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Inbraken en overdreven
snelheid aanpakken
Ambitieus veiligheidsplan voor de politiezone WOKRA
Tijdens de jongste politieraad gaf Johan Vander Veken uitleg bij het veiligheidsplan voor Kraainem en
Wezembeek-Oppem. Prioriteiten van het plan zijn de aanpak van inbraken in woningen en snelheidsovertredingen. Vander Veken, zonechef van WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem), blijft voorzichtig.
“Na een jaar komt er een eerste evaluatie. Dan zullen we zien of we effectief resultaten boeken”, aldus
de zonechef.
ressante denkpiste
voor onze zone zijn.
In ieder geval moet
hiervoor het initiatief van de burgers
komen.”

De snelheidsduivels
zijn gewaarschuwd!
Informatieborden
maken de autobestuurders attent op
hun snelheid. Deze
Verplaatsbare snelheidsborden moeten autobestuurders aanzetten hun
borden hebben een
snelheid te matigen.
dubbele functie. “In
De prioriteiten van het zonaal veiligheidseen eerste fase zijn ze vooral preventief
plan zijn het aantal inbraken in woningen
bedoeld. Ze moeten de mensen bewust
verminderen en snelheidsovertredingen
maken en afschrikken om te snel te rijden.
kordater aanpakken. Ook de indeling in wijDe mensen worden op hun verantwoordeken verandert. De zone wordt ingedeeld in
lijkheid gewezen. Helpt dat niet, dan zullen
acht wijken, een verdubbeling met vroeger.
we na een bepaalde tijd ook repressief
De verhoging van het aantal wijkagenten
optreden. Hiervoor hebben wij duidelijke
moet de lokale politie toelaten te anticiactieplannen uitgewerkt die meetbaar
peren op speciﬁeke problemen in bepaalde
en evalueerbaar zijn. De snelheidsborden
wijken. “Daarnaast rekenen we natuurlijk
dienen ook om de klachten over overdreven
ook nog altijd op de burgerzin en de hulp
snelheid in bepaalde straten te controleren
van de mensen zelf”, legt Vander Veken
en te zien of ze gegrond zijn. Hiervoor
uit. “Dat kan gaan van het aanspreken van
kunnen de borden op een PC aangesloten
de wijkagent om een bepaald probleem
worden zodat we ze kunnen nakijken”, aldus
te melden tot het telefonisch melden van
Johan Vander Veken. Hoe de bevolking zal
verdachte bewegingen.” De nieuwe wijkinreageren? “Dat is kofﬁedik kijken. Laat
deling werd gestart op 1 april.
ons nu eerst zien hoe deze plannen in de
De bevolking zal ingelicht worden over het
praktijk toegepast kunnen worden. Ik plak
zonaal actieplan met een website en een
er voorlopig ook geen cijfers op. Natuurlijk
infoblad. “Wij leggen echter niet al onze
dromen wij allemaal van een wereld zonder
eieren in één korf”, legt de zonechef uit.
inbraken en snelheidsovertredingen, maar
“Wij geven de mensen ook praktische tips
dit is natuurlijk een utopie. Als we binnen
over inbraakpreventie. Persoonlijk of op
afzienbare tijd een gevoelige daling op
info-avonden.” Over buurtinformatienetonze prioriteiten kunnen realiseren dan ben
werken of burgerpatrouilles is Johan Vander
ik tevreden”, besluit Johan Vander Veken.
Veken zeer duidelijk. “Dit kan alleen binnen
het wettelijk kader en in duidelijke samenVanuit de politieraad werden vooral
spraak met de politie. Het kan een integerichte vragen gesteld over de persoDE LIJSTERBES I jaargang 5, nr 5 mei 2004

neelsverschuivingen. “Dat is normaal. De
politiemensen kunnen na drie jaar een
overplaatsing vragen naar een andere zone.
Het gevolg is dat er steeds een constante
personeelsverschuiving zal zijn. Belangrijk
is dat ons actieplan hier niet onder lijdt”,
verduidelijkte Vander Veken.
Jef Van Eeckhoudt, K2000 en ex-politieambtenaar, vindt de intenties van het
politieplan goed. “Het plan maakt duidelijk
dat de politie iets wil doen aan de acute
problemen van inbraken en van verkeersveiligheid. Dat kon zo niet langer blijven
duren. Ik hoop dat de snelheidscontroles
ook buiten de spitsuren gebeuren en dat
er direct en doelgericht opgetreden wordt.
Wat betreft de inbraken ben ik minder
optimistisch. Dit is een grote doos met een
heel klein cadeautje erin. Mij lijkt het praktisch onmogelijk om de agenten al deze activiteiten te laten uitvoeren. Volgens mij is
het ook geen taak van de politie om tijdens
vakantieperiodes toezicht te houden op de
leegstaande huizen. De politie moet gezien
worden op straat en niet op privé-domein.
Er moet ook gestreefd worden naar meer
communicatie met de mensen.”
Ook Louis Hereng (K2000) is positief over
het actieplan van de politie. “Het plan is
ambitieus. Daarbovenop pleit ik vooral voor
meer samenwerking tussen de gemeentelijke commissie mobiliteit en de politie.
Deze commissie kan zeker en vast een
positieve inbreng hebben op het vlak van
verkeersveiligheid. Er wordt reeds actief
opgetreden, bijvoorbeeld aan de scholen.
Daar wordt het verkeer nu al geregeld door
een wijkagent. Een eerste positief gevolg
van het veiligheidsplan.” Tenslotte waren
de raadsleden verbaasd over de enorme
administratie die de federale overheid de
politiezone oplegt.
Luc Timmermans
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Politie bereidt
verhuizing naar
Meteowing voor

De Lijn gooit roer om
Busdiensten in Kraainem en
Wezembeek-Oppem gewijzigd

Uiterlijk tegen 2005 moeten de politiemannen
van de zone WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem) hun intrek nemen in de vroegere gebouwen
van de Meteowing in Wezembeek-Oppem. Daarvoor moet het gebouw aan de Lange Eikstraat
eerst een facelift ondergaan, want nu is het te
klein en onaangepast voor een politiecommissariaat.
Het bestaande gebouw van twee verdiepingen blijft behouden
en krijgt er op de benedenverdieping zowat tweederde oppervlakte bij. De ingang komt aan de Molenweg. Het gelijkvloers
biedt onderdak aan een wachtzaal met sanitair, verhoorlokalen
en de verkeerspolitie. Dat gedeelte is publiek toegankelijk.
Daarnaast komen afgesloten en beveiligde ruimtes. Een zogenaamde open celruimte moet dienen om aangehouden mensen,
na bijvoorbeeld een manifestatie, in op te sluiten. De recherche
krijgt een klein laboratorium waar ze drugstesten kan uitvoeren en vingerafdrukken vergelijken. Beneden komt ook een
fouilleringsruimte, compleet met spiegelglas waar je langs één
kant kan doorkijken om verdachten op een rijtje te zetten voor
herkenning. Verdachten krijgen ook een speciaal toilet, met
bediening van buitenaf. Dat moet belemmeren dat zij bewijsmateriaal doorspoelen.
Het gelijkvloers biedt nog ruimte aan een kleedkamer voor de
politiemensen. Mét verschuifbare wand, aangezien het onvoorspelbaar is of de verhouding dames en heren gelijk blijft. Een
groot gedeelte van het aanbouwsel wordt prefab. Een dak in beveiligd glas boven een stuk van het bijgebouw moet voor extra
lichtinval zorgen. Camera’s in het gebouw houden een oogje in
het zeil. De trap naar boven krijgt een beveiligingssysteem om
ongewenste bezoekers op een afstand te houden. Boven komt
een vergaderzaal voor het politiecollege en de kantoren van
de korpschef en de commissarissen. De refter zal tevens dienst
doen als cursuslokaal. Voorts komt er ook een bibliotheek met
gerechtsliteratuur en een internetaansluiting.
In de buurt van de garages en de carport heeft de politie een
opslagruimte waar onder andere de preventieve snelheidsmeter
een plaatsje krijgt. De politie zet ook twee hondenhokken neer.
Twee plaatsjes zijn alvast gereserveerd voor politiehonden, de
andere twee dienen voor gevonden viervoeters.
An Van hamme

Sinds 1 maart heeft De Lijn het busaanbod in Kraainem en Wezembeek-Oppem gewijzigd. Dat wekte in beide gemeenten nogal
wat reacties op bij de reizigers. In Wezembeek-Oppem trok De
Lijn een streep onder de stopdienst tussen Leuven en het metrostation van Kraainem en gaf er een buslijn richting Groenendaal
en luchthaven voor in de plaats. Kraainem kan langs de Baron
d’Huartlaan rekenen op bijkomende haltes voor de bus richting
metrostation.
Grote nieuwigheid is de Druivenlijn (830), een buslijn die Groenendaal met de luchthaven verbindt en daartussen gemeenten
als Hoeilaart, Overijse, Duisburg, Tervuren, Wezembeek-Oppem,
Sterrebeek en Nossegem meepikt. Vroeger moesten busreizigers
over Brussel om naar de luchthaven te pendelen. De Druivenlijn
stopt op grondgebied Wezembeek-Oppem aan de haltes Bremlaan,
Marmotlaan, Stijn Streuvelslaan, Vosberg, Termeeren en Ban Eik.
Nieuw is ook de wijziging van de nummering van bestaande buslijnen: 105, 106 en 107 (alle drie verbinding Kraainem-Leuven)
worden respectievelijk 315, 316 en 317. Deze laatste lijn, die via
de N3 Leuvense- en Tervuursesteenweg naar Leuven rijdt, doet
Wezembeek-Oppem sinds 1 maart niet meer aan.
De sneldienst 410 tussen Brussel en Leuven over Tervuren stopte
aanvankelijk op 1 maart in Wezembeek-Oppem alleen nog aan
halte Ban Eik. Maar na protest van reizigers besliste De Lijn daar
toch opnieuw twee haltes aan toe te voegen, beide langs de Astridlaan: eentje op het kruispunt met de Albertlaan en eentje op
het kruispunt met de Mechelsesteenweg (Stijn Streuvels). De Lijn
onderzoekt nog of deze drie haltes uiteindelijk de beste optie
zijn. Mogelijk biedt Termeeren meer potentiële reizigers en is het
voor- en natransport tot aan de halte voor de meeste passagiers
beperkter dan aan halte Ban Eik. Deze sneldienst richting Leuven
rijdt echter niet tijdens het weekend.
An Van hamme
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IJzersterk in Ironman
Een gesprek met triatleet Lucky Berlage
Kraainemnaar Lucky Berlage (30) heeft er een negenjarige carrière in de motorsport opzitten. Hij werd
vier keer vice-kampioen. Scheurde op wedstrijden met zijn motor tegen 270 km/u over het asfalt. Maar
vier jaar geleden ruilde Berlage zijn tweewieler voor zijn échte passie: triatlon. Hij maakt zich nu op
voor de triatlon in Lanzarote op 22 mei.
“Het begon allemaal met een televisie-uitzending”, lacht Berlage. “Ik keek toevallig
naar een uitzending over de fameuze ‘Ironman’ in Hawaï en ik was meteen verkocht.
Dat wil ik ook kunnen, dacht ik, 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer ﬁetsen en
een marathon (42,2 kilometer) lopen. Mijn
vrienden dachten in het begin dat ik tekort
zou schieten, maar van bij de aanvang
nam ik het zeer ernstig op. Ik ben keihard
beginnen trainen. Dertig tot veertig uur
per week. Zo gedreven was ik. Ik ging tot
op de grens van mijn kunnen. En soms zelfs
erover. Na twee jaar heb ik besloten om
me te laten bijstaan door een trainer, want
zo extreem trainen zonder begeleiding
is eigenlijk gevaarlijk. Ik kreeg last van
kwetsuren. Maar toch heb ik het eerste jaar
al de ‘Ironman’ van Brazilië uitgedaan. En
daarna ging het snel: twee keer de ‘Ironman’ in Hawaï, Zurich en ook nog eentje in
Australië.”
Grenzen verleggen
“Triatlon geeft me veel meer voldoening
dan de motorsport. Je ﬂirt er met de grenzen van je kunnen. Toen ik de ﬁnish van
mijn eerste ‘Ironman’ in Hawaï bereikte,
was ik euforisch. Op zo’n moment komen de
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emoties los. Ik kan je verzekeren dat je na
zo’n extreme inspanning nog amper de trap
op kan. Je spieren zijn dan echt aangetast
en je moet opnieuw trainen om de spiermassa terug soepel te maken en te laten
toenemen.”
“Of ik nog iets anders doe dan triatlon?
Eigenlijk niet. Ik ben bediende bij de stad
Brussel. Tijdens de middagpauze ga ik
zwemmen. ’s Avonds maak ik me meteen
klaar voor een ﬁets- of looptraining. Ik duik
ook vrij vroeg onder de wol, want ik heb
mijn slaap nodig om voldoende te recupereren van zo’n krachtinspanningen. Nu
ben ik begonnen met de trainingen voor de
triatlon in Lanzarote op 22 mei.”
Uitkijken wat je eet
“Ik volg ook een aangepast dieet. Frieten?
Niet voor mij. Enkel ‘trage suikers’ zoals
pasta, rijst, en zeker niet te veel vetten.
Ook fruit en groenten staan vaak op het
menu. Mijn nieuwe eetgewoonte heeft met
zich meegebracht dat ik serieus vermagerd
ben. Toen ik zestien was, woog ik 78 kilogram. Nu tikt de weegschaal af op zestig
kilogram. Ik zondig maar zeer zelden tegen
mijn eetgewoonten. Ik denk dat ik jaarlijks
zo’n drie keer frieten eet. Na een wedstrijd

bijvoorbeeld. Dan laat ik me even gaan.”
Lucky Ironteam
“Ik denk dat ik nog tot mijn 36ste vooruitgang kan boeken. Daarna hoop ik nog lang
aan triatlons te kunnen deelnemen. De
sfeer op de ‘Ironmanraces’ is gewoonweg
fantastisch. Er is een indeling per leeftijdscategorie. Zo doen er zelfs nog zeventigplussers mee. Inmiddels zijn we met enkele
Ironman-die-hards gestart met een vereniging. Het ‘Lucky Ironteam’ in Sterrebeek
bestaat nu drie jaar. We hebben elf leden
waarvan er al twee de ‘Ironman’ van Hawaï
hebben gelopen. Wat ik ooit wil bereiken?
De top twintig in Hawaï. Dat is natuurlijk
een droom. Maar ik kan ook evengoed genieten van mijn training in het Zoniënwoud
of in de Ardennen. Ik ﬁets ook graag in
Kraainem en omgeving. Ik heb mijn jeugd
in Kraainem doorgebracht. Ik liep school in
Woluwe, maar woon sinds mijn twaalfde in
Kraainem. Vroeger ging ik ook veel naar de
paardenrennen in Sterrebeek. Vandaar mijn
band met Sterrebeek en onze club”, besluit
Berlage.
Joris Herpol
Zie ook: www.luckyironteam.be

UIT DE GEMEENTE
aan de politieke pols 05

Schepen d’Oreye-de Lantremange
hekelt constructieve voorstellen
Uit de gemeenteraad van 30 maart
Constructieve voorstellen van de raadsleden Jean Rosseeuw (Union) en Lucien Verheyden (K2000) vonden
geen genade in de ogen van schepen Arnold d’Oreye de Lantremange (Union). De schepen zag het nut niet
in van hun “spontane voorstellen”, zonder dat er voorafgaand overleg geweest was. Een vreemde argumentatie die nogal wat reactie uitlokte. Ook Rudy Steenbeek van de Franstalige oppositielijst LBM stelde zich
luidop vragen bij deze handelswijze. “Dit belooft voor de burgemeesterswissel op het einde van het jaar”,
stelde hij. (Burgemeester Pol Willemart zou dan zijn sjerp afstaan aan d’Oreye de Lantremange, nvdr).

De aannemer die de werken uitvoert aan het
Kerkeveld moet het lastenboek volgen.

Foutparkeerders leveren verkeersproblemen op
aan het voetbalveld.

> Jean Rosseeuw (Union) wilde het voorstel voor het heffen van een gemeentebelasting bij het opruimen van sluikstorten
amenderen. “Het voorstel dat nu ter tafel
ligt, maakt geen onderscheid in de boetes.
Of het nu om een pekelzonde of een zware
overtreding gaat, de overtreder betaalt
altijd 400 euro. Mijn voorstel is een
standaardboete van 100 of 125 euro, afhankelijk of er moet opgeruimd worden of
niet en een extra boete van minimum 400
euro, op te leggen bij grote opruimingswerken.” Schepen d’Oreye-de Lantremange
kon niet akkoord gaan met dit “spontaan
amendement”, dat er volgens hem “onder
druk vanuit een bepaalde hoek kwam”.
Hij stelde voor om de standaardboete van
400 euro te behouden en na een jaar te
evalueren en dan eventueel aan te passen.
“Dergelijke zaken moeten trouwens ook
besproken worden in de begrotingscommissie”, zei d’Oreye de Lantremange nog.
Louis Hereng (K2000) en Luk Van Biesen
(K2000) merkten op dat er de voorbije
jaren geen enkele boete voor sluikstorten
geïnd werd. “Het is al te makkelijk om de
mensen met dreigende vinger duidelijk

te maken dat ze niet mogen sluikstorten
zonder dat er toezicht gehouden wordt op
dergelijke overtredingen.” Dat er hiervoor
een begrotingscommissie samengeroepen
moet worden omdat dit extra inkomsten
zijn voor de gemeente, vonden zij helemaal te gek. “Het kleinste kind kan de
berekening maken. 0 x 400 = 0 en het is
dus helemaal niet nodig om hiervoor een
extra vergadering te voorzien, omdat er
simpelweg niets kan ingeschreven worden
in de begroting. Ik denk dat deze commissie wel andere zaken te doen heeft.”
De schepen bleef echter koppig bij zijn
standpunt en verwierp het constructieve
amendement van Rosseeuw. Merkwaardig
genoeg trok Jean Rosseeuw daarna zijn
amendement weer in.
> Lucien Verheyden (K2000) vroeg, tot
ergernis van d’Oreye de Lantremange
(Union), een stemming over zijn voorstel
om naar analogie van het plaatsen van
containers een taks te heffen op bouwbedrijven die hele voetpaden in beslag
nemen, winkeliers die hun koopwaar op
het voetpad plaatsen, en aanhangwagens
die dagenlang parkeerplaatsen innemen.

Op sommige grasperken staat nauwelijks gras.

Schepen d’Oreye-de Lantremange vroeg
zich hardop af wat het nut is van dergelijke voorstellen. Toch haalde het voorstel
van Verheyden het met 16 stemmen. Tegen
de gemeenteraad van juni moet hierover
een voorstel van takshefﬁng voorgelegd
worden.
> Enkele maanden terug hing een bewoner
van de Alfons Lenaertsstraat een aantal
kruisjes aan de verkeersborden. Hiermee
wilde hij aantonen dat de snelheid van 70
km/u in deze straat levensgevaarlijk is.
Deze actie kreeg nu uiteindelijk een gevolg. Om de snelheid naar beneden te halen (50 km/u), besliste de gemeenteraad
om de bebouwde kom uit te breiden. “Dit
betekent dat we de plaatsnaamborden,
die aangeven dat je een gemeente verlaat, verder opschuiven. Zo wordt de zone
waarin je 50 km/u mag rijden groter,”
legde schepen Van Biesen (K2000) uit.
> Eugène Depauw (K2000) kwam tussen
over de netheid van bepaalde grasperken
en wantoestanden in verband met parkeren. “Het is schitterend dat de gemeente
aan de Dezangrélaan een aantal mooie
bloemenperkjes aanlegt en onderhoudt.
DE LIJSTERBES I jaargang 5, nr 5 mei 2004
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Maar eenmaal van deze hoofdstraat weg
zijn deze perkjes herschapen in een modderpoel of zelfs een klein stort, zoals
het grasperk aan de Sint-Pancratiuslaan.
Blijkbaar is het ook een populaire plaats
voor foutparkeerders. Zelfs onze politie
parkeert er”, stelde hij. Ook de parkeersituatie aan het voetbalveld van Kraainem
kan Depauw niet bekoren. “De wanorde
die daar heerst, werd al op de gemeenteraad van 27 maart 2001 aangeklaagd.
Sindsdien is de toestand er alleen maar
op verslechtert. Waarom werd hieraan nog
niet verholpen?” Burgemeester Willemart
gaf Depauw praktisch over de hele lijn
gelijk. Hij merkte wel op “dat vooral de
bezoekers met de vinger gewezen moeten
worden, niet de bewoners”. De burgemeester had twee oplossingen voor ogen voor
het grasperk aan de Sint-Pancratiuslaan.
“Wij kunnen er een parkeerplaats van
maken of de groenaanleg behouden en er
sierhekken rond plaatsen. In ieder geval
moet het grasveldje opnieuw aangelegd
worden.” Wat betreft de verkeerssituatie
aan het voetbalveld heeft de gemeente
een studiebureau aangeschreven om een
verbetering van de gemeentelijke wegen
en voetpaden uit te tekenen. Raadslid
Hereng (K2000) pikte hierop in en zei
“dat het hoog tijd wordt dat de commissie mobiliteit uit de startblokken schiet.
In situaties zoals aan het voetbalveld kan
zo’n commissie van grote waarde zijn.”
> Tenslotte vroeg raadslid Eugène Depauw
(K2000) waarom de aannemer, die werken
uitvoert aan het Kerkeveld en de hoek van
de Begoniaslaan, zich heel wat overtredingen kan veroorloven. “De gemeenteraad
besliste een tijd geleden dat er een doorgang voor de voetgangers voorzien moet
worden. Als de werﬂeider op zijn plichten
gewezen wordt, reageert hij onbeschoft
en agressief. Hij heeft ook voor de tweede
maal beschadigingen aangebracht aan de
voetpaden. Het gemeentelijk personeel
heeft dit moeten herstellen. Zal de aannemer deze kosten moeten betalen?” De burgemeester bevestigde dat de diensten van
de gemeente voor de herstelling aangerekend zullen worden en dat de aannemer
aangemaand zal worden om de bepalingen
uit het lastenboek te respecteren.
Luc Timmermans
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KnA strekt benen
tachtig jaar
Een gesprek met voorzitter Michel Renders
Kunst na Arbeid (KnA) is van oorsprong een socialistische turnkring
en dat laat zich na exact tachtig jaar nog altijd voelen. “We zullen nooit een superluxueuze club worden met hoog lidgeld”, zegt
voorzitter Michel Renders. Maar plannen heeft Renders des te meer:
adolescenten in beweging zetten, demonstraties geven en een origineel aanbod voor senioren uitwerken.

Michel Renders: “Samen sporten zonder stress of prestatiedrang, daar draait het om.”

KnA draait met 180 leden beter dan ooit
tevoren. Aan de sporthal van Kraainem
heeft de club al lang niet meer genoeg.
Tegenwoordig werkt de vereniging ook
aan de conditie in gemeenschapscentrum
de Lijsterbes. “Ons hoofddoel is dat het
plezant blijft”, zegt Michel Renders, sinds
1994 voorzitter van KnA. “Dat betekent
dat ik liever investeer in basiswerking dan
in de opleiding van enkelen die ver willen
doorstoten in het competitieturnen. Aan
wedstrijden neemt KnA daarom niet meer
deel, maar we kunnen de mensen natuurlijk wel begeleiden en doorverwijzen naar
clubs die dat wel doen.”
KnA is niet weinig trots op haar zogenaamde ‘fun gym’, de kinderwerking van
drie tot veertien jaar. De turnkring heeft
ook een afzonderlijke afdeling met extra
oefentijden voor artistieke en ritmische
gymnastiek, trampoline en jazzdans. “We

hebben ook een volwassenenwerking.
In de jaren negentig telde de kring vijf
volwassenen. Al de rest was jonger dan
twintig. Eén van mijn doelstellingen was
op vijf jaar tijd dertig volwassenen aan
te trekken. Callanetics en salsa aërobics
startten we met dat doel op. Nadruk ligt
op sporten zonder stress, zonder prestatiedrang. Wel, na een jaar hadden we er al
64 nieuwe mensen bij.”
Dat het lidgeld van 2,5 euro voor dergelijke lessen zeer goedkoop is, is daar
natuurlijk niet vreemd aan. “Zeker als
je dat tarief vergelijkt met de gangbare
prijzen in ﬁtnesscentra die dezelfde lessen - met soms zelfs dezelfde leerkracht
- aanbieden.”
Luie zetel
Toch zijn er leeftijdscategorieën die
moeilijk uit hun luie zetel te halen zijn.

VERENIGINGSNIEUWS
vereniging in de kijker 07
“Mijn grootste frustratie is dat de zestientot twintigjarigen het laten afweten”,
betreurt de voorzitter. “Doorgaans zit de
jeugd in Kraainem één keer per week in
De Villa en voor de rest op café. Bewegen
doen ze bitter weinig. Dat fenomeen geldt
trouwens voor de hele regio. De moeilijkheid zit hem in het ontdekken met welk
aanbod we hen plezier kunnen doen. Dat
ondervinden wij met vallen en opstaan.”
Michel Renders speelt met de idee de
‘dans-kant’ van KnA verder uit te bouwen,
maar dat moet hij nog binnen het bestuur
bespreken. “Streetdance, hiphop, funk,
bijvoorbeeld. Dat trekt mogelijk jongeren
aan. En in inlinedance en stoelaerobics
vinden wellicht vijftigplussers hun gading,
een andere categorie die in onze club
ontbreekt.”
Renders droomt van demonstraties om de
turnkring te promoten. Moeilijkheid daarbij is dat de voorbereiding voor oefeningen, choreograﬁe en muziek telkens twee
jaar in beslag nemen.

want onze vorige locatie was echt te
onaantrekkelijk. De infrastructuur van de
sporthal heeft ons een stevig zetje gegeven. Het was pure luxe, compleet met
douches. De groei kon beginnen.” Het
was ook de enige zaal in de regio met een
ritmiekvloer en waar nog eens alle olympische toestellen stonden. Alle provinciale
wedstrijden vonden in Kraainem plaats.
In de loop der jaren kon KnA heel wat
Brabantse kampioenen leveren, vooral bij
de meisjes. Maar dat roer gooide KnA nu
resoluut om.
“Sinds de jaren zeventig kwam er meer
afstand tussen de partij en de club en
kregen we een autonoom bestuur. Maar
het socialistische gedachtegoed blijft
tot vandaag een rol spelen. We zullen
nooit een superluxueuze club worden met
hoog lidgeld. We werken voor de basis,
we moeten geen elitekring worden. Samen sporten, daar draait het om”, besluit
Michel Renders.
An Van hamme

Turnen en toneel
De tijd van zeer veel nevenactiviteiten
ligt achter de rug. “In de beginjaren
speelden de KnA-leden ook toneel, deden
aan zang, cabaret, ballet en namen deel
aan revues. In de jaren zestig haalde de
kring Wannes Vandevelde naar Kraainem
voor een optreden. En er waren fuiven en
bals. Twintig jaar lang organiseerden we
een heus Sinterklaasfeest met animatie,
ﬁlms en geschenkjes. Nu blijft daarvan
eigenlijk alleen nog het bezoek van Sinterklaas over. Buitenlandse leden begrijpen dan geheel niet wat er gebeurt. Ooit
hadden we trouwens bijna pech: de Sint
van de basketbalploeg ging net buiten,
toen de onze binnenkwam”, lacht Michel
Renders.
In het prille begin van KnA oefende de
kring in het voormalige Volkshuis in de
Jozef Van Hovestraat. “Maar die zaal was
dermate slecht dat we uiteindelijk beslisten naar Sint-Stevens-Woluwe uit te
wijken. Van eind jaren veertig tot in 1974
betrokken we een zaaltje achter een café
aan de Leuvensesteenweg.”
In 1974 zag de sporthal van Kraainem het
levenslicht. “We bestonden toen precies
vijftig jaar en beslisten ons zaaltje voor
de moderne hal in te ruilen en terug te
keren naar onze Kraainemse wortels. We
waren de eerste vereniging in de nieuwe
sporthal. We hadden nog maar 46 leden,

Om de tachtigste verjaardag luister bij te
zetten, neemt KnA deel aan het ‘Steenwegproject’ van de Lijsterbes. KnA verzorgt
de sportieve kant van het straatfeest op
16 mei met sportopstellingen zoals een
(benji)trampoline en een springkasteel. En
in de aloude traditie zorgt de kring ook voor
straattoneel, mimespelers en het trommelkorps. Er is ook een tentoonstelling over
tachtig jaar KnA.

Het KnA-turngala van 20 maart kende een
overrompelend succes. Hiernaast zie je enkele
sfeerfoto’s, een nverslag vind je op blz. 8.
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Turngala 2004
Musical
KnA, 80 in 2004
“Een lang, luid aanhoudend trommelgeroffel betekent niet het
einde van een feest maar het begin van de feestelijkheden.”
Lucien Buysse, de presentator en ceremoniemeester van dienst
tijdens ons turngala kon het niet beter verwoorden. Zelf lange
tijd penningmeester, secretaris en voorzitter van onze turnvereniging weet hij waartoe KnA in staat is.
- 80 jaar is niet zo maar een verjaardag. Vooral in Kraainem zijn
de verenigingen niet dik gezaaid die zo’n historiek op hun naam
mogen schrijven.
- 80 jaar is niet het eindpunt. Initiatieven en ideeën te over. En
dit was ook te merken tijdens het turngala.
Het decor werd sober gehouden. Enkel lichten en lichteffecten
toverden de kale sportzaal om in een warme, sfeervolle omgeving. Bezoekers en deelnemers voelden dat dit een aparte
belevenis zou worden. Twee korte delen van 45 minuten werden
voorzien. Ervaring leert ons dat dit ideaal is voor een turnshow.
En KnA vult dit met gemak met eigen middelen en turnvariaties.
Het muzikaal thema ‘musical’ werd de rode draad. Onze jongens,
mannen en het ‘jumpteam’ beten de spits af met een originele
oefening over de AirTrack. (Zag je de reportage op Ring-TV?)
Daarna volgden onze jeugdafdelingen. De kleuters in ganzenpas
met de leuke toets, de meisjes jonger dan 10 jaar op muziek uit
de Kuifje-musical. De turnsters heel serieus en gracieus in de
moderne Von Trapp-uitvoering. En als afsluiter onze grootste
groep juffers als ware rock & rollers over en rond de AirTrack.
Een goede gewoonte mag men niet zomaar veranderen. Voor
de derde keer op rij werd het tweede deel ingenomen door een
non-stop nummer van onze specialisatieafdelingen. Een nonstop Broadway Mix met de vernieuwde Jazz-Dance ploeg, de
Maxi-Tramp springers, Artistieke gymnastiek, Ritmische gym
en Lange Mat. Dit alles goed samengebracht door individuele
nummertjes en de prestaties van het demo-team. Een garantie
voor driekwartuur turnen en show in Kraainem, gebracht door
eigen mensen.
Het sluitstuk van de avond werd gebracht door een ‘gelegenheids’ trommelkorps. Enkele oud-gedienden en een paar
vrienden uit L’ Avenir Molenbeek slaagden erin om op enkele
weken tijd een aantal marchen van het oude trommelkorps op
te frissen en zo de aanzet te geven tot de verdere viering. Op
het einde van de avond mocht de voorzitter, in naam van KnA,
een aandenken ontvangen vanwege het oudercomité van de
gemeentelijke basisschool en het gemeentebestuur.
KnA is trots op de prestaties van deze jeugdige sporters. Een
400-tal toeschouwers vond dit trouwens ook de moeite waard
om de verplaatsing te maken. Waarin wij dan weer het bewijs
zien dat we de juiste beslissingen genomen hebben en in de
toekomst verder met onze jeugd zullen blijven werken.

‘80 in 2004’
Viering speciale verjaardag KnA
Om onze 80ste verjaardag extra onder de aandacht te brengen,
voorziet KnA nog een aantal speciale activiteiten.
Vrijdag 14 mei - 20u - De Lijsterbes (gratis)
> Opening multimediatentoonstelling ‘80 in 2004’.
> Receptie voor leden, oud-leden, genodigden en
sympathisanten (enkel op inschrijving).
> Surprise optreden van KnA
> Gastoptredens
Zaterdag 15 en zondag 16 mei - 13u tot 18u - De Lijsterbes
(gratis)
> Multimediatentoonstelling ‘80 in 2004’
Zondag 16 mei - 13u tot 18u - KnA op de ‘Steenweg’
> Springtoestellen
> Trampolines
> Springkasteel
> Demonstraties
> Muziek, toneel, dans

Indisch koken
M & B Kraainem
4 mei - 19u - Cammeland
Op dinsdag 4 mei om 19u organiseert M&B Kraainem opnieuw
een kookcursus. Ditmaal maken we een trip naar India. De
Indische keuken is het product van vele invloeden. Indiase
maaltijden weten de voedingswaarden altijd te combineren met
een harmonieus samengaan van textuur en smaak. Dat gaan wij
trachten te verwezenlijken op 4 mei in zaal Cammeland.
Deelname: 10 euro
Info en kaarten: 0498 73 02 28

Joodse wandeling
KAV Kraainem
12 mei - 14u
Sonja Desmedt van de vzw ‘Polymnia’ uit Grimbergen is een zeer
bekwame en interessante gids die ons zal rondleiden, eerst in de
Sint-Michielskathedraal (glasramen), dan in de joodse hoofdsynagoge. De vzw Polymnia mag als enige niet-Joodse vereniging
binnen in de hoofdsynagoge te Brussel.
Sonja Desmedt bezit tal van attributen die betrekking hebben op
de joodse cultuur, waarover zij de nodige uitleg zal verstrekken.
Ook een vergelijking met onze godsdienst wordt niet vergeten,
en natuurlijk, het handelsmerk van de vzw, de proevertjes, zijn
ook hier aanwezig, in de vorm van enkele joodse hapjes.
Deelname: 6,00 euro per persoon voor de hapjes en drankjes +
de gids (bedrag afhankelijk van het aantal deelnemers).
Verplicht inschrijven vóór 6 mei bij Liliane, tel. 02 720 53 57.
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Lentewandeling aan Bosmuseum
Natuurpunt
16 mei - 14u
De stilaan traditionele
lentewandeling georganiseerd door de lokale
afdeling van Natuurpunt
is dit jaar gepland op
zondag 16 mei vanaf
14u. Dit jaar bezoeken
we de buurt van het
Bosmuseum in Groenendaal. Onder leiding van
natuurgids Tony Kohl
brengen we eerst een
kort bezoek aan het bosmuseum. Daarna wandelen we door een
gedeelte van het ‘opgefriste’ arboretum en verder door het dal
van de vroegere site van de abdij van Groenendaal langs het
Ruusbroec-wandelpad. De wandeling duurt ongeveer twee uur.
Als het weer echt slecht zou zijn, kan het korter en zal onze
gids meer aandacht besteden aan het museum.
We vertrekken, met een minimum aan auto’s om 13u30 op de
parking van Delhaize, Mechelsesteenweg, Wezembeek-Oppem. Er
is een tweede afspraakpunt om 13u55 aan het bosmuseum zelf.
Alhoewel de wandeling langs begaanbare wegen loopt en dus
geschikt is voor families met kinderen en andere wandelaars in
de trage betekenis van het woord, raden we je toch aan stevig
schoeisel aan te trekken. Om een deel van de kosten te dekken
vragen we een bijdrage van 1 euro voor leden en 2 euro voor
niet-leden. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten op deze
activiteit!
Info: Ronald Cools, 02 731 81 76,
natuurpunt@wezembeek-oppem.info

Goud voor KAV Kraainem
KAV Kraainem bestaat 50 jaar en dit kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Zaterdag 6 maart werden de feestelijkheden
ingezet met een plechtige dankmis, opgedragen door pastoor Benoît Goubau. Het parochiaal zangkoor – wel, wel, hoe oud zou dit
wel zijn? – luisterde de eucharistieviering op met meerstemmige
liederen. Onmiddellijk daarna ging het naar feestzaal Puk, waar
de esbattementen hun beslag zouden krijgen. In dichte drommen
zakten de feestvierders af en vulden in geen tijd de zaal.
Volk! Veel volk! Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door
burgemeester Willemart, schepen Van Biesen en de gemeenteraadsleden Eugène Depauw, Louis Hereng, Jef Van Eeckhoudt en
Lucien Verheyden. De Cultuurraad had Jacques Vilrockx en Magda
Calleeuw afgevaardigd en het gemeenschapscentrum de Lijsterbes
liet zich opmerken door Hilde Weygaerts en Sven Sellekaerts.
KAV-afdelingen uit de omgeving hadden zich evenmin onbetuigd
gelaten. Afgevaardigden uit Hoeilaart, Overijse, Sterrebeek, Stokkel, Tervuren en Zaventem namen deel aan de feestvreugde. Dan
natuurlijk nog talrijke leden van allerlei Kraainemse verenigingen
en nog veel ander volk. Een zeer opgemerkte verschijning maakten Regina Catrysse, destijds opvolgster van juf Baers aan de top
van het KAV-nationaal en juf Moelants, gewezen hoofdredactrice
van het maandblad ‘Vrouw en Wereld’. Samen zijn deze dames zo’n
181 jaar jong. Je moet het maar doen!
Mensen ontvangen moet je kunnen en zorgen voor de gepaste
sfeer is een nog grotere kunst. Maar geen nood, de kernleden van
de lokale afdeling moet je op dit gebied niets meer leren, ze kennen hun ‘job’. Nauwelijks was de laatste genodigde aangekomen
of de dames rukten met de glazen aan. Het fonkelende vocht van
het eerste glas zorgde er al vlug voor dat de tongen loskwamen.
Er werd gegroet en begroet, gekust en … geluisterd naar voorzitster Liliane. Ze heette iedereen welkom, schetste bondig de
historiek, belichtte even de verschillende voorzitsters die aan
het roer hadden gestaan, had het over kernleden die sinds 1955
deel uitmaken van het bestuur en over andere leden die het wat
minder lang deden of nog doen, enzovoort. Eigenlijk was dit geen
toespraak of redevoering maar een heel leuke, gezellige, spetterende babbel. We zijn toch een damesvereniging, of niet soms?
Je was echt goed Liliane!
Ondertussen vlogen de woorden van dank en waardering in het
rond, samen met de ruikers en bloemstukken, want terwijl de
KAV haar verdienstelijke leden met één roosje bedacht, werd de
vereniging zelf verwend met potten vol bloemen en geschenken.
Mooi was dat! Bij dit alles kon de burgemeester natuurlijk niet
achterblijven. Ook hij plaatste een woordje en - veel belangrijker
- overhandigde de voorzitster een geschenk. De burgemeester
overhandigde de medaille van erkentelijkheid van de gemeente
Kraainem, voor al het werk dat KAV gedurende 50 jaar voor de
Kraainemse vrouwen deed.
Hiermee was het ofﬁciële gedoe gedaan en mochten de aanwezigen zelf improviseren. Het sprankelende vocht verliet de
intussen donkere ﬂessen om snel ergens anders in de duisternis
te verdwijnen. Wanneer de aanwezigen dan ook nog op lekkere
broodjes onthaald werden, hoeft het niemand te verbazen dat de
genodigden geen haast maakten om dit zalige oord te verlaten.
Waar konden ze beter zijn?
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Het leven zoals het is: steenwegen
Feestweek op de ‘steenweg’

Op 15 en 16 mei staat er een heus feestweekend op het programma. Alle activiteiten spelen zich rond de Oudstrijderslaan
af en trekken de aandacht op deze ‘steenweg’, een van Kraainemse verbindingswegen waaraan elke dag heel wat ‘gewone’,
dagelijkse activiteiten plaatsvinden waarbij we nog zelden
stilstaan. De Lijsterbes geeft er een feestelijk tintje aan. Ook
op 8 en 11 mei staat er wat interessants te gebeuren.
PROGRAMMA ‘STEENWEG’-WEEK
8 mei - 20u
Op 8 mei geven Paul Michiels en The Big M’s het startschot met
een fantastisch optreden in de Lijsterbes. Het is niet zomaar
een optreden, we doen iets extra: als drie buren een ticket
kopen, geven wij een vierde ticket gratis. Waarom? Omdat wij
ervan overtuigd zijn dat een avondje uit met de buren een leuke
ervaring is. Dus: nodig je buren uit!
11 mei - 20u
Waarom komt er iemand in Kraainem wonen? Wat betekent het
nu om op de Oudstrijderslaan te wonen? Wie denkt dat je in een
straat woont waar niets te beleven valt, heeft het goed mis!
Het is een straat met heel wat geschiedenis en zeer interessante bewoners. We brengen een aantal van die bewoners rond
de tafel en laten ze hun eigen verhaal vertellen. Plaats van
afspraak: Cammeland.
15 en 16 mei - van 10u tot 20u
De plaatselijke turnkring Kna viert haar 80-jarig bestaan en
dat moet gevierd worden. Hoe we dat doen? Allereerst met een
overzichtstentoonstelling in de Lijsterbes. Je komt er te weten
hoe KnA ontstaan is en wat hun verschillende activiteiten zijn.
Een multimediatentoonstelling.
DE LIJSTERBES I jaargang 5, nr 5 mei 2004

16 mei - van 13u tot 18u
Zondag rustdag? Vergeet het maar! Wij zetten Kraainem ondersteboven. Wil je meer te weten komen over de Oudstrijderslaan?
Georges Bulteel en Monique Vanmierlo nemen je mee op trektocht en vertellen je wat je maar wil weten. Benieuwd naar de
herkomst van de grot aan zaal Cammeland? Of wil je meer weten
over de bronnen die er vroeger waren op de Oudstrijderslaan?
Jij vraagt, zij antwoorden.
Of wil je liever de sportieve toer op? Wij hebben reuzetrampolines voorzien, een bungee-sprong, een klimmuur, speleobox,
speeltruck,… Kortom, take a walk on the wild side! Als je even
wil uitrusten, kan dat tijdens de verschillende demonstraties
van de turners en dansers KnA. En als kers op de taart vindt er
om 17u een initiatie salsa plaats.
Praktisch
> Start wandelingen: 13u15, 15u15 en 17u15 aan de Lijsterbes.
> Demonstraties: 13u, 14u, 15u, 16u.
> De verschillende toestellen staan opgesteld op het parkeerterrein van zaal Cammeland, op het parkeerterrein voor de
gemeentelijke sporthal en in de Lijsterbessenbomenlaan. Als je
te moe bent om deze afstanden te voet af te leggen, brengt de
paardentram je wel van de ene activiteit naar de andere.
> Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren:
02 721 28 06 (Hilde Weygaerts).
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CLARA HAESAERT
TACHTIG
ZOMERAVOND IN
KRAAINEM
EEN GEDICHT
Op maandag 15 maart 2004 werd Clara
Haesaert, dichteres en inwoonster van
Kraainem, in de Brusselse Beursschouwburg in de bloemetjes gezet. Reden van
het feest: Clara werd onlangs 80 jaar en
dat mocht niet onopgemerkt voorbijgaan.

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.

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

1986)

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 enkel kunnen
aantonen dat jullie in dezelfde straat
wonen. Meer informatie over het ‘steenwegproject’ vind je in deze gemeenschapskrant! (zie blz. 10)

Beste Clara, van harte proﬁciat met je
verjaardag, vanwege het volledige Lijsterbes-team!

20u - De Lijsterbes
tickets: 18 euro (kassa), 17 euro (vvk),
15 euro (abo)

Verschillende mensen huldigden Clara en
Clara zelf las een aantal van haar gedichten voor. Eén daarvan willen wij jullie
zeker niet onthouden, het is immers een
gedicht met als onderwerp Kraainem:
Zomeravond in Kraainem
Op een zachte zomeravond
Klinkt er muziek in alle tuinen
De tijd lijkt wel stil te staan

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

De duiven klapperen in een sierlijke boog
Van hun hok naar de hoogste nok
Een verdwaalde pauwstaart vliegt mee

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

De kamperfoelie geurt
Lijsterbessen verliezen traag hun kleur
Bezoekers drinken helder water

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

(Uit: ‘Bevoorrechte getuige’, Manteau, Antwerpen,
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Lief en leed aan de steenweg
1 tot 23 mei - Jezus-Eik

Tele-Onthaal zoekt nieuwe
vrijwilligers
Elk jaar bellen er zo’n 120.000 mensen naar het nummer 106 van
Tele-Onthaal. Omdat ze met iemand over hun zorgen, angsten of
problemen willen praten. Dag en nacht zit er iemand klaar om
te luisteren naar een medemens in nood. De telefonische
opvang gebeurt door vrijwillige medewerkers. Wil ook jij graag
een verschil maken in onze maatschappij? Wij staan klaar om je
te verwelkomen. Diploma’s vragen we niet. Betrokkenheid,
luisterbereidheid en een engagement van enkele uren per week.
We beloven je van onze kant een gerichte opleiding, blijvende
begeleiding en een aangename werkomgeving. Bel 106 of schrijf
naar PB 1869, 1000 Brussel, e-mail: brussel@tele-onthaal.be

Steenwegen: het blijven rare dingen. Buurtbewoners klagen
over de geluidsoverlast en de verkeerschaos op deze belangrijke
verbindingswegen. Tegelijkertijd trekken heel veel mensen naar
diezelfde steenweg om er te wonen, te werken en te winkelen.
Zes cultuur- en gemeenschapscentra uit Vlaams-Brabant (Beersel, Kraainem, Jezus-Eik, Haacht, Bierbeek en Halle) besloten
het fenomeen ‘steenwegen’ onder de loep te nemen en er een
sociaal-artistiek project rond uit te werken. Ondanks een
gemeenschappelijk uitgangspunt - alle projecten vinden plaats
langs een steenweg - geeft elke gemeente het project een
lokale invulling. Het verhaal van gewone mensen staat centraal.
Het project van Jezus-Eik bestaat uit drie luiken. Eerst en
vooral organiseert de Bosuil een informatieve tentoonstelling
over de geschiedenis, de evolutie en de toekomst van de N4.
Zowel de pro’s als de contra’s van de steenweg worden daarbij
belicht. Hoe is de Brusselsesteenweg ontstaan? Hoe groot zijn
de economische belangen van deze verbindingsweg? Hoeveel
auto’s passeren dagelijks langs die steenweg? Hoe zien de
bestaande plannen eruit van de herinrichting van de N4? Al
deze vragen krijgen in dit informatieve project een antwoord en
worden duidelijk geïllustreerd aan de hand van historische
foto’s, landkaarten en postkaarten. De tentoonstelling vindt
plaats van 1 t.e.m. 23 mei in de tentoonstellingsruimte van de
Bosuil.
De lokale fotoclub werkt een artistiek project uit. De vereniging
portretteert enkele bewoners van de steenweg. De beelden, die
sterk lijken op verkiezingsfoto’s, worden begin mei op grote
verkiezingspanelen langs de steenweg tentoongesteld. De
onderliggende boodschap luidt ‘Kies voor ons, voor de mensen
die hier wonen.’ De onpersoonlijke steenweg krijgt op die
manier een menselijk karakter.
Tot slot wordt op 1 mei een grote volkshappening georganiseerd. Alle bewoners van Jezus-Eik worden uitgenodigd om
samen aan tafel te gaan … op de steenweg! Voor deze speciale
gelegenheid wordt een deel van de Brusselsesteenweg afgesloten en voor één dag omgetoverd tot een wandelwinkelstraat.
Lokale verenigingen verzorgen de animatie op de steenweg : de
chiro zorgt voor kinderanimatie, de fanfare geeft een optreden
en de lokale toneelkring speelt een wagenspel. De namiddag
wordt afgesloten met een sfeervol optreden.
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Welke taal wanneer?
Vragen over de taalwetgeving
Met de complexe taalwetgeving in ons land worden vooral
mensen uit Brussel, de faciliteitengemeenten of de Vlaamse
rand geconfronteerd. Maar niet uitsluitend. Wat bijvoorbeeld
als je een campagne wilt voeren waarmee je de anderstalige
inwoners van je gemeente wilt bereiken? Wat met een folder
voor een toeristische stadswandeling? Wanneer moet het in het
Nederlands, wanneer heeft iemand het recht om in een andere
taal te worden geholpen en welke taalverplichtingen hebben
bedrijven of scholen? De regels zijn niet eenvoudig en het
antwoord is soms moeilijk te vinden. Bij het Steunpunt Taalwetwijzer geeft een specialist een objectief, juridisch onderbouwd en gedocumenteerd antwoord op speciﬁeke vragen. Het
is op werkdagen van 9u tot 19u bereikbaar via de Vlaamse
Infolijn, 0800 3 02 01, of via het e-mailadres
taalwetwijzer@vlaanderen.be
Via de Vlaamse Infolijn kan je ook de gratis brochure ‘De taalwetwijzer. Welke taal wanneer?’ bestellen.
Op www.taalwetwijzer.be staan de belangrijkste regels bondig
uitgelegd. Informatie over het gebruik van talen kan ook bij:
taalloket@derand.be

www.fuifpunt.be maakt fuif
organiseren makkelijker
Organisatoren van fuiven en feesten kunnen voortaan met hun
vragen terecht op www.fuifpunt.be. Ze vinden er organisatietips
en informatie over regelgeving, veiligheid en preventie. De site
is de eerste realisatie van een samenwerkingsverband van
verschillende jongerenorganisaties, met steun van de Vlaamse
overheid. Het is immers al lang een veelgehoorde klacht van
jongeren dat een fuif organiseren zo moeilijk is. Vanaf september komt er on-line-informatie voor jeugdraden, schepenen van
jeugd, burgemeesters, politie, preventiediensten en dergelijke.
In december kunnen tenslotte ook zaaluitbaters op de website
terecht.
Info: www.fuifpunt.be

RAND-NIEUWS
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Overgrote meerderheid tegen verdere
verfransing Vlaamse rand
Enquête Halle-Vilvoorde Komitee
geeft sensationele cijfers
De verfransing van de rand. Als inwoners van de rand dit onderwerp ter sprake brengen, worden ze door mensen die wat verderop wonen meewarig aangekeken. ‘Zo’n vaart zal dat wel niet
lopen.’ Ook de politiek gaat er in een wijde boog omheen. Het
Halle-Vilvoorde Komitee, moe van al dat gepraat, wilde eindelijk
eens weten wat de houding van de bewoners uit de rand is ten
aanzien van de Franstalige migratie vanuit Brussel. Op 10 maart
werden de resultaten van de bevraging door het peilingsbureau
ITC naar buiten gebracht. De resultaten kunnen ronduit sensationeel genoemd worden.
Bijna 77% van de ondervraagden vindt dat de migratie van
Franstaligen afgeremd moet worden. Bij de Nederlandstaligen
loopt dit cijfer op tot 82%. Ook 26% van de Franstaligen in de
rand is niet blij met de Franstalige migratie en vindt dat die
afgeremd moet worden. De meeste mensen zijn bang voor een
verdere verfransing (68%) en de mentaliteit van Franstaligen
(51%). Ze hebben schrik dat ze zich met de tijd een vreemde in
de eigen gemeente zullen voelen. Opvallend is nog dat 38,6%
van de Franstaligen in Asse-Halle-Vilvoorde zich ‘Vlaming’ voelt
en dus stelt zich te willen integreren in de Vlaamse rand.
Mensen die de migratie van Franstaligen willen promoten zien
dit vooral als “de situatie behouden zoals ze is” of willen een
culturele diversiteit.
“Opmerkelijk is dat elke ondervraagde een uitgesproken mening
heeft gegeven. Niemand maakte gebruik van ‘geen mening’ en
dat is werkelijk uitzonderlijk in dergelijke enquêtes. Dit wil
zeggen dat deze problematiek de inwoners sterk bezighoudt”,
stelde onderzoeker Geert Suvée van ITC vast. Opvallend is ook
dat de prijzen van huizen en gronden pas als vijfde argument
wordt gegeven voor het afremmen van de Franstalige migratie,
terwijl op het terrein toch dikwijls blijkt dat (jonge) Nederlandstaligen om die reden hun gemeente verlaten. De emotioneel-psychologische argumenten over franstaligheid wegen dus
blijkbaar nog sterker door.
Met de resultaten van deze enquête in de hand vraagt het
Halle-Vilvoorde Komitee dat de beleidsmakers rekening houden
met deze gevoeligheden en de verfransing in de rand afremt.
Dat kan door maatregelen op vlak van ruimtelijke ordening,
maar ook door de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel. Nu blijkt
dat de bevolking van de rand wel degelijk wakker ligt van de
verfransing in haar regio pleit het Halle-Vilvoorde Komitee voor
een krachtiger en gecoördineerder beleid voor de Vlaamse rand.

RandRevue zoekt acteurs en
kinderkoren

RandRevue, een wervelend totaalspektakel gemaakt door
mensen uit de rand, staat in het voorjaar 2005 op de planken
van de zes centra van vzw ‘de Rand’. Verschillende podiumkunstenaars brengen in verscheidene kunststijlen een ambitieus
theaterproject. Al zingend, dansend, acterend, musicerend...
wandelen ze langs de absurde, diep menselijke paden van het
leven. Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde professionele
amateurs uit verschillende verenigingen van de rand. Voor hen
geen grenzen, maar samenwerking, creativiteit en plezier. Het
resultaat zal een verrassend beeld opleveren van het podiumtalent uit de rand.
> RandRevue is nog op zoek naar acteurs en kinderkoren. Meer
bepaald een achttal acteurs (vier mannen en vier vrouwen) die
op vrije basis en met talent willen meewerken. Acteurs die
promotioneel, voor hun vereniging of voor zichzelf, hun acteerkunsten willen tonen voor een ruim publiek. De acteurs die we
zoeken, moeten een monoloog of dialoog kunnen dragen en
uitstralen (+/- 5 minuten), op 10 juni van 18u tot 22u een
eerste werkmoment meemaken in gemeenschapscentrum De
Bosuil in Jezus-Eik, vanaf september 2004 minstens eenmaal per
week kunnen repeteren, de week van 14 februari 2005 tot 17
februari 2005 de avonden vrijhouden voor de laatste repetities
en - natuurlijk - ook kunnen optreden op de volgende data: 18
februari 2005 in De Zandloper in Wemmel, 19 februari 2005 in
De Bosuil in Jezus-Eik, 25 februari 2005 in De Kam in Wezembeek-Oppem, 26 februari 2005 in De Lijsterbes in Kraainem, 4
maart 2005 in De Moelie in Linkebeek, 5 maart 2005 in De
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode.
> RandRevue zoekt ook zes kinderkoren samengesteld uit 10 à
15 kinderen uit de 3de graad LO en een enthousiaste leerkracht,
die tijdens het optreden in de eigen gemeente zouden meewerken aan RandRevue.
Wie wil deelnemen aan dit unieke project neemt contact op met
Johan Waegeman, 02 452 33 43,
johan.waegeman@mogendoen.be
De RandRevue is een samenwerking van verenigingen en de
gemeenschapscentra uit Wemmel, Jezus-Eik, Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Drogenbos en Sint-Genesius Rode.
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JEZUS-EIK

WEZEMBEEK-OPPEM

Walter Vandersmissen e.a.
Lente in …
7 mei - 19u

Photis Ionatos
Griekse rebetiko
7 mei - 20u

‘Lente in …’ is de klassieker bij uitstek van het seizoen in de
Bosuil. Het evenement is gebouwd rond lichtklassieke muziek,
gekoppeld aan een stad of een thema. Walter Vandersmissen
en een uitgelezen schare muzikanten grasduinen ieder jaar
opnieuw in de wereld van de operette op zoek naar herkenbare
en minder herkenbare melodieën. De muziek wordt geserveerd,
vergezeld van een smaakvolle kaasschotel, aangepaste wijnen
en dessert met kofﬁe. Dit jaar grasduint Walter met zijn collega’s in de klassiekers van die exotische plek aan de Noordzee:
ons eigen Vlaanderen.
Tickets: 29 euro (vvk en kassa), 26 euro (abo)

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.)

Randacademie
De leraars en de leerlingen van
de jazzacademie
16 mei - 11u
Je mag je verwachten aan een jazzconcert, dat staat vast. De
grootte van het ensemble, de samenstelling, laat staan het repertoire is op dit moment nog onbekend. Wel staat vast dat het
enthousiasme van de leerlingen en de vakkennis van de leraars
voldoende garanties bieden op een aangename zondagochtend.
Dit concert is voor de leerlingen een unieke gelegenheid om
de opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk om te zetten.
Na het concert kan je bij een lekker aperitief napraten met de
muzikanten.
Tickets: 8 euro (kassa), 7 euro (vvk), 6 euro (abo en – 25 jaar)

Groep Jezus en Chapelle de Lorraine
29 mei - 20u
In de geest van Pinksteren lag het voor de hand dat we Groep
Jezus naar de Bosuil halen. Deze keer brengen ze hun apostelen
van de Chapelle de Lorraine met zich mee, voor een geïnspireerde ‘Groep Jezus goes classic’. Het wordt een gevarieerde avond
met de grootste krakers uit de klassieke muziek, de wonderbaarlijkste nummers van Groep Jezus; al dan niet gearrangeerd
voor rockband en strijkorkest. Beide groepen spelen bovendien
een thuismatch.
Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk)
Info en tickets: De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik,
tel. 02 657 31 79, info@debosuil.be, www.debosuil.be

Mona Lisa Smile
Film
13 mei - 20u
Een docente kunstgeschiedenis komt, anno 1953, terecht op een
elitair meisjescollege, waar ze haar leerlingen wil stimuleren om
vrije, onafhankelijke vrouwen te worden. De meisjes zelf willen wel een degelijke opleiding, maar voornamelijk om zo snel
mogelijk te trouwen en dan voortaan het huishouden te beredderen. Hier en daar wordt ‘Mona Lisa Smile’ omschreven als de
‘Dead Poets Society’ voor meisjes.
Tickets: 3,00 euro (kassa), ﬁlmpas: 10,00 euro voor 5 ﬁlms
(reservatie mogelijk)

Bewogen Figuren
Figurentheaterfestival
26 - 31 mei
Een festival volledig gewijd aan het poppen- en ﬁgurentheater.
Buitenlandse en Belgische gezelschappen leiden je binnen in de
magische wereld waarin objecten leven wordt ingeblazen. Met
‘Bewogen Figuren’ nodigen wij zowel kinderen als volwassenen
uit om kennis te maken met één van de meest visuele en poëtische vormen van theater.
Op woensdag 26 mei kunnen kleuters om 13u30 handpoppen
leren maken. Op woensdag 26 mei speelt Théâtre des 4 Mains
om 17u ‘Bin’Bin’, een familievoorstelling (+ 4 jaar) over de avonturen van de olijke Bin’Bin. De decorelementen (stoel, tafel,
kookpot, wekker) zijn gemaakt in de grootte zoals die door de
kleuter worden gezien. In combinatie met leuke melodietjes
en ritmische begeleiding levert dit verfrissend en ontroerend
ﬁgurentheater op! Bin’Bin won in 2003 de ‘Geluksprijs’ op het
jeugdfestival in Huy. Op vrijdag 28 mei om 19u30 is er de Bewogen Figurenroute, drie opeenvolgende performances toegankelijk voor een publiek van 9 jaar en ouder.
Info en tickets: De Kam, Beekstraat 172, 1970 WezembeekOppem, tel. 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be
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ACTIVITETENKALENDER
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

KBG-Kraainem

Kofﬁetafel

Zaal Pat

KBG-Kraainem

Optreden dansgroep ter ere van moederdag

MEI
03

14u

03
04

10u30

Frank Cools

Schoolvoorstelling ‘Waaaaaouw!’

GC De Lijsterbes

04

19u

KBG-Kraainem

Dansles

Zaal Puk

05

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

06

14u

KBG-Kraainem

Kaartnamiddag

Zaal Puk

06

19u

Postzegelkring Filakra

Bijeenkomst

Cammeland

08

17u

KAV-Stokkel

ACW: 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

11

19u

KBG-Kraainem

Dansles

Zaal Puk

12

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

12

14u

KAV-Kraainem

Joodse wandeling te Brussel (inschrijven verplicht)

Metrostation Kraainem

13

8u

KAV-Stokkel

Lentereis

OLV-kerk Stokkel

13

14u

KBG-Kraainem

Kaartnamiddag

Zaal Puk

KBG-Kraainem

Optreden dansgroep in Evere

Evere

13
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

9u

Postzegelkring Filakra

Bijeenkomst

Cammeland

16

10u

Turnkring KnA

Tentoonstelling KnA

GC De Lijsterbes

16

13u

GC De Lijsterbes

Steenwegproject

Oudstrijderslaan

16

13u30

Natuurpunt

Wandeling aan Bosmuseum Groenendaal

Parking Delhaize

18

19u

KBG-Kraainem

Dansles

Zaal Puk

19

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

20

14u

KBG-Kraainem

Kaartnamiddag

Zaal Puk

25

19u

KBG-Kraainem

Dansles

Zaal Puk

26

14u

GC De Lijsterbes

Kinderatelier voor kleuters ‘Het Beestenballet’

GC De Lijsterbes

27

14u

KBG-Kraainem

Kaartnamiddag

Zaal Puk

31

9u

KAV-Stokkel

Bedevaart naar Jezus-Eik

Dumonplein Stokkel

JUNI
01

19u

KBG-Kraainem

Dansles

Zaal Puk

03

14u

KBG-Kraainem

Kaartnamiddag

Zaal Puk

06

11u

GC De Lijsterbes

Aperitiefconcert Randacademie

GC De Lijsterbes

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’.

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

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

LANGS DE ‘STEENWEG’
11, 15 en 16-05
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

