaan
van de speelpleinwerking, de chiro, het
muziekonderwijs en het sportaanbod.”
Bij het begin van het schooljaar krijgen de
ouders een brief mee met de melding dat
ze, eens aan de schoolpoort, de spreekwoordelijke knop moeten omdraaien en
alleen nog Nederlands mogen spreken. Ook
afﬁches in de school met ‘hier is Nederlands de voertaal’ herinneren daaraan. En
leerkrachten moeten er de leerlingen op
wijzen dat ze op de speelplaats Nederlands moeten spreken.
Streefwoorden
In de kleuterschool werkt men met een zogenaamde streefwoordenlijst. “Als kinderen in de tweede kleuterklas nog geen zinnetje in het Nederlands kunnen zeggen of
moeite hebben woorden te herhalen, dan
adviseren we de ouders hun kinderen naar
een andere school te sturen”, verduidelijkt
directrice Lea Bruggemans. “Daar hanteren we een streefwoordenlijst voor. In de

lagere school krijgt wie Frans spreekt op
de speelplaats straf. En dat helpt. In de
kleuterschool kan zoiets natuurlijk niet.
Die kindjes begrijpen dat nog niet. Daar
kan de juf niets anders doen dan herhalen.
En zeker in de kleinste klas al eens iets
vertalen.”
Luc Timmermans, voorzitter van het
oudercomité, vindt het schooltaalbeleid
goed, maar blijft sceptisch. “Dit is een uiterst gevoelige materie. Meer Franstaligen
in onze school mag niet ten koste gaan
van de kwaliteit. We moeten ouders blijven sensibiliseren Nederlands te spreken
met hun kinderen. Goed dat er afﬁches
hangen in de school, maar ik vrees dat
eens de schoolpoort dichtgaat, ze dat in
vele gevallen vergeten.” Toch juicht Timmermans toe dat ook Franstalige ouders de
weg naar het oudercomité hebben gevonden. “Als we het hebben over het gebruik
van de taal zijn ze het meestal eens met
wat er wordt gezegd. Zij voelen het belang
daarvan aan voor de Nederlandstalige
school.”
Schoolfeestjes
“De school lost het taalprobleem blijkbaar
goed op”, merkt Bernard Larue, die lid is
van het oudercomité. “Zelf spreek ik altijd
Nederlands in de school. Ik ben daar zeer
strikt in. Hoewel ik moet toegeven dat
ik aanvankelijk iets soepeler was. Mijn
Nederlands was toen minder goed.” Ook
op schoolfeestjes spreekt Bernard Larue
steevast Nederlands. “Ik sta dikwijls
achter de bar. Ook al bestelt iemand in
het Frans, dan nog dien ik die persoon van
antwoord in het Nederlands. Een fruitsap
of een pintje in het Nederlands bestellen,

moeten ze toch kunnen.”
Ook Damien Hisette is daar vastberaden
in. “Vanaf we door de schoolpoort stappen, spreken we Nederlands. Tegenover de
kinderen is dat een absolute noodzaak.
Maar tegenover de leerkrachten of de
directie lijkt mij dat iets minder evident.
Nochtans houden we als Franstaligen in
het oudercomité rekening met deze gevoeligheden en spreken we alleen Nederlands.
Ook onderling.”
Opvallend is wel dat een aantal Franstalige
ouders hun kinderen verboden deel te
nemen aan de ‘Gordel voor Scholen’. “Het
is niet omdat ouders hun kinderen naar
een Nederlandstalige school sturen dat ze
plots van politieke gezindheid veranderen”, weet schepen Van Biesen. “Zolang
ze zelf ook maar wat Nederlands spreken.
Van belang is dat de kwaliteit van het
onderwijs niet daalt. Goed is alvast dat
het zesde leerjaar van onze Nederlandstalige gemeenteschool op de kantonale
examens prima scoort. Voor Nederlands
eindigde ze op de eerste en voor wiskunde
op de derde plaats. Toch is een speciﬁeke
omkadering geen overbodige luxe. Vooral
voor de kleuterschool. Als de juf daar
alleen prentjes kan tonen en geen volledig verhaal kan vertellen, dan is er wat
loos. Alleen kleinere klasjes kunnen dan
soelaas brengen.” Luc Timmermans gaat
daarin verder en denkt aan een individuele
benadering van probleemgevallen. “Maar
wie zijn wij om ons met het pedagogische
aspect te bemoeien?”
An Van hamme
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‘Zone 30’ rond de scholen
Uit de gemeenteraad van 2 maart
> De gemeenteraad vond uiteindelijk, na
vijf keer proberen, een akkoord over de
hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde gemeenteambtenaren en hun
familieleden. Kraainem ging hiervoor te
rade bij buurgemeenten Zaventem, Kortenberg en Wezembeek-Oppem. Het voorstel,
waarbij de gemeente de premie van de
gemeenteambtenaren op rust volledig op
zich neemt en voor de familieleden (echtgenoten) voor 50% betaalt, werd aangenomen. Schepen Luk Van Biesen (K2000)
maakte de opmerking “dat de meerderheid
nu niet moet doen of dit hun voorstel is.
Tenslotte was het oorspronkelijke voorstel
van K2000”.
> Schepenen Luk Van Biesen (K2000) en
Véronique Caprasse (Union) kondigden
de invoering van een ‘zone 30’ rond de
scholen aan. In samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant zal er ook een
project uitgewerkt worden waarin gemachtigde opzichters het verkeer aan de
school in goede banen zullen lijden. Van
Biesen merkte op dat de beslissing van
de gemeenteraad een louter principiële
beslissing is. Op die manier kan het plan
verkeerstechnisch uitgewerkt worden. Het
voorstel werd goedgekeurd.
> Dominique Houtard (Union) probeerde
een punt op de dagorde te plaatsen door
te stellen dat het aansluit bij de opmaak
van een gemeentelijk beleidsplan. Houtard, die ook provincieraadslid is, had een
provinciaal milieubeleidsplan kunnen
bemachtigen in het Nederlands. Hij vroeg
de gemeente een klacht in te dienen bij
de bevoegde overheid omdat er geen
Franstalig exemplaar beschikbaar is, en om
een vertaling te vragen. K2000 reageerde
bij monde van Louis Hereng dat deze
vraag ongegrond is aangezien ze niet op
de dagorde van de gemeenteraad stond.
“Vorige gemeenteraad wilde ik ook een
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punt laten behandelen dat aansloot bij
een ander punt van de dagorde. Dat mocht
toen niet; dus mag dit punt ook niet op
deze gemeenteraad behandeld worden”,
aldus Hereng. Er werd niet gestemd over
dit punt. K2000 raadde Houtard aan, als
hij dan toch zonodig moet, in eigen naam
klacht in te dienen in plaats van zich te
verschuilen achter de gemeente.
> De Gecoro (Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening) heeft eindelijk
zijn huishoudelijk reglement. Bij de regeling van de presentiegelden vroeg schepen
Luk Van Biesen (K2000) zich af waarom de
voorzitter het dubbele (150 euro) krijgt
van de gewone leden (75 euro). Hij stelde
ook voor de presentiegelden te beperken
tot vier zittingen. Schepen d’Oreye de
Lantremange (Union) gaf een vreemde
verklaring voor de verschillende presentiegelden. “De voorzitter heeft meer werk
met deze vergaderingen dan de andere
leden van de commissie. Het is niet meer
dan normaal dat hij daarvoor dan een
eerlijke bezoldiging krijgt. Eva Kahn (LBM)
vroeg zich af waarom de leden van de milieuadviesraad geen bezoldiging krijgen en
deze van de Gecoro wel. Het antwoord van
schepen d’Oreye was kort en duidelijk: “De
vergoedingen voor de Gecoro zijn voorzien in het decreet. En de wet is de wet.”
K2000 deed nog een ultieme poging om
de milieuadviesraad op dezelfde hoogte
te tillen als de Gecoro, maar dit was als
water op een eend. De bezoldigingen voor
de Gecoro werden gestemd met verschillende onthoudingen.
> Raadslid Lucien Verheyden (K2000)
merkte op dat de recente informatievergadering over het vliegtuiglawaai blijkbaar
alleen voor Franstaligen bedoeld was.
“Het ergert mij mateloos dat een federaal
ambtenaar alleen maar Frans spreekt. Het
college heeft hierin als organisator een

grote verantwoordelijkheid. Het getuigt
van minachting voor de taalwetgeving”,
stelde hij. Burgemeester Willemart (Union)
bestreed de uitspraken van Verheyden.
“Raadslid Verheyden hoort blijkbaar niet
goed. De heer Touwaide, ombudsman van
de vlieghaven, heeft wel degelijk Nederlands gesproken. Wij zijn bereid om een
nieuwe vergadering over dit onderwerp te
organiseren voor de Nederlandstaligen.”
Volgens Verheyden, zelf aanwezig op de
informatievergadering, was geen enkele
slide over het spreidingsplan in het Nederlands. “Doordat de burgemeester nu een
vergadering in het Nederlands wil organiseren, geeft hij mij indirect gelijk.”
> Raadslid Lucien Verheyden (K2000)
vroeg zich nogmaals af hoe het gemeentelijk geld wordt belegd. Volgens Verheyden
moet de ontvanger de beleggingen doen
in overleg met het schepencollege en
niet op eigen houtje zoals de Schepen
van Financiën in december 2003 stelde.
Verheyden: “Mijn vraag aan het college is
klaar en duidelijk: wat zijn de opbrengsten en de diverse beleggingsproducten
die de gemeente is aangegaan?” Schepen
d’Oreye de Lantremange reageerde gepikeerd. “De gouverneur heeft uw klacht bij
de hogere overheid ongegrond verklaard,
wat bewijst dat ik het bij het rechte eind
heb. De wet op de beleggingen is hier niet
van toepassing omdat het gaat om korte
termijnbeleggingen. De werkwijze van het
schepencollege is dus logisch, wettelijk en
renderend.” Ook schepen Van Biesen maakte een bedenking. “Met de opmerkingen
van raadslid Verheyden lijkt het erop of de
ontvanger zijn werk niet goed doet. Als
je de ﬁnanciële cijfers van de gemeente
bekijkt, blijkt echter het tegendeel.”
Luc Timmermans
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Bijnamen noemen (3)
Wannes Pot
De echte naam van Wannes Pot was Louis
Degreef. Zijn bijnaam kwam er na zijn
optreden in het toneelstuk ‘De Schone uit

Een prachtfoto van Louis Degreef in de rol van
‘Wannes Pot’ tijdens de opvoering in 1947. Naast
hem zijn medespeelster Colette Fontein.

de Keizer’ (1947) waarin Louis de rol van
Wannes Pot speelde. Zijn schoonzuster
Mariette Boussart, echtgenote van Maurice Willegems en zijn schoonbroer ‘Breu’
traden eveneens op in het stuk dat werd
gebracht in de feestzaal ‘Bij Mans van
Proike’, beneden aan de J. Van Hovestraat.
Later werd dat de zaal ‘Bij Rik den Bekker’.
Van dan af bleef iedere Kraainemnaar hem
Wannes Pot noemen. Louis ‘Wannes Pot’
Degreef begon toneel te spelen in 1929.
Tijdens WO II werd hij als krijgsgevangene
naar Duitsland gevoerd. Later werd hij
voorzitter van de oudstrijdersbond. Hij
baatte ook een café uit aan de J. Thumasstraat. Na de opvoering kreeg de herberg
de naam ‘Estaminet - Bij Wannes Pot - In
de Keizer’. Het café is nu verdwenen. In
de plaats staat een appartementsgebouw
en het benzinestation Q 8. Wannes was
getrouwd met Margriet Boussart die vandaag nog altijd aan de Annecylaan woont
waar zij, uiteraard samen met Wannes, in
1952 belandde. Wannes overleed vijf jaar
geleden. Tijdens zijn actief leven was hij
hoofdambtenaar in het Brussels Congressenpaleis. Hij was de vader van Willy, ‘de
Koinder’, die nu in Steenokkerzeel woont.
Willy was nog een broekventje toen in
1944 de ‘Amerikoinders’ met hun zware
bombardementsvliegtuigen over Kraainem
vlogen. En hij riep ‘de Koinders kommen
af’. Vandaar.

De Kanunnik
De Kanunnik werd ook pastoor Van As
genoemd. Zijn gehoorgestoorde zuster
Jeanne woonde bij hem in. In feite was hij
aalmoezenier. Hij woonde aan de Lijsterbessenbomenlaan waar hij een grote tuin
bezat die vol met ‘sussemenen’ (seringen)
stond. Tijdens de oorlogsperiode stelde
iemand hem voor om een rantsoeneringszegeltje van de melk in te ruilen voor een
mooi boeket uit de tuin. De brave man
die in de parochie uitsluitend optrad als
vervanger, was van het aanbod zo ‘gepakt’
dat hij een immens boeket meegaf.
De inwoonster herinnerde zich nog de
eerste keer toen ze bij de kanunnik aanklopte er niemand de deur opende. Toen ze
zich omdraaide om terug te keren, is haar
het volgende beeld bijgebleven. Onder het
‘groene deurtje met uitgesneden hartje’
zag ze twee voeten en het onderste van
een zwart kleed. ’t Was niet het juiste moment om bij de kanunnik aan te kloppen…
De ‘crèmeboeren’ van Kraainem
Dipaco of ‘Robino’
Hij was van Italiaanse afkomst, klein van
gestalte en gehuwd met Marie. Zij hadden
samen twee dochters: Madeleine en Rosa.
Dipaco heeft op vele plaatsen gewoond.
Zo o.m. in begin van de Lijsterbessenbomenlaan, naast het gemeenschapscentrum
waar nu ‘den brillenwinkel’ is gevestigd, aan
de Molenstraat waar nu de familie Vogels
woont, aan de J.B. De Keyzerstraat in
Wezembeek-Oppem, in het domein van graaf
de Burbure. Uiteindelijk week hij uit naar
Sint-Lambrechts-Woluwe (Op Weule) waar
hij op 102-jarige leeftijd overleed. Dipaco
stapte met zijn ijskar en koperen toeter door
de Kraainemse straten. Volgens sommigen
was het ‘geheim’ voor zijn lekker ijs het
feit dat de bereiding gebeurde op basis van
geitenmelk. Anderen beweren dat Dipaco
pas geiten begon te kweken nadat hij op
een Vlaamse kermis een geit gewonnen had
door op een hoge paal (mast) te klimmen die
vol gesmeerd was met bruine zeep. Op de
Vlaamse kermissen vormde mastklimmen in
die tijd een belangrijke attractie. Helemaal
bovenaan was een wiel bevestigd waaraan
de ‘prijzen’ hingen. Zijn tuin was ook de
stockageruimte voor zijn andere passie: het
verzamelen, maar ook verkopen van alle
elders nog onvindbare toebehoren (vijsjes,
hoesjes, ...). Hij dronk regelmatig zijn pintje
met ‘Constant de Voddeman’, die de grootvader was van Jules van de Pirre.

Jules de crèmeboer
‘Jules de crèmeboer’ heette eigenlijk Jules
Van Riet. Eind jaren ‘50 begin jaren ‘60
reed hij in Kraainem rond met zijn ‘triporteur’. Hij woonde beneden aan de J.
Van Hovestraat, naast het huis van Jules
van de Pirre. Jules was getrouwd met
Marieke; zij hadden één dochter Odille die
verpleegster was. Marieke was de zus van
limonadefabrikant Robert De Ridder die
zijn bedrijf had aan de J. Thumasstraat.
Robert haalde het water als basiselement
om limonade te maken uit de Sint-Antoniusbron. De zoon van Robert heette Roger
die jammerlijk om het leven kwam bij een
auto-ongeval. Roger was de eerste uitbater van de sporthal. Zijn zoon Erik, die
heel actief is in het Kraainemse carnaval,
trouwde met Sandra Sevenants, dochter
van Albert ‘den Berre’ Sevenants. Albert
baatte eerst een ﬁetsenwinkel uit aan de
J. Van Hovestraat en werd later cafébaas
van ‘t Oud Pachthof aan de J. Thumasstraat. Na het overlijden van ‘den Berre’
werd het café aangekocht door een Italiaan die de afspanning binnenin volledig
vernieuwde en er een gezellig restaurant
van maakte, nog steeds onder de naam ‘t
Oud Pachthof.
Patricia Jooris, Louis Hereng

Bijnamen: de reacties
De eerste bijnamen die we in januari belichtten, kregen onmiddellijk veel bijval.
“Het is een leuk initiatief”, is de overheersende reactie. We noteerden verschillende
suggesties voor ‘nieuwe’ bijnamen. En wat
we vooraf zelf een beetje vreesden bij
artikels gebaseerd op mondelinge overlevering is gebeurd. Enkele mensen meldden
ons dat onze omschrijvingen niet altijd
kloppen. Meer bepaald in het geval van
‘Proike van de cinema’. De familienamen
van Gaston en Anna werden verwisseld.
Gaston werd geboren als Gaston Leemans
en Anna als Anna Vandenbemden. Proike
is echter niet Gaston zelf, zoals wij eerder berichtten, maar wel de vader van
Anna stond bekend als Proike. Helaas kon
niemand ons vertellen waar deze bijnaam
vandaan komt.
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Uit Kraainems verleden (41)
Kraainemse lotelingen ten strijde voor Napoleon
Door de aanhechting van België bij Frankrijk in 1795 waren onze voorouders Fransen geworden en door
de wet van september 1798 moesten ze in het Franse leger dienen.
En dat nieuwe vaderland dienen, begon met
de loting. Wie er zich had ‘in geloot’ en
niet om één of andere reden werd afgekeurd, moest zijn militaire dienst vervullen.
Want velen werden afgekeurd. We hebben
enkele cijfers voor het kanton Sint-Stevens-Woluwe waartoe Kraainem behoorde.
In 1808 waren er 146 lotelingen waarvan
er 61 werden afgekeurd; in 1809 waren er
dat 17 van de 115 en in 1814 47 van de 149
die geloot hadden. In 1808 en 1809 samen
werden er 37 lotelingen afgekeurd omdat
ze te klein waren en 41 anderen wegens
lichamelijke gebreken. Zo werden er van de
vier Kraainemse lotelingen van 1807 twee
afgekeurd omdat ze te klein waren: Jean
Heuving mat slechts 1,555 m en Guillaume
Vandeuren was met zijn 1,54 m nog iets
kleiner. In de lijst van 1808 wordt er zelfs
een knecht vermeld die niet groter was dan
1,25 m. De gemiddelde lengte van de lotelingen schommelde trouwens tussen 1,55 m
in 1813 en 1,672 m in 1804.
Vrijkopen
In zijn boek ‘De Revoluties’ stipt de gekende Engelse historicus E.J. Hobsbawn
aan dat de stedelingen meestal groter
waren dan de plattelandslieden. Zo waren
in de jaren 1823-1827 stadsmensen in
Brussel gemiddeld 3 cm groter dan mensen
uit de omringende plattelandsgemeenten;
stadsmensen uit Leuven 2 cm. Dit wordt
bewezen door de militaire statistieken.
Nu zal dat gemiddelde wel rond of boven
1,80 m liggen. Nogal wat jongens werden
afgekeurd wegens lichamelijke ondergeschiktheid: velen waren te zwak, anderen
hadden misvormde voeten (platvoeten),
enzovoort. Werd men goed voor de dienst
bevonden, dan kon men nog ontsnappen
aan het soldatenleven door zich vrij te
kopen. Dat was een zeer dure aangelegenheid die tot in de puntjes was geregeld.
Het bedrag was een kwestie van vraag en
aanbod. Zo moest een dienstplichtige uit
het departement Jemappes in 1808 een
overeenkomst afsluiten met volgende betalingsmodaliteiten: 94,81 fr. bij het vertrek
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van zijn plaatsvervanger en 1.905,19 fr.
te overhandigen aan een gevolmachtigd
persoon nadat zijn vervanger twee jaar in
het regiment had gediend. Daarenboven
moest de vervangen dienstplichtige op die
som van 1.905,19 fr. nog een intrest van
5% betalen. Als we daar de som van 100 fr.
bijrekenen voor de kledij en de uitrusting
van zijn vervanger en de kosten voor het
registreren van dit alles, beliepen de totale
kosten voor deze vervanging iets meer dan
2.300 fr. Een gewone soldaat ontving een
jaarlijkse soldij van 109,80 fr. en moest
dus bijna 21 jaar dienen om zo een som
te verdienen! Dat de Kraainemse loteling
(1809) André Moysons, een notarisklerk en
zoon van Jean-Ferdinand Moysons en Anna
Coenraets, zich kon vrijkopen, zegt veel
over zijn sociale status.
Weigeren
Een andere manier om
aan de legerdienst te
ontsnappen was gewoon weigeren om naar
het leger te gaan. Een
zeer zware beslissing!
Werden die weerspannigen
(réfractaires)
gevangen, dan was
de straf uiterst streng
en de dienst een
lijdensweg. Zelfs de
ouders van de dienstweigeraar werden hard
aangepakt. Antoine De
Kleermaeker (loteling
in 1809), zoon van
Pierre De Kleermaker
en Angeline Cloetens,
werd goedgekeurd en
naar een depot verwezen met lichtere dienst
omdat zijn broer reeds
bij de artillerie was.
Maar omdat die broer
dienstweigeraar werd
– deserteerde hij?
– haalde men Antoine

uit het depot weg. Waar hij terechtkwam,
weten we niet, maar tijdens zijn militaire
dienst overleed hij in Gent. (zie overlijdensbericht nr. 1). In onze lijsten (1807)
treffen we een zekere François Wederop aan,
waarvan men zegt dat hij een ‘enfant de la
patrie’ of … een vondeling was. Hij werd
trouwens afgekeurd wegens een misvorming
aan de benen.
De soldaten
En diegenen die geschikt werden bevonden? Zij werden op een bepaalde dag en
plaats verzameld en met een groep van een
honderdtal – niet meer, want anders werd
de bewaking te moeilijk – werden ze onder
begeleiding naar een depot gebracht. Onderweg leerden ze de basisbeginselen van
het soldatenleven en in het depot werden
ze tot soldaat opgeleid en daarna naar een
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eenheid gestuurd. Verplaatsingen naar een depot of
regiment gebeurden te voet.
Een paar voorbeelden. Guillaume Booischot (loteling
in 1809), een timmerman,
moest naar Lorient (Bretagne), zowat 675 km in
vogelvlucht van Kraainem.
Hij vertrok op 22 april 1808
en kwam er de 25ste mei aan.
Hij had er dus 34 dagen over
gedaan. P. Dewinter (loteling
in 1809), de plaatsvervanger
van André Moysons, liep van
Brussel naar Alessandria (in
de Povlakte, ten noorden van
Genua) in 51 dagen. Afstand
in vogelvlucht: 810 km. Voor
Pierre Charels, een slager, en
Henri De Becker, een knecht,
(lotelingen in 1808) was
hun trip naar Parijs daarmee
vergeleken een wandeling!
Ze vertrokken op 2 juli 1807
en bereikten het 32ste linieregiment in de Franse hoofd
stadde 13de juli. Twaalf dagen stappen: een kinderspel!
Sprekender nog is de berekening die
Dr. Peeters maakte. Hij becijferde dat een
zekere Kenis uit Wuustwezel zowat 1.300
km aﬂegde, van Antwerpen naar NoordItalië, in drie weken wat het verbazingwekkende gemiddelde betekent van 60 km
per dag. Was men dan niet groot, men kon
zeker en vast goed stappen! Diezelfde Kenis zou de Ruslandveldtocht van Napoleon
meemaken en in Russische gevangenschap
geraken. Toen hij in Saratov aan de Wolga
vrijgelaten werd, had hij nog 7.000 km af te
leggen vooraleer hij, na zeven jaar afwezigheid, weer thuisgeraakte. De fuselier van ons
overlijdensbericht nr. 2, Laurent Decoster,
had minder geluk. Napoleon had een leger
naar Spanje gestuurd om er de opstandelingen en de Engelsen die ze kwamen steunen,
te bevechten. In 1813 moesten de Fransen
het Iberisch schiereiland verlaten, maar dan
was onze Kraainemse fuselier reeds overleden in het Baskische stadje met de mooie
naam Vittoria.
Georges Bulteel
Bron
K.C. Peeters, Soldaten van Napoleon. Uitgeverij De Vlijt
NV, Antwerpen, 1977.

KWB- KAV
Lourdeswerking Woluwe
maandag 12 april

Wijnen uit Friuli
Wijngilde De Wingerd
Vrijdag 23 april - 20u
GC Kontakt
Friuli is één van de kleinste Italiaanse
wijngebieden. Het grenst in het noorden
aan Oostenrijk, in het oosten aan Slovenië, wordt in het zuiden bespoeld door
de Adriatische Zee en raakt in het westen
Venetië. Van de Alpen naar de zee is de
bodem nogal gevarieerd; de helft is bergachtig en in het binnenland strekt zich
de uitgebreide hoogvlakte van de Friuli
uit, met droge gronden in het noordelijke
deel en zuidelijk vruchtbare terreinen
die besproeid worden met talrijke waterhoopjes. Het klimaat wordt gekenmerkt
door koude winters vanuit het noorden en
warmere winden vanuit de zee, met nogal
veel neerslag.
De meest gekende wijnstokken zijn: Refusco dal preduncolo rosso, Cabernet-Sauvignon, Malvasia, Tocai. Deze wijnen kunnen
we zeker waarderen. Iedereen is van harte
welkom in GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1160
Sint-Pieters-Woluwe.
Anny Menten

De Lourdesverantwoordelijken van de
Dekenij Woluwe nodigen van harte jong en
oud uit op onze 22ste minibedevaart. We
kijken ernaar uit jullie te mogen ontmoeten. Op paasmaandag 12 april trekken we
samen naar Kleit tegen Maldegem. Samen
met mensen die zorg dragen voor mekaar,
waardering tonen voor anderen, menselijke
warmte en geborgenheid ervaren, even stil
worden en in gedachtenis vertoeven bij
Jezus en zijn Moeder Maria. Onze minibedevaart vindt plaats in het Meetjesland.
We genieten er samen van het natuurschoon in het groene dal van de Ede. In
de namiddag bezoeken wij Maldegem. Met
de zon van de partij wordt het alvast een
ﬁjne dag.
Er zijn twee mogelijkheden voor het
middagmaal: eigen picknick of warme
maaltijd. Kostprijs: 20 euro voor bus en
picknick (kinderen – 12 j. betalen 12 euro)
of 35 euro voor bus en warm middagmaal
(kinderen – 12 j. betalen 18 euro). Iedereen zorgt voor zijn eigen vieruurtje of
heeft de mogelijkheid iets ter plaatse te
nuttigen. Inschrijven bij uw Lourdesverantwoordelijke vóór 4 april. Voor allerlaatste wijzigingen, bellen naar Germaine
Ameele, tel. 02 762 38 97 of Annie Menten, tel. 02 731 21 07. We verwachten
u om 7u45 aan de opstapplaats met als
plaatselijke verantwoordelijke:
> Kerk van Stokkel, Annie Menten,
Kon. Astridlaan 434, Kraainem,
02 731 21 07
> Kerk van Mooi-Bos, Paula Suys,
Dumoulinstraat 76, Sint-Pieters-Woluwe,
02 770 92 04
> Parmentierlaan 250, Henri Van Elsen,
D. Vanbeverstraat 65, Sint-Pieters-Woluwe
> Woluwelaan, Rob en Arlette Van Reusel,
R. Declercqstraat 53, Sint-Pieters-Woluwe,
02 771 49 34
> Sint-Lambertuskerk, Germaine Ameele,
Konkelstraat 114, Sint-Lambrechts-Woluwe, 02 762 38 97
> Meudonplein (park), Maria Louwyck,
Dolﬁjngaarde 7, Sint-Lambrechts-Woluwe,
02 762 69 62
> Kerk H. Familie, Suzanne De Mulder,
Roodebeeksestwg. 47, Sint-LambrechtsWoluwe, 02 771 74 79
> Singelijnschool, Lucile Dufraimont,
Goudenbekerlaan 11, St.-Lambrechts-Woluwe, 02 771 15 96
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Sportweek 2004
In de week van 23 tot en met 27 augustus richt de Kraainemse
Sportraad een ‘Sportweek voor de jeugd’ in de leeftijdscatagorie
van 12 tot 18 jaar in.
Wat zijn de voorwaarden voor deelname?
> bij aanvang van de sportweek minimum 12 jaar en
maximum 18 jaar oud zijn
> een sportieve ingesteldheid hebben
> je goed voelen in groepsactiviteiten met het nodige respect
voor de andere deelnemers en monitoren
> de Nederlandse taal voldoende machtig zijn
> tijdig ingeschreven zijn, en het inschrijvingsgeld
(130 euro per deelnemer) vereffend hebben

Wat bieden wij aan?
De groep vertrekt op maandagmorgen en keert terug op vrijdag
in de late namiddag. Er wordt overnacht in een jeugdherberg.
Op het programma staat: ‘avonturentocht’, mountain bike, speleologie, afvaart van de Lesse, bowling, …
Om organisatorische redenen is het aantal inschrijvingen
beperkt tot 20 deelnemers. Tijdig inschrijven is de boodschap.
Hierbij vinden jullie een inschrijvingsformulier. Voor eventuele
bijkomende informatie kunnen jullie steeds terecht bij Michel
Renders, voorzitter van de Sportraad, tel. 02 720 88 03 of 0475
72 45 34; Huguette Dormaels, penningmeester, tel. 02 767 22
51 of 0219 20 54.
Inschrijvingen kunnen enkel bij Huguette Dormaels (Gemeentehuis Kraainem, Dienst van de Ontvanger tijdens de kantooruren of via turnkring KnA op woensdagavond tussen 18u en
21u30).

✂
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ondergetekende (naam & voornaam)
wonende te : (straat / nr) :
(postnr. / gemeente) :
Telefoon :
stemt uitdrukkelijk en zonder beperkingen in met de deelname van :
VOORNAAM en NAAM

GEBOORTEDATUM

aan de sportweek ingericht door de Kraainemse sportraad, van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus 2004. Ondergetekende
kent de door de Sportraad vooropgestelde modaliteiten en gaat hiermee akkoord.
Het inschrijvingsgeld wordt vereffend bij de inschrijving in contant geld, per cheque of via een overschrijving. Het betaalde bedrag
is voor de volledige duur van de sportweek en omvat een verzekering voor sportongevallen + alle kosten voor de activiteiten, exclusief drank en persoonlijke uitgaven.
Betalingswijze :
(keuze aankruisen a.u.b.)

O in contant geld
O per cheque
O overschrijving (*)
x 130,00 euro =
Datum
Naam & handtekening

Formulier naar behoren ingevuld, ondertekend en vergezeld van het overeenkomstige inschrijvingsgeld (of het bewijs van overschrijving), zo spoedig mogelijk in te dienen bij Huguette Dormaels – Gemeentehuis Kraainem - Dienst van de Ontvanger. Het is aangeraden om voorafgaandelijk contact op te nemen met Huguette Dormaels, tel. 02 719 20 54 of 02 767 22 51 om bevestiging te krijgen
dat het maximum aantal inschrijvingen nog niet bereikt is!
(*) Betalingswijze : wij geven de absolute voorkeur aan overschrijving op rekening 001.2897605.97 van de Sportraad. Welke betalingswijze je ook
kiest, deze moet gelijktijdig met de inschrijving gebeuren !
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Het leven zoals het is: steenwegen
Steenwegen in Kraainem mei 2004

Raar maar waar, de steenweg is een thema dat iedereen aanspreekt. Elke burger heeft er een mening over en in elke Vlaamse familie is er wel iemand die aan een steenweg woont, werkt
of winkelt. Een uitstekend uitgangspunt voor een sociaal-artistiek project over dit fenomeen, vinden zes Vlaams-Brabantse
cultuur- en gemeenschapscentra. Naast een gemeenschappelijk
vertrekpunt - alle projecten spelen zich af langs een steenweg
- vult elke gemeente het programma lokaal in. Ook Kraainem
neemt deel aan dit ‘steenwegproject’. Bedoeling van het project
is om mensen aan te trekken die we minder of niet bereiken met
de wekelijkse programmering van het gemeenschapscentrum.
Daarnaast willen we de mensen van de steenweg dichter bij
elkaar brengen.
Kraainem vormt wel het buitenbeentje, want onze activiteiten
zijn gecentraliseerd rond de Oudstrijderslaan, niet echt een
‘klassieke’ steenweg maar toch een straat in de gemeente die
ondertussen de functie van een steenweg vervult. Van Dale
omschrijft ‘steenweg’ als een straatweg, en zeg nu zelf, kan een
straat ‘straatser’ zijn dan de Oudstrijderslaan? Door het drukke
verkeer - op de spitsuren is het vaak stapsvoets rijden - krijgt
deze ‘steenweg’ een wat onpersoonlijk karakter. Bestuurders
en passanten beseffen te weinig dat er heel wat mensen langs
deze straat wonen. Ze weten dikwijls niet dat er zich ook enkele
markante gebouwen bevinden. Neem nu de St. Anthony’s Parish.
Wist je dat de kerk een gebouw is van de Wereldtentoonstelling
in 1958? En zo kunnen wij nog een heleboel weetjes vertellen. Hoe jij die te weten kan komen? Door in mei naar één van
de activiteiten van het ‘steenwegproject’ te komen. Hieronder
lichten we een tipje van de sluier op:

> Paul Michiels & The Big M’s geven op 8 mei het startschot met
een sfeervol optreden in de Lijsterbes. Omdat we vaak onze eigen buren niet kennen, doet het centrum een actie ‘Nodig eens
een buur uit’. Wanneer drie buren een ticket kopen, krijgen zij
van de Lijsterbes een vierde ticket gratis.
> Op 11 mei heeft er een info-avond plaats over wonen in
Kraainem. Zowel sociale als economische en culturele aspecten
komen daarbij aan bod.
> De festiviteiten bereiken hun hoogtepunt op 14, 15 en 16
mei. Dan wordt de Oudstrijderslaan onder handen genomen.
Omdat de plaatselijke turnkring KnA in 2004 haar 80-jarig bestaan viert, wordt dit weekend ook extra aandacht geschonken
aan vrije tijd en sport. Geleide wandelingen die het ontstaan
van de Oudstrijderslaan toelichten, turndemonstraties, een bal
populaire, death-ride, een paardentram… Kortom, te veel om
op te noemen.
Gedurende dit weekend kan je in de Lijsterbes ook terecht voor
een tentoonstelling over 80 jaar turnkring KnA en op zondag
verwachten we je vanaf 13u op de Oudstrijderslaan!
> Medio april is er een volledig programma ter beschikking op
het onthaal van de Lijsterbes. Hou ook de gemeenschapskrant
van volgende maand in het oog, want daarin vind je alles wat je
moet weten over het ‘steenwegproject’.
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Gezocht: enthousiaste ruimtevaarders
De Lijsterbes zoekt enthousiaste Amstrongs,
Gagarins, Laikas en andere astronauten (erv. nt. ver. int. cult. )

Vergis je niet, wij hebben niet de ambitie om de NASA achterna
te gaan, maar onlangs vertelde iemand mij dat het ‘glazen
gedeelte’ van gemeenschapscentrum de Lijsterbes op een ruimteschip lijkt! Nu heb ik al veel gehoord: een glazen stolp, een
visbokaal, een serre, maar een ruimteschip? Nee, deze ‘Mister
Spock’ heeft waarschijnlijk te veel naar Star Trek gekeken. En
toch bleef dat ruimteschip door mijn hoofd spoken. En inderdaad, ons centrum met al dat glas doet je, mits enige verbeelding en twee kruidige paddestoelen, wel wat denken aan één of
ander ruimtetuig.
Je kan de vergelijking zelfs nog verder doortrekken naar de
werking van ons centrum. Want zoals het een goed ruimteschip
betaamt, is er aan boord van de Lijsterbes ook een bemanning
nodig die instaat voor het goede verloop van de dagelijkse
activiteiten (en het plukken van de paddestoelen). De bemanning staat voortdurend in contact met de mensen op de grond,
de plaatselijke verenigingen en de inwoners van Kraainem. ‘This
is ground control to Major Tom’, zeg maar. En omdat wij van
nature nieuwsgierig zijn en graag nieuwe werelden ontdekken,
zenden wij af en toe onze telescopen of verkenners uit die ons
vertellen in welke richting wij het schip moeten besturen. Wij

DE LIJSTERBES I jaargang 5, nr 4 april 2004

noemen ze geen astronauten, maar wel ‘leden van de programmeringscommissie’. Tijdens de maandelijkse vergaderingen van
deze programmeringscommissie werken zij nieuwe projecten uit
en verlenen zij nuttig advies over o.a. de programmering en de
infrastructuur aan de Captain Kirk van de Lijsterbes.
Deze bemanningsleden van de programmeringscommissie
worden voorgedragen door het moederstation, cultuurraad
genaamd. Sinds kort beschikt Kraainem over een nieuw moederstation. Vandaar dat ook de programmeringscommissie wordt
hernieuwd.
Ben jij een astronaut met frisse ideeën en wil je in een kosmische sfeer meehelpen aan de uitbouw van ons ruimtetuig?
Aarzel dan niet en stuur je kandidatuur voor 10 april naar Cultuurraad Kraainem, Jacques Vilrokx, Lijsterbessenbomenlaan 6,
1950 Kraainem. Vertel ons waarom je mee wil in ons ruimteschip
en zoek samen met ons de hogere culturele sferen op. ‘It’s one
small step for man, but one giant leap for mankind’, zei ook Neil
Armstrong, de eerste man op de maan. Welkom aan boord.
Hilde Weygaerts
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BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER
LE DINER DE CONS
ZA 24-04 / ZO 25-04
THEATER - HUMOR
Na het overrompelende succes dat het
Brussels Volkstejoêter kende met de
producties ‘Bossemans en Coppenolle’ en
‘De Traaﬁest van Mademoiselle Beulemans’,
hoopt het gezelschap ons tijdens het toneelseizoen 2003-2004 te kunnen verras-

HET BEESTENBALLET
WO 5, 12, 19, 26-05
KINDERATELIER
Ben je al eens in een dierentuin geweest?
Of heb je misschien thuis zelf een diertje?
Dieren staan niet stil, ze bewegen de hele
dag. We proberen in de huid van een dier
te kruipen en dansen verschillende dierenmanieren. Dansen met dieren vormt de
inspiratie.
Voor kinderen van de 2de en 3de kleuterklas.

sen met het gloednieuwe en spetterende
‘Le Diner de Cons’. Dit stuk werd geschreven door de succesvolle Franse schrijver
Francis Veber en het werd in Parijs met
een daverend applaus ontvangen. Het
Brussels Volkstejoêter brengt deze komedie in het onnavolgbare Vlaams-Brussels
dialect met de spelers en medewerkers van
de vorige producties.

14u tot 16u - GC de Lijsterbes
Deelnameprijs: 16,50 euro voor 4 woensdagnamiddagen.
Gelieve vooraf in te schrijven,
tel. 02 721 28 06

Zaterdag 24-04 om 20u - De Lijsterbes
Zondag 25-04 om 15u - De Lijsterbes
tickets: 13,00 euro (kassa), 12,00 euro
(vvk), 10,00 euro (abo)

Snel inschrijven is de boodschap want het
aantal plaatsen is beperkt!

Organisatie: Socio-culturele kring Librado
i.s.m. GC De Lijsterbes

Organisatie: GC de Lijsterbes m.m.v. de
Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool. Begeleiding: Artforum.

PAUL MICHIELS &
THE BIG M’S
IN CONCERT
ZA 08-05
MUZIEK
Is het nog nodig dat ik Paul Michiels
aan jou voorstel? Ik denk het niet. Onze
levende Vlaamse rocklegende is immers
tot ver over de Belgische grenzen bekend.
Het grote succes begon met Soulsister en
Jan Leyers. Na vijf succesalbums houdt de

groep het in 1995 voor bekeken. Soulsister
stopt, maar Polle Pap niet. Hij maakt werk
van zijn solocarrière. In februari 1998
staat hij er weer met ‘One day at a Time’,
meteen een schot in de roos. Het succes is
zo groot dat besloten word om het album
‘Inner Child’ twee maanden vroeger uit te
brengen dan voorzien. Hierna volgt ‘Forever Young’, een album vol covers met de
helden van Paul.
In het voorjaar van 2004 doet Paul
Michiels, omringd met steengoede muzikanten, eindelijk de Lijsterbes aan en
het belooft een spetterend optreden te
worden. Dit optreden is het startschot van
het ‘steenwegproject’, daarom ons uitzonderlijk aanbod ‘Nodig eens een buur uit!’
Als je drie buren uitnodigt, heb je recht
op een vrijkaart. Je moet ons enkel kunnen aantonen dat jullie in dezelfde straat
wonen. Meer informatie over het ‘steenwegproject’ vind je in deze gemeenschapskrant! (zie blz. 9)
20u - De Lijsterbes
tickets: 18 euro (kassa), 17 euro (vvk), 15
euro (abo)
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Zomerdag
Nederlandstalig theater voor
anderstaligen
Een man alleen in het
park. Hij ziet er niet
gelukkig uit. En dat op
zo’n warme dag. Hij
kijkt naar mij. Ik zou
hem willen vragen of
we niet samen iets
leuks kunnen doen. Nu
de zon zo zalig
schijnt. Hij zwijgt. Is
hij bang? Zal ik hem
een drankje betalen?
Dan kunnen we wat
praten. Babbelen op
een terrasje misschien? Het lijkt alsof
hij daar geen zin in
heeft. Tja. Wat doe je
dan? Elkaar beleefd groeten? Vragen hoe het gaat? Elkaar
gewoon voorbijlopen? Nee toch. In geen geval!
In ‘Zomerdag’ van de Poolse auteur Slawomir Mrozek staat een
man eenzaam in het park. Hij wil een ander leven. Maar hij is
bang dat het hem nooit zal lukken. Hij weet niet hoe dat moet.
En hij kent niemand die het hem kan leren. Tot plots iemand in
de schaduw verschijnt. En nog iemand! Er zijn nog heel wat
andere mensen die dromen van een spannend leven!
‘Zomerdag’ is een ‘speciaal’ theaterstuk. De dialogen zijn zo
geschreven dat mensen die Nederlands leren ze perfect kunnen
begrijpen. Anderstalige studenten Nederlands die naar ‘Zomerdag’ komen, zien in dat ze meer Nederlands begrijpen dan ze
zelf denken. Het zal hen motiveren om verder Nederlands te
studeren.
Speeldata in de rand:
> 26 april GC De Bosuil, 15u en 20u
Info & reservatie: 02 657 31 79 - info@debosuil.be
> 28 april GC De Lijsterbes, 15u en 20u
Info & reservatie: 02 721 28 06 - info@delijsterbes.be
> 29 april GC De Zandloper, 15u en 20u
Info & reservatie: 02 460 73 24 - info@dezandloper.be
> Tickets kosten 5 euro.
In mei 2004 wordt het stuk gespeeld in Antwerpen, Leuven en
Brussel. Een tweede tournee volgt in oktober 2004. Als je in
oktober zelf een voorstelling wil organiseren in een school,
cultureel centrum of theater contacteer dan vzw Fast Forward,
fastvzw@hotmail.com of kijk op www.fast-forward.be
Zomerdag is een co-productie van vzw Fast Forward,
het Instituut voor Levende Talen en vzw ‘de Rand’.
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Al spelend Nederlands oefenen
Taalstages Nederlands
voor 5 tot 7-jarigen

Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar kunnen kinderen
van 5 tot 7 jaar spelenderwijs hun Nederlands oefenen. In het
muzikale ‘Atelier van Amadeo’ wordt niet alleen hun Nederlands
geoefend maar ook hun artistieke bewustwording gestimuleerd.
De kinderen ontdekken grote ‘klanksculpturen’. Het atelier
nodigt hen uit om deze bizarre instrumenten te bespelen en op
basis van de klanken een verhaal te vertellen. Samen met de
andere kinderen fantaseren ze op de muziek een verhaal dat ze
vervolgens vormgeven en verwoorden in een creatief atelier. Op
vrijdag geven de kinderen voor hun ouders een voorstelling.
Wanneer?
> 9 tot 13 augustus
Gemeenschapscentrum De Zandloper, Wemmel
> 16 tot 20 augustus
Gemeenschapscentrum De Lijsterbes, Kraainem
> 23 tot 27 augustus
Gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode
Het atelier loopt elke dag van 9u-16u, opvang mogelijk vanaf
8u30 en tot 17u. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal
15 kinderen.
Kostprijs: 100 euro per kind, 85 euro voor een tweede kind uit
hetzelfde gezin.
Info en inschrijvingen:
GC De Zandloper, tel 02 460 73 24
GC De Lijsterbes, tel 02 721 28 06
GC De Boesdaalhoeve, tel 02 381 14 51
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Skiën op 55 m boven de zeespiegel
Een dagje skiën met vzw ‘de Rand’

de “ploeg” werd bovengehaald. Het glijden begon. Tientallen
Super-G edities later zat het eerste ski- en boarduurtje erop en
werd ons gevraagd de piste te verlaten. De innerlijke mens mocht
niet verwaarloosd worden. Straffe verhalen vlogen in het rond en
de ene halve liter bier na de andere verdween in ’s mans keelgaten,
althans aan de tafel naast de onze. De gong en het tweede uur kon
starten. De eerder geleerde trucs werden toegepast en het verliep
voor iedereen al een stuk beter dan voordien. Dat tweede uur
duurde blijkbaar korter dan het eerste en weerom moesten de
“plekploasters” van ‘de Rand’ van de piste gehaald worden. Skipakken werden geruild voor de burgeroutﬁt en het geleende materiaal
werd teruggegeven. Een klein gevecht met de lockers en alles
bevond zich weer in ons bezit. Iets drinken in de berghut zat er
niet in wegens geen berghut. Dan maar de automaat geplunderd.
De busrit naar huis verliep opmerkelijk stil. De zon was al gezonken
bij het wederkeren en iedereen had zich geamuseerd.
Joris Roesems

Amper bekomen van de pijlen van die kleine dikke met zijn vleugeltjes werden wij weer in de realiteit geworpen en wel om even
poolshoogte te nemen in de overdekte skipiste van Peer. Je leest
het goed, op 15 februari stonden een heleboel skifanaten in de
vroege morgen te wachten op de twee bussen die ons richting
Snow Valley zouden voeren om aldaar te werken aan onze oh zo
gezonde geest in ons nog gezondere lichaam, of omgekeerd.
Men zegt wel eens dat de ochtendstond goud in de mond heeft,
doch daarvan was niet veel te merken. De heenreis verliep in alle
kalmte. Misschien waren alle snowboarders en skiërs zich aan het
voorbereiden op een verlaagd zuurstofgehalte, meestal het gevolg
van een grote hoogte, en bood een soort meditatie hiertegen
soelaas, wie weet? Ikzelf hield me op de vlakte omwille van een
moeheid die me niet vreemd is op zondagmorgen. Bovendien hielp
dit om de busreis te laten voorbijﬂitsen. Na een goede twee uur
rijden, frequente stops aan de gemeenschapscentra van ‘de Rand’
inbegrepen, kwamen we dan aan bij wat een van de grootste
diepvriezers van ons land moet zijn. Een schuinsoplopende balk
doemde op. De reconversie heeft haar werking duidelijk niet
gemist. Amper enkele minuten later waren “alle jeugdigen van
geest gelost” en stoomden ze naar de ingang. “Lord of the Board”
spookte door menig hoofd. Binnen bleek al snel dat we het best
kalm aan deden. Rond 12u30 binnengestormd, bleek dat we de
piste slechts om 13u mochten betreden. Tijd zat dus om botten te
passen, sticks te kiezen, latten te halen, of om uit te zoeken of je
“regular” dan wel “goofy” op die overmaatse strijkplank zou gaan
staan. Iedereen was van de nodige toebehoren voorzien, had zich
ingeduffeld tegen de genadeloze polaire wind en stond te wachten
op het “bandje” waarmee een vrije toegang tot de gletsjer mogelijk was. Klokslag één: let the beast go! Even een paar vriendelijke
kassiersters voorbij alsook de PR-man, om dan het sas in te duiken
en binnen te dringen in het grote koelvak met witte substantie
alwaar een constante temperatuur heerst van -1 à -2 °C. De groepjes
onderscheidden zich al gauw. Eerder, bij de inschrijving hadden we
duidelijk moeten maken of we al dan niet les zouden nemen. Om
een lang verhaal kort te maken, de mensen die de latten al eens in
de “boekskes” hadden zien staan, konden gratis en voor niks een
initiatie volgen om er zeker van te zijn dat ze niet met de helikopter teruggevlogen zouden moeten worden. Peer ligt niet ver van
Hasselt, vandaar. De basistermen en knepen werden aangeleerd en

Groenbon geeft ﬁnancieel steuntje
voor groenere buurten

Mensen die hun straat, wijk of buurt van meer groen willen voorzien, kunnen vanaf 1 maart een beroep doen op een ﬁnanciële
ondersteuning van de Vlaamse overheid. De afdeling Bos en
Groen heeft 1.000 ‘groenbons’ klaarliggen ter waarde van 250
euro. De groenbons kunnen alleen gebruikt worden voor projecten die de hele buurt ten goede komen, niet voor de inrichting
van de eigen voortuin. De aanvrager moet ook met minstens vier
andere personen uit de buurt samenwerken aan een project. Elk
project wordt allereerst voorgelegd aan het gemeentebestuur om
te kijken wat er mogelijk is. Daarna kan de aanvrager voor meer
technische informatie (bv. plantenkeuze, raming) een beroep
doen op een van de deelnemende tuincentra. De inzendingen
worden door de afdeling Bos en Groen beoordeeld en bijgestuurd
waar nodig. Op de website www.bosengroen.be wordt de hele
aanvraagprocedure in detail uitgelegd.

Worst, cheques en muziek
Vlaanderen Feest!

Van 1 tot 11 juli wordt er weer duchtig gefeest in Vlaanderen:
de 11-daagse, met de Vlaamse feestdag als hoogtepunt, mikt
opnieuw op zo veel mogelijk activiteiten die mensen bijeenbrengen. Ook dit jaar kunnen verenigingen, comités, gemeenten
of gewoon groepjes buren cheques reserveren als tegemoetkoming in de kosten voor feestelijke initiatieven. Omdat deze
editie in het teken staat van de muziek is er een muziekbonus
van 20,04 euro bovenop de cheque van 200,4 euro voor wie
muziekmakers uit de eigen gemeente op het programma zet.
Voor de gemeentebesturen is er een speciale regeling waarover
ze al per brief werden ingelicht. Het publiek wordt over de
feestcheques geïnformeerd met een brochure die je kan aanvragen via de Vlaamse Infolijn. Wie tijdens de voorbije jaren
iets organiseerde, krijgt de brochure automatisch toegestuurd.
Op de website www.vlaanderenfeest.be staat alle informatie,
samen met formulieren om cheques te reserveren. Dat moet wel
voor 11 mei gebeuren, en reikt tot de voorraad strekt.
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JEZUS-EIK
Salsa-avond met Ritmo Latino
2 april - 20u
Een professionele salsa-dj brengt je in de gepaste sfeer waarna
de salsaband Ritmo Latino je pas goed op dreef brengt. De acht
muzikanten, afkomstig uit Chili, Frankrijk en België, treden al 16
jaar op in bekende cafés zoals The Duke in Gent en de Cartagena
in Brussel. De groep speelt muziek uit Cuba, Puerto Rico (Salsa,
son), Colombia (cumbia, vallenato), Dominicaanse Republiek (merengue) en Spanje (rumba). En hoewel alles erop lijkt dat het om
een ‘doordeweekse’ salsaband gaat, zal je versteld staan, want
Ritmo Latino ontwikkelde de laatste jaren een moderne sound
die verschilt van de traditionele salsa. Uiteraard minstens even
ritmisch en opzwepend.
Tickets: 13,00 euro (kassa), 11,00 euro (vvk), 9,00 euro (abo en – 25 jaar)

Warre Borgmans & Jokke Schreurs
Schone woorden klinken zo
27 april - 20u
Jokke Schreurs pakt zijn gitaar en begint te spelen: sprankelende melodietjes, jazzy tunes, gipsy feelings. Genieten dus.
Warre Borgmans neemt de microfoon en spreekt zoet en zacht
gevooisd, hard en scherp. Hij neemt je mee naar vroeger, naar
wat je je vaag herinnert, naar nu, waarin je jezelf herkent, naar
later, willen of niet. Wrang, melancholisch, om mee te lachen,
schoon om naar te luisteren. De onderwerpen zijn de onderwerpen van het leven: liefde, verdriet, liefdesverdriet, vreugde,
ruzie, vreugde na ruzie, schoonheid, pijn, vergankelijkheid,
enzovoort. De woorden zijn van Rutger Kopland, Guido Gezelle,
Solszjenitsin, Marc Didden, Woody Allen, Adriaan Morriën, Frank
Sinatra en … pastoor Munte. Ja, die ook. Amen!
Tickets: 13,00 euro (kassa), 11,00 euro (vvk), 9,00 euro (abo en – 25 jaar)

N4 of ‘de steenweg’ door Jezus-Eik
mei 2004
Waarom een steenweg onder de aandacht brengen? Niets is zo ‘gewoon’ en zo ‘Vlaams’ als de baan die twee steden verbindt. Iedereen kent ‘de steenweg’ en iedereen kan wel een verhaal vertellen
dat op een of andere manier verbonden is met ‘de steenweg’. Deze
verhalen worden nu naar boven gehaald. Het ‘steenwegproject’ bestaat in Jezus-Eik uit drie delen: een artistiek, een informatief en
een sociaal-cultureel. Het artistieke project kadert in de komende
verkiezingen van juni 2004. De lokale fotoclub fotografeert de bewoners van de steenweg en afﬁcheert ze langs de steenweg alsof
het verkiezingsfoto’s zijn. Daarnaast verzorgt de Heemkundige
Kring Beierij een informatieve tentoonstelling over geschiedenis,
heden en toekomst van de N4. De expositie vind je van 30 april
tot 21 mei in de tentoonstellingsruimte van de Bosuil. Zoals in de
strips van Asterix en Obelix sluit het steenwegenverhaal af met
een eetfestijn. Op zaterdag 1 mei wordt de steenweg in het centrum voor alle verkeer afgesloten. Jong en oud wordt uitgenodigd
om samen aan tafel te gaan. Daarbij zorgen de plaatselijke verenigingen voor animatie. Reken hierbij nog een verrassende muzikale
omlijsting en het wordt een feest dat je niet snel vergeet!
Info en tickets: De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik,
tel. 02 657 31 79, info@debosuil.be, www.debosuil.be
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WEZEMBEEK-OPPEM
Stuck on you
Film
8 april - 20u
Bob en Walt Tenor zijn aan de heup met elkaar vergroeide tweelingbroers die samen een fastfoodrestaurant uitbaten. Wanneer amateur-acteur Walt zijn droom in Hollywood wil najagen,
vertrekt het duo naar de ﬁlmstad, waar Walt dankzij Cher, ook al
had ze andere bedoelingen, het tot tv-ster schopt. Ondanks hun
integere en hechte band begint het duo zich af te vragen of ze
niet beter af zijn met een medische ingreep… Tedere, grappige
slapstickkomedie over verbondenheid en broederliefde.
Tickets: 3,00 euro (kassa), ﬁlmpas: 10,00 euro voor 5 ﬁlms
(reservatie is mogelijk)

Bana Liège
Muziek - Soukous
24 april - 20u
Bana Liège is een groep die geheel uit Afrikanen bestaat. Ze
ontstond in 1987 op initiatief van Christian Keslale, Jean-Paul
Kalala en Jean-Jean Mukaz. Bana Liège betekent ‘kinderen van
Luik’. De reden hiervoor is simpel: alle leden wonen in de buurt
van Luik.
Momenteel bestaat de groep uit tien muzikanten. Sinds haar
ontstaan evolueerde ze tot één van de spectaculairste groepen
van de lage landen. De muziek van Bana Liège is geïnspireerd
op de Congolese traditie. Zij brengen rumbarock en pure,
onversneden soukous. Eeuwenoude ritmes worden gekoppeld
aan moderne klank. Het is als het ware de perfecte harmonie
tussen de stad en de brousse. Tijdens het spektakel dat Bana
Liège brengt zullen ook hun dansen niemand onberoerd laten.
Gevoelige hartjes, neem je voorzorgen. Een tropische tornado
met stomende ritmes en meeslepende klanken slaat toe!
Tickets: 10 euro (kassa), 9 euro (vvk), 7 euro (abo, - 12 j.)

Photis Ionatos
Griekse rebetiko
7 mei - 20u
De Griekse zanger en componist Photis Ionatos is (inderdaad)
de broer van Angelique Ionatos. Hij haalt zijn inspiratie uit de
Griekse poëzie, versterkt door het betoverende van de zang en
de echo van de mythische omzwervingen. Met zijn berookte
stem legt Photis de ziel en de ruwheid van de rebetiko helemaal
bloot.
De ‘rebetiko’ is een origineel genre binnen de Griekse traditionele muziek. Deze pure, eenvoudige en sensuele muziekstijl
kende een grote bloeiperiode in de periode 1920-1952. De
thema’s en de puurheid van de ‘rebetiko’ zijn vergelijkbaar met
deze van de ﬂamenco, blues, tango en fado.
Tickets: 10 euro (kassa), 9 euro (vvk), 7 euro (abo en - 12 j.)
Info en tickets: De Kam, Beekstraat 172, 1970 WezembeekOppem, tel. 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be

ACTIVITETENKALENDER
VERENIGINGSNIEUWS
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

APRIL
02

20u

Dansclub Dakra

Dansles

GC De Lijsterbes

03

20u

Kon. Fanfare Kunst & Vrijheid

Lenteconcert

GC De Lijsterbes

09

20u

Dansclub Dakra

Dansles

GC De Lijsterbes

12

7u45

KAV-Stokkel

Lourdes mini-bedevaart

Meetjesland

16

20u

Dansclub Dakra

Dansles

GC De Lijsterbes

17

14u30

KAV-Stokkel

Lentefeest

17

20u

Dansclub Dakra

Dansles

GC De Lijsterbes

22

10u

Ultima Thule

Schoolvoorstelling ‘Zie’

GC De Lijsterbes

22

14u

KAV-Kraainem

Demonstratie: maken van optrekgordijnen

Zaal Puk

23

20u

De Wingerd Stokkel

Friuli Italië

GC Kontakt

24

20u

Brussels Volkstejoêter

Toneelopvoering ‘Le Diner de Cons’

GC De Lijsterbes

25

15u

Brussels Volkstejoêter

Toneelopvoering ‘Le Diner de Cons’

GC De Lijsterbes

28

15u

Fast Forward

Theateropvoering ‘Zomerdag’

GC De Lijsterbes

28

20u

Fast Forward

Theateropvoering ‘Zomerdag’

GC De Lijsterbes

30

20u

Dansclub Dakra

Ledenfeest

GC De Lijsterbes

MEI
05

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

08

17u

KAV-Stokkel

Rerum Novarum (nadien receptie in zaal Pax)

OLV-kerk Stokkel

08

20u

GC De Lijsterbes

Paul Michiels & The Big M’s in concert

GC De Lijsterbes

12

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

12

14u

KAV-Kraainem

Joodse wandeling in Brussel (inschrijven verplicht)

Metrostation Kraainem

13

8u

KAV-Stokkel

Lentereis

OLV-kerk Stokkel

14

19u

Turnkring KnA

Opening tentoonstelling KnA

GC De Lijsterbes

14

20u

De Wingerd Stokkel

Bordeaux - 2001 Proeven? Zeker!

GC Kontakt

15

10u

Turnkring KnA

Tentoonstelling KnA

GC De Lijsterbes

16

10u

Turnkring KnA

Tentoonstelling KnA

GC De Lijsterbes

16

13u

GC De Lijsterbes

Steenwegproject

Oudstrijderslaan

19

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

26

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

31

9u

KAV-Stokkel

Bedevaart naar Jezus-Eik

Dumonplein Stokkel

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Maandag 19u30 (niet tijdens schoolvakanties): Cursus Nederlands voor anderstaligen, beginners en licht-gevorderden
Maandag 19u15: Callanetics
Maandag 20u30: Salsa-aerobics
Dinsdag 14u en 18u30 (niet tijdens schoolvakanties): Kantcursus
Dinsdag 19u15: Callanetics
Dinsdag 20u30: Jazz-Gym
Dinsdag 19u30: (niet tijdens schoolvakanties): Cursus Nederlands voor anderstaligen, conversatie
Dinsdag 19u30: (niet tijdens schoolvakanties): Cursus Nederlands voor anderstaligen, licht-gevorderden
Woensdag 14u: (niet tijdens schoolvakanties): Creatieve ateliers voor kinderen
Woensdag 19u: Weight Watchers
Donderdag 13u en 19u en woensdag 19u (niet tijdens schoolvakanties): Crea-atelier voor volwassenen: aquarelatelier
Donderdag 19u30 (niet tijdens schoolvakanties): Cursus Nederlands voor anderstaligen, beginners
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DE LIJSTERBES
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum
De Lijsterbes en
vzw ‘de Rand’.

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER
LE DINER DE CONS
THEATER - HUMOR
24-04 > 20u
25-04 > 15u
De Lijsterbes

HET BEESTENBALLET
KINDERATELIER
5, 12, 19, 26-05 > 14u tot 16u
De Lijsterbes

PAUL MICHIELS
& THE BIG M’S
CONCERT
08-05 > 20u
De Lijsterbes

De Lijsterbes komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
REDACTIE
Magda Calleeuw
Louis Hereng
Patricia Jooris
Linda Teirlinck
Luc Timmermans
Hilde Weygaerts
EINDREDACTIE
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
02 456 97 98,
geert.selleslach@derand.be
REDACTIEADRES
GC De Lijsterbes
Lijsterbessenbomenlaan 6
1950 Kraainem
tel. 02 721 28 06
info@delijsterbes.be
www.delijsterbes.be
Verantwoordelijke uitgever
Hilde Weygaerts
Lijsterbessenbomenlaan 6
1950 Kraainem

WWW.APPLAUS.BE

WWW.DELIJSTERBES.BE

ONTHAAL GC DE LIJSTERBES
GC De Lijsterbes
Lijsterbessenbomenlaan 6
1950 Kraainem
tel. 02 721 28 06
fax. 02 725 92 11
info@delijsterbes.be
www.delijsterbes.be
rek.nr. 091-0165014-46
gelieve bij een overschrijving
steeds je naam en de voorstelling
te vermelden
OPENINGSUREN
ma van 13 tot 17u
di tot vr van 9 tot 12u
en van 13 tot 17
wo ook van 17u30 tot 20u
FOYER DE LIJSTERBES
tel. 02 725 20 41
openingsuren
wo en vr van 14 tot 22u
za van 14 tot 24u
zo van 10 tot 20u

