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I N F O R M AT I E
uit de gemeente

Sinds begin juni verblijven er Oekraïense vluchtelingen in
het voormalige klooster van de zusters van Visitatie in de
Hebronlaan. Het klooster werd een tijd geleden verkocht
aan de familie Querton. De zusters die er nog woonden,
zijn intussen verhuisd naar een woonzorgcentrum. De
nieuwe eigenaars willen op termijn van het oude klooster
een opvanghuis maken voor moeders en kinderen in
nood. Maar door de grote vraag naar opvangplaatsen
voor Oekraïense vluchtelingen, hebben de eigenaars de
gebouwen ter beschikking gesteld aan de Orde van
Malta, en heeft het centrum tijdelijk andere bewoners.
Momenteel worden er dertig mensen uit Oekraïne
opgevangen, de komende maanden komen er nog eens
dertig bij. De Orde van Malta zet drie vaste personeelsleden en een honderdtal vrijwilligers in en krijgt steun van
de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de
gemeenten Kraainem en Zaventem. De opvang van de
Oekraïense vluchtelingen is voorzien tot uiterlijk mei
volgend jaar. Eens de gebouwen opnieuw onbewoond
zijn, willen de nieuwe eigenaars een aantal verbouwingswerken doen om het klooster aan te passen aan zijn
nieuwe bestemming. De piste om in het klooster assistentiewoningen of appartementen onder te brengen, lijkt
dus definitief van de baan. (TD)

Meerjarenplanning is aangepast
De gemeente Kraainem heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in haar meerjarenplanning. ‘Na
de coronacrisis heeft nu ook de Oekraïnecrisis een impact op de financiën van de gemeente’, legt
burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) uit. ‘Zowel qua inkomsten als qua uitgaven
liggen de kaarten opnieuw anders en dus moeten we ingrijpen. Een aantal personeelsaanwervingen
worden op pauze gezet. Een aantal projecten zullen wat langer in beslag nemen dan eerst gepland.
Leuk is anders, maar we moeten nu eenmaal voorzichtig blijven gezien de economische situatie.’
Oppositiepartij Défi+MR+Ind. kan zich vinden in de aanpassingen aan het budget voor dit jaar, maar
had graag hardere ingrepen gezien voor de komende jaren. ‘Wat betreft die komende jaren, is
volgens ons extra voorzichtigheid geboden’, laat Christiaan Marichal (Défi+MR+Ind), voorzitter van
de commissie Financiën weten. ‘Gelet op de inflatie, de stijgende energieprijzen en bouwkost lijkt
het ons beter om bepaalde infrastructuurwerken nog wat langer uit te stellen. Ook de inkomsten
van de gemeente worden in onze ogen overschat. Die zouden weleens flink kunnen tegenvallen de
komende jaren. We blijven ons ook zorgen maken over de stijging van de schulden van de gemeente die in het vooruitzicht ligt.’
‘Infrastructuurwerken nog langer uitstellen, lijkt ons niet verstandig’, reageert Waucquez. De
inflatie zal die projecten alleen nóg duurder maken. En wat de schulden betreft: die zijn sinds het
begin van de legislatuur gedaald. Het onder controle houden van de gemeentelijke financiën is voor
ons een topprioriteit.’ (TD)
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Voormalig klooster vangt
vluchtelingen op

Een geslaagde
11 juliviering
Op zaterdag 9 juli mochten voorzitter
van de cultuurraad Steven Schoonejans
en voorzitster van de stuurgroep van
GC De Lijsterbes Linda Teirlinck
iedereen hartelijk welkom heten op de
11 juliviering. Na de moeilijke coronaperiode komt het sociale en culturele
leven weer op gang.
Steven zette tijdens zijn speech Liliane
Hertens in de bloemetjes. Als kersverse
ere-voorzitster werd ze hartelijk bedankt
voor de vele jaren van niet aflatende
inzet voor het culturele leven in Kraainem. Ze kreeg een daverend applaus van
alle aanwezigen.
Linda was opgelucht opnieuw een
normaal cultureel programma te mogen
aankondigen. Ze vermeldde dat je het
komende seizoen voor de laatste keer
een voordelig nachtvluchtabonnement
kan nemen waarbij je 4 voorstellingen of
meer kan kiezen uit het aanbod van de
Lijsterbes, de Warandepoort en de Kam.
Met je persoonlijke abonnementscode
kan je achteraf nog extra tickets toevoegen. In de seizoenbrochure vind je ook
het aanbod van vijf andere centra
waarmee we vanaf nu steeds meer
zullen samenwerken. Enkele voorstellingen werden in de kijker geplaatst beginnend met de spetterende seizoensopener van AcroPercu op 24 september,
een humoristische voorstelling rond
percussie met muzikanten uit alle
hoeken van België.
Muziekgroep Nogal Neig liep tussen de
tafels door en zorgde voor heel wat
ambiance met leuke liedjes die soms
luidkeels werden meegezongen. Ondertussen schoof iedereen aan bij het
uitgebreide barbecuebuffet à volonté.
Ook de zon was van de partij, zo kon het
feest buiten voor de foyer en op straat
plaatsvinden. Dit gaf onze viering een
grotere zichtbaarheid. Op de parking
van zaal Cammeland was animatie voor
kinderen voorzien. Door de hulp van
heel wat vrijwilligers werd het voor de
170-tal aanwezigen een fijne namiddag
en avond waar zichtbaar met volle
teugen van genoten werd.
Linda Teirlinck

Telex
• De handbalclub van Kraainem speelde
kampioen en promoveert naar de
hoogste reeks in de Belgische competitie.
Het team is door de gemeente uitgenodigd voor een kleine receptie op het
gemeentehuis.
• Het blijft klachten regenen over werken
die proximus in de gemeente uitvoert.
Volgens raadslid Van Herck (DéFi-MR+Ind)
gaat het vooral over het niet terug in
orde brengen van de voetpaden en de
opkuis van de werven. Schepen van
Openbare Werken Forton (PK-KU) zegt
dat er wel degelijk een opvolging
gebeurt voor, tijdens en na de werken.
De gemeente zal de vragen van de
bevolking verzamelen.
• Heel wat klachten ook over nachtlawaai aan Café Le Petit Monico. Burgemeester Waucquez (PK-KU) heeft
gepraat met de eigenaar van het café.
Als er geen verbetering komt, zullen er
extra maatregelen genomen worden.
• Voor de derde keer stelt raadslid De
Vleesschouwer (DéFi-MR+Ind) een
vraag over het taalgebruik op de
website van Fluvius, die enkel in het
Nederlands is. Fluvius past de taalwetgeving toe, maar zal vanaf september
2022 zijn website zelf vertalen.
• Op de gemeenteraad van juni 2022
stelde de burgemeester het financieel
verslag van 2021 voor. Hij uitte zijn
bezorgdheid over het niet volledig
kunnen invullen van het gemeentelijk
personeelsbestand omwille van de
stijgende inflatie. De gemeenteraad
keurde het verslag en de jaarrekening
goed.
• De gemeente moet de tering naar de
nering zetten. De burgemeester zei dat
er bepaalde projecten moeten worden
uitgesteld om financiële redenen. Over
welke projecten het gaat, is op dit
moment moeilijk te zeggen.
• De gemeente richtte een Taskforce op
om de Oekraïense vluchtelingen op te
vangen en te integreren in de plaatselijke gemeenschap. De samenwerking
tussen de burgerinitiatieven en het
lokaal bestuur moet de eerstkomende

tijd op punt gezet worden.
• Het Huis van het Kind, dat in september 2021 de deuren opende, heeft haar
visietekst en statuten aan de gemeenteraad voorgesteld. De gemeenteraad
keurde ze goed. Raadslid Pin (PK-KU)
vroeg of het nu al duidelijk is waar het
Huis onderdak zal vinden: in zaal
Agora of in de Hoeve Van Deuren.
De bevoegde schepen Caprasse
(DéFi-MR+Ind)) kon hier nog geen
antwoord op geven.
• Op de aansluiting van de Koningin
Astridlaan met de d’Huartlaan is er een
nieuwe werf opgestart. Bedoeling: de
huidige situatie veiliger maken voor
fietsers en bestuurders, en later het
fietspad van de d’Huartlaan makkelijker kunnen laten aansluiten op het
fietspad van de Astridlaan. De huidige
situatie werd door zowel de politie als
de mobiliteitsambtenaar negatief
geadviseerd.
• Eind 2022 opent een nieuwe vestiging
van warenhuisketen Lidl. De nieuwe
winkel komt op de plaats van de garage
d’Ieteren aan de Koningin Astridlaan.
De gemeente kantte zich tegen dit
project, vooral omwille van de mobiliteit en de nabijheid van een aantal
andere grootwarenhuizen. Ondanks
een publieke enquête en het negatieve
advies van de gemeente volgde de
provincie niet en keurde het project
goed.
• Het streetartproject van raadslid
Nathalie Woitrin (PK-KU) en voorzitter
van de gemeenteraad Luc Timmermans (PK-KU) krijgt stilaan vorm. Na
een eerste vragenronde bij verschillende organisaties wordt het oorspronkelijke idee van schilderingen op de
bruggen afgevoerd wegens te duur. De
nieuwe piste die de gemeente nu wil
volgen, is schilderingen op openbare
gebouwen en nutskasten. De organisatie die dit wil uitvoeren, zal een dossier
moeten indienen en de nodige toelatingen krijgen. Voor de gemeente kunnen
er ook buurbewoners aan meewerken.
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MENSEN
met een passie

Korpschef Luc Breydels gaat met pensioen

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

L

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

een tekort aan mensen. Daar is het
probleem vooral een gebrek aan geld.
Hier niet, er is genoeg geld om het hele
organigram in te vullen maar we vinden
niet genoeg mensen. Jongere politieagenten kiezen liever voor Brussel
omdat daar de actie is. In de Rand is dat
niet altijd het geval. Wanneer is hier nog
een bankoveral gepleegd?’
Welke criminele feiten zijn er dan wel
in Wezembeek-Oppem en Kraainem?
‘De grootste criminele problemen zijn
woninginbraken en internetfraude.
Voorts is het hier vrij rustig. Dat laat toe
om proactief te werken en om contacten op te bouwen in de wijken.’
Hoe beschermt de politie de wijken
tegen inbrekers?
‘We hebben een heel actieplan uitgeschreven. Zo hebben we een grondige
analyse gemaakt van de inbraken en
criminaliteit per wijk. Daaruit hebben we
de meest voor de hand liggende invalsroutes bepaald voor mensen die op
‘huizenjacht’ gaan. Langs die routes
komen in totaal zestien ANPR-camera’s
met nummerplaatherkenning. Er komen
ook omgevingscamera’s die mogelijke
daders in beeld brengen. Als er op een
nacht in een bepaalde wijk enkele
woninginbraken waren, dan kan de
recherche op basis van de cameragegevens het onderzoek voeren.’
En hoe gaat de politie om met de
anderstaligheid in de Rand?
‘Onze agenten zijn tweetalig, maar we
mogen processen-verbaal alleen in het
Nederlands opmaken. Dat is nu eenmaal

FR

« Une police qui aide vraiment, c’est
de cela qu’il s’agit »
Ce sont les derniers jours à la tête de la
zone de police WOKRA pour le chef de
police Luc Breydels. Le 1er octobre, il
prendra officiellement sa retraite après
une longue carrière à Bruxelles et dans le
Rand. C’est un policier expérimenté qui
connaît les ficelles du métier. Il a
commencé sa carrière en 1985 à la police
communale de Schaerbeek. En 2009, il
est devenu chef de police de la zone de
police de Rhode (Sint-Genesius-Rode
Drogenbos et Linkebeek). En 2014, son
expérience a été nécessaire pour
réformer la police d’Anderlecht. En
novembre 2016, il a été détaché auprès
de WOKRA. C’est là, en octobre, qu’il
fermera pour la dernière fois la porte du
commissariat, après une carrière de 37
ans dans la police.

© Tine De Wilde

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

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

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

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

MA ANDAG

Okra
Seniorobics
11 tot 12 uur - GC de Lijsterbes
info: alinebollen@telenet.be
De Zonderlingen
Repetitie
19.30 uur – GC de Lijsterbes
Het uitdagend repertoire
bestaat zowel uit klassiekers als
eigentijds werk.
Centraal staat de acteur,
genoodzaakt tot puur, oprecht
en integer spel.
info: info@dezonderingen.be
Koninklijke Fanfare Kunst en
Vrijheid
Repetitie
In samenwerking met harmonie
Stokkel
20 uur – 22 uur Zaal Cammeland
info:
Lucien_Verheyden@telenet.be
DINSDAG

KnA-Kraainem
Dans
18 tot 20 uur - GC de Lijsterbes
info: www.kna-kraainem.be
KnA-Kraainem
Stepaerobics
20 tot 21 uur - GC de Lijsterbes
info: www.kna-kraainem.be
Okra
Wandeltocht
elke tweede en laatste dinsdag
van de maand
Vertrek om 13.30 uur - parking
Gemeentelijke sporthal
Kraainem
info: julien.bossu@telenet.be
OCMW Kraainem
maaltijd voor senioren
elke eerste en derde dinsdag
van de maand
zaal Cammeland
info: resto.lunch@kraainem.be
WOENSDAG
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Mikra
Mikra Old Timers (recreatief), zaalvoetbal voor
35-plussers
21.30 tot 22.30 uur – Gemeentelijke sporthal Kraainem
info: 0476 23 74 38 of
nadia.aptekers@skynet.be

KnA-Kraainem
Kleuterturnen
Basisgym meisjes
Basisgym jongens
Recreagym mannen
Recreagym vrouwen
18.15 tot 21.30 uur - Gemeentelijke sporthal Kraainem
info: www.kna-kraainem.be
KnA-Kraainem
BBB
19.30 tot 20.30 uur
GC de Lijsterbes
info: www.kna-kraainem.be
Kraainem Tigers
Floorball
21.30 tot 23 uur – Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: webmaster@togerskfc.eu
DONDERDAG

Mikra
Tafeltennis (recreatief) voor
jongvolwassenen
vanaf 15 jaar
19 tot 20.30 uur - Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: 0476 23 74 38 of nadia.
aptekers@skynet.be
Mikra
Tafeltennis (recreatief)
voor jongeren
vanaf 12 jaar
19 uur tot 20.30 uur
Gemeentelijke sporthal
Kraainem
info: 0476 23 74 38 of
nadia.aptekers@skynet.be
OCMW-Kraainem
Resto & Co
Maaltijd + activiteit voor
senioren
12 tot 14.30 uur Zaal Cammeland
info: resto.lunch@kraainem.be
VRIJDAG

Mikra
ZVC Mikra (competitief),
thuiswedstrijden
21 tot 22 uur – Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: 0476 23 74 38 of
nadia.aptekers@skynet.be

Mikra
ZVC Mikra (competitief),
thuiswedstrijden
22 tot 23 uur – Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: 0476 23 74 38 of
nadia.aptekers@skynet.be
Z ATERDAG

Mikra
Zaalvoetbal (recreatief) voor
jongeren vanaf 6 jaar
13 uur tot 14.30 uur - Gemeentelijke sporthal Kraainem
info: 0476 23 74 38 of
nadia.aptekers@skynet.be
Mikra
Badminton (recreatief) voor
jongeren vanaf 6 jaar
12 uur tot 13 uur – Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: 0476 23 74 38 of
nadia.aptekers@skynet.be
KnA-Kraainem
Ritmische Gym
9 tot 11 uur – Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: www.kna-kraainem.be
KnA-Kraainem
Venkra vlaggen
9 tot 11 uur - Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: www.kna-kraainem.be
KnA-Kraainem
Vendelgym
11 tot 12 uur - Gemeentelijke
sporthal Kraainem
info: www.kna-kraainem.be
ZONDAG

Chiro BAM!
van 6 tot 12 jaar
14 tot 17 uur – Chirolokalen,
Zaventemseweg 6
info: www.chirobamkraainem.be
Mikra
Badminton (recreatief)
voor jongvolwassenen
vanaf 15 jaar
19 uur tot 21 uur
Gemeentelijke sporthal
Kraainem
info: 0476 23 74 38 of
nadia.aptekers@skynet.be

zaterdag 3 september
Start nieuwe seizoen recreatief
badminton voor jongeren vanaf
6 jaar
Zaalvoetbal- badmintonen tafeltennisclub Mikra
12 uur tot 13 uur - Gemeentelijke sporthal Kraainem
Onder begeleiding kan je bij Mikra badmintonnen
op zaterdag.
lidgeld: 60 euro
info: www.mikra.be,
nadia.aptekers@skynet.be, 0476 23 74 38

zaterdag 3 september
Start nieuwe seizoen recreatief
zaalvoetbal voor jongeren vanaf
6 jaar
Zaalvoetbal- badmintonen tafeltennisclub Mikra
13 uur tot 14.30 uur - Gemeentelijke sporthal
Kraainem
Onder begeleiding kan je bij Mikra zaalvoetballen
op zaterdag.
lidgeld: 60 euro
info: www.mikra.be,
nadia.aptekers@skynet.be, 0476 23 74 38

donderdag 8 september
Start nieuwe seizoen recreatief
tafeltennis voor (jong)volwassenen vanaf 12 jaar en vanaf 15 jaar
Zaalvoetbal- badmintonen tafeltennisclub Mikra
19 uur tot 20.30 uur - Gemeentelijke sporthal
Kraainem
Onder begeleiding kan je bij Mikra tafeltennissen
op donderdag.
lidgeld: 60 euro
info: www.mikra.be,
nadia.aptekers@skynet.be, 0476 23 74 38

zaterdag 10 september
Tweetalige lezing over
Het visitatieklooster (Dom Bellot)
Discover Kraainem
15 uur – zaal Agora, Patronaatstraat 9
Geniet van een tweetalige lezing over het
architecturale werk van Dom Paul Bellot en in het
bijzonder over het Visitatieklooster in Kraainem.
tickets: 7 euro (niet leden)
info: www.discoverkraainem.be,
discoverkraainem@gmail.com

I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

zondag 11 september
Start nieuwe seizoen recreatief
badminton voor (jong)volwassenen vanaf 15 jaar
Zaalvoetbal- badmintonen tafeltennisclub Mikra

woensdag 14 september
Start nieuwe seizoen recreatief
zaalvoetbal voor heren vanaf
+/- 35 jaar
Zaalvoetbal- badmintonen tafeltennisclub Mikra

19 uur tot 21 uur - Gemeentelijke sporthal
Kraainem
Onder begeleiding kan je bij Mikra badmintonnen
op zondag.
lidgeld: 60 euro
info: www.mikra.be,
nadia.aptekers@skynet.be, 0476 23 74 38

21.30 tot 22.30 uur – Gemeentelijke sporthal
Kraainem
Plezier beleven aan het zaalvoetbal vinden we bij
Mikra belangrijk. Een keer per maand spelen we
een vriendschappelijke wedstrijd. Samenkomst
op woensdag.
lidgeld: 35 euro
info: www.mikra.be,
nadia.aptekers@skynet.be, 0476 23 74 38

zondag 25 september
Najaarsvertelling
Bibliotheek Kraainem
10.30 tot 11.30 uur - Zaal PUK
Tom en Stijn trakteren ons op een lezing met
humor, energie en sfeervolle muziek. De plaatsen
zijn beperkt.
prijs: 8 euro
inschrijven: info@bibliotheekkraainem.be
of aan de balie van de bibliotheek

zaterdag 1 en zondag 2 oktober
Mosselen en steak met aperobar
Librado Sociale-culturele kring
12 tot 17 uur - Zaal Cammeland (zaterdag)
17 tot 22 uur - Zaal Cammeland (zaterdag)
11.30 tot 15 uur - Zaal Cammeland (zondag)
Iedereen is welkom.
info: Patrick Blyaert - 0499 57 50 01
rick.blyaert@telenet.be

I N F O R M AT I E
oud-nieuw

Intercommunale E5 Brussel-Luik en viaduct Kraainem

Vanaf 1965 werden in België inspanningen gedaan om ons land uit te
rusten met een moderne wegeninfrastructuur, aangepast aan de
noden van de economie. Verschillende wegenwerken worden
uitgevoerd door het Wegenfonds.
In 1967 worden provincies en steden verbonden door de autoweg
Brussel-Luik, de Belgische Staat wordt belast met de bouw van deze
weg. De Intercommunale E5 (nu E40) verenigt de provincies Brabant
en Luik en de steden Brussel, Leuven, Tienen, Borgworm (Waremme)
en Luik. De belangrijkste weg tussen Brussel en Luik was toen de
Leuvensesteenweg. De drukst bereden en de dodelijkste baan van
België. De nieuwe autosnelweg zou samen met de ringweg en de as
Vorstlaan-Woluwelaan, die hierop aansluit, voor een aanzienlijke
verbetering en spreiding van het verkeer zorgen.
In Kraainem werd een viaduct voorzien die alle al bestaande assen
schuin zou overlappen. De aanbesteding van het viaduct kwam er op
14 december 1967. De werken zijn gestart op 15 mei 1968 voor een

bedrag van 94.791.091 BEF, ofwel 2.349.810 euro. De werken zouden
15 kalendermaanden duren tot 15 augustus 1969. Het ontwerp kwam
van Studiebureel Chapeaux onder nazicht van het Bruggenbureau.
Het omvat twee evenwijdige viaducten met een totale breedte van
34,80 meter en een lengte van 340 meter. De rijbaan ligt 14,30 meter
boven de bestaande wegen. Gezien de slechte ondergrond moest
men in plaats van heipalen van 12 meter, veel dieper boren. Per pijler
(er zijn er vier) werden 84 palen van 20 tot 23 meter diepte in de
grond geslagen.
Op de oude foto vanaf de Woluwelaan zie je de Van Hovestraat
waarop enkel nog de beenhouwerij van P. Goovaerts recht staat.
Langs de Oudstrijderslaan moet nog een huis gesloopt worden
(achter het werfmateriaal). Tussen dit huis en de voormalige beenhouwerij staan de huizen van het Statieplein.
Tekst en nieuwe foto: Luc Maes
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MENSEN
verenigingen

De familie Delpire is nauw verbonden met HC Kraainem

Handbalclub Kraainem
start seizoen in eerste
nationale

Dit seizoen staat HC Kraainem opnieuw te blinken in de eerste nationale van het
Belgische handbal. Een knappe prestatie voor een amateurclub, die het moet hebben
van het enthousiasme van zijn vrijwilligers en van zijn jonge spelers. Wordt het David
tegen Goliath of is er meer mogelijk?

D

e handbalclub van Kraainem is
verweven met de familie
Delpire. Vader Jean Delpire
stond in de jaren zeventig aan de wieg
van de club. Zijn drie zonen Jo, Yves en
Eddy begonnen hun carrière bij de Blue
Bears. Jo schopte het het verst. Hij
bouwde na zijn passage in Kraainem een
indrukwekkende internationale carrière
uit in het handbal. ‘Ik heb momenteel
geen actieve rol meer bij de club’, vertelt
Jo. Maar ik ken de club door en door. Ik
heb de basis geleerd bij HC Kraainem en
daarna heb ik bij de meeste Belgische
topteams gespeeld. Ik ben op dit moment nog steeds recordinternational,
met 185 selecties. Wat ik wel spijtig blijf
vinden is dat we nooit tot op de Olympische spelen geraakt zijn met onze
nationale ploeg. Maar… wat wil je? Er
wordt in België niet voldoende geïnvesteerd in de sport om potten te breken
op internationaal niveau. Misschien dat
de kwalificatie van de Red Wolves, ons
nationaal handbalteam, voor het Europees Kampioenschap wel iets in gang
kan zetten.’

Goede jeugdwerking

Yves Delpire (zie foto) is de huidige
voorzitter van de club. ‘Ik ben begonnen
als speler bij HC Kraainem. Daarna werd
ik trainer van de meisjesploeg en van de
eerste ploeg en sinds 2,5 jaar ben ik
voorzitter van de club.’ HC Kraainem is
een gezonde club met ongeveer 150
leden uit binnen- en buitenland. ‘Kinderen vanaf 3 jaar kunnen bij ons terecht’,
8

aldus Yves. ‘We hebben daarnaast drie
seniorenploegen (vanaf 16 jaar), een
eerste, tweede en derde ploeg. Met de
eerste ploeg zijn we kampioen geworden. We speelden vorig seizoen de
play-offs en wonnen alle 10 wedstrijden.
De match om kampioen te worden
tegen Sporting Pelt was schitterend.
De sporthal zat afgeladen vol. Het was
een spannende wedstrijd die we met
5 doelpunten verschil wonnen. Met dank
aan de trainer Benoît Lamury. Hij is een
ervaren speler, die nog bij de nationale
ploeg van België heeft gespeeld en
inmiddels al 10 jaar onze eerste
ploeg traint.’

bij de Blue Bears gepasseerd. Yves: ‘Bij
de huidige selectie zit weer wat jong
talent, dat op termijn kan doorgroeien.
Het is die eigenheid als opleidingsclub
met een goed uitgebalanceerde jeugdwerking die HC Kraainem absoluut wil
bewaren.’
Wat zijn de ambities van de seniorenploeg in eerste nationale? Yves: ‘Nieuwe
jeugd ontvangen, goed blijven spelen en
de goede sfeer behouden. Alle basisspelers zijn gebleven, ondanks het feit dat
er interesse was van buitenaf. Een
Beneligaspeler van Tongeren komt zelfs
terug. De eerste ambitie is het behoud.
Daarna zullen we de top 6 ambiëren,

‘Als HC Kraainem in eerste nationale

kan blijven en de sfeer goed blijft, dan is
onze missie geslaagd’

De basis van de ploeg en de werking is
stevig. Yves: ‘We hebben altijd een zeer
goede jeugdwerking gehad en we
profiteren van onze ligging in de Vlaamse Rand, dichtbij Brussel. We hebben
succes bij verschillende nationaliteiten
die uit landen komen waar handbal
populair is en bij studenten uit Louvainla-Neuve.’ Er zijn een aantal nationale
en internationale toppers in het handbal

zodat we play-offs kunnen spelen. We
mogen ambitieus zijn, maar ook realistisch. We zullen moeite moeten doen
om ons te handhaven in eerste nationale. In tegenstelling tot de meeste andere
teams op ons niveau betalen we onze
spelers niet. Maar als we een tijdje in
eerste kunnen blijven, en de sfeer erin
kunnen blijven houden, is de missie voor
mij geslaagd.’

DE

Handballclub Kraainem startet die
Saison in der ersten Nationaldivision
Auch in dieser Saison spielt der HC
Kraainem wieder in der ersten belgischen
Handballdivision. Eine sehr gute Leistung
für einen Amateurverein, der auf den
Enthusiasmus seiner Freiwilligen und
seiner jungen Spieler angewiesen ist. Der
Handballclub ist eng mit der Familie
Delpire verwoben. Vater Jean Delpire
gründete den Verein in den siebziger
Jahren, und seine drei Söhne begannen
alle ihre Karriere bei den Blue Bears. Jo
ist am weitesten gegangen. Nach seiner
Zeit in Kraainem machte er eine
beeindruckende internationale Karriere
im Handball. Yves: „Es ist ein typischer
Ausbildungsverein, in dem man seine
ersten Schritte im Handball perfekt
absolvieren kann. Wir haben schon
immer eine sehr gute Jugendarbeit
gehabt und profitieren von unserer Lage
im Vlaamse Rand, in der Nähe von
Brüssel. Wir haben viel Erfolg bei Expats,
die in der Nähe wohnen und aus Ländern
kommen, in denen Handball populär ist.“

De familie Delpire heeft zijn roots in
Kraainem en omstreken. Jo: ‘Ik bracht er
mijn jeugdjaren door. We woonden in de
Roodborstjeslaan, waar mijn moeder
vroeger een wassalon op de Dezangrelaan had. Haar winkeltje was op de
benedenverdieping en wij woonden
erboven. Mijn vader was Brusseleir, hij
groeide op in Schaarbeek. Van het gezin
Delpire woont ondertussen niemand
meer in Kraainem.
Yves: ‘Mijn vader is helaas overleden, en
mijn moeder woont in Zaventem. Ik
woon in Everberg.’ Jo is het verst
weggetrokken en woont in Hasselt. Jo:
‘Mijn verhuis heeft te maken met het
handbal: het oosten van het land is sinds
jaar en dag het mekka van de handbalsport in België. Topteams als Bocholt,
Hasselt, Pelt of Visé kunnen er profiteren van een goed uitgebouwde accommodatie. Ik ben trainer van de damesploeg van Sint-Truiden waarmee ik vorig
jaar landskampioen werd.’
Yves: ‘De hele familie is gek van het
spelletje. Mijn twee zonen, Tanguy en
Louis delen mijn passie voor het handbal. Tanguy speelt bij onze eerste
seniorenploeg, die nu naar eerste

© Tine De Wilde

De handbalmicrobe

Uiterst rechts voorzitter Yves Delpire, tweede van rechts trainer Benoît Lamury

nationale gaat. Louis speelt bij Sporting
Pelt, in de Beneliga, dus in de hoogste
divisie. Handbal is een fysieke, spectaculaire en snelle sport, een ploegsport
waarin vriendschap voorop staat. Er is
geen betere ploeg dan HC Kraainem om
je eerste stappen te zetten. Er is een
goede sfeer in de ploeg en rond het
veld. Handbal is een spannende en
attractieve sport, die best wel wat meer
aandacht verdient. Handbal is de tweede
sport in veel landen in Europa, maar in
België is er weinig media-aandacht voor.
Dat is jammer.’
Het nieuwe handbalseizoen start op 4
september voor de seniorenploegen en
op 17 september voor de jeugdploegen.

‘Iedereen is welkom op onze fanday op 3
september in de gemeentelijke sportzaal. We plannen wedstrijden van
ouders tegen hun zonen en de veteranen spelen een match tegen onze derde
seniorenploeg.’
Maarten Croes

zaterdag 3 september
Fanday
HC Kraainem
gemeentelijke sporthal
info over de club, trainingen
en wedstrijden vind je op
www.hckraainem.be en via
info@hckraainem.be.
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

vrijdag 2 september
Ezelsoor
Boekenkaftdag
VORMING

15.30 uur – GC de Lijsterbes
Koop geen kaftpapier en kom je
boeken samen opfleuren op de
boekenkaftdag in GC de Lijsterbes.
gratis
info: www.delijsterbes.be

dinsdag 6 september
Café Combinne
gezellig babbelen in het
Nederlands
NEDERL ANDS OEFENEN

14 uur – De Foyer, GC de
Lijsterbes
Oefen (gratis) je Nederlands en
ontmoet mensen uit je buurt.
Mensen die liever luisteren, zijn
ook welkom.
gratis
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 16, 23
en 30 september
Sport op de middag
Yoga

woensdag 21,
28 september en
5 oktober
KUNSTeldoos
Circusworkshop
VORMING

14 uur – GC de Kam
Op een speelse en creatieve
manier tot rust komen en je
innerlijke kracht herontdekken,
dat staat centraal bij de workshops van de DroombOhm.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
inschrijving voor de reeks
circusworkshop op 21 en 28
september en 5 oktober:
20 euro
inschrijving voor 4 KUNSTeldoosreeksen van 3 weken:
70 euro
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 23 september
Neomaan
Vlaamse jukebox top
50 van Louis Neefs
tot Clouseau
Seizoensopener
met receptie
MUZIEK

SPORT

12 uur – GC de Lijsterbes
Kom samen met jouw collega’s
de stress afschudden en
bewegen tijdens je middagpauze.
tickets: 5 euro, 40 euro (bij
aankoop van 10 deelnames)
info: www.delijsterbes.be

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

elke vrijdag van 16 september tot 2 december
Sport op de middag
Yoga
SPORT

Een heel najaar yoga-sessies
Met Sport op de Middag biedt GC de Lijsterbes jou de
volgende maanden de gelegenheid om op vrijdag rond
de middag te komen ontstressen met yogasessies.
Aan Sport op de Middag kan je tijdens de middagpauze
deelnemen samen met vrienden of collega’s. Lies
Selleslach geeft elke vrijdag tot begin december een
yogasessie die goed is voor lichaam en geest. Al meer
dan twintig jaar is Lies Selleslach in de leer bij grote
yogaleraren en al die tijd heeft ze zich ook bekwaamd
in het sjamanisme. Zo heeft ze haar eigen stijl ontwikkeld, waarbij ze de traditionele Hatha (Zon/Maan) Yoga
combineert met invloeden uit de Kundalini Yoga. Met
asana’s (houdingen), brengt ze lichaam en geest in
balans. Met Pranayama’s (ademhalingstechnieken)
maakt ze ons dan weer bewust van het hier en nu. Met
ademhalingsoefeningen kom je tot rust. Het resultaat
is een verbetering van de lichaamshouding, meer
prana of levensenergie, minder stress en beter slapen.
De sessies vinden wekelijks plaats van 12 tot 12.45 uur.
Je kan kiezen voor een eenmalige deelname of een
10-beurtenkaart. Kleedruimtes en douches zijn beschikbaar in GC de Lijsterbes. (MB)
info: 12 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 5 euro, 40 euro
(voor 10 deelnames) • info: www.delijsterbes.be

elke woensdag van 21 september tot 14 december
KUNSTeldoos
VORMING

Creatief najaar in de Kam
KUNSTeldoos gaat dit najaar XL. Er is niet een reeks van creatieve woensdagnamiddagen, er zijn
maar liefst vier lessenreeksen met workshops van elk drie sessies. Twee keer in GC de Kam in
Wezembeek-Oppem, en twee keer in GC de Lijsterbes in Kraainem. Elke reeks draait rond een ander
leuk thema. Je kan je inschrijven voor één sessie van 3 weken, of voor alle 4 de sessies.
Op woensdagen 21 en 28 september en 5 oktober is het thema 3 weken Circus in de Kam. De drie
volgende woensdagen kan je een kortfilm maken, ook in GC de Kam. Op woensdagen 9, 16 en 23
november wordt er volop getimmerd in gemeenschapscentrum de Lijsterbes. Dan maken de jonge
deelnemers een vogelhuisje, een bijenhotel en een voederbakje voor eekhoorns. En de drie laatste
woensdagnamiddagen in de reeks sla je aan het programmeren en maak je je eigen computerspel. (BC)
info: van 14 tot 16 uur – GC de Kam en GC de Lijsterbes • prijs: 20 euro voor een sessie van 3 weken,
70 euro voor alle (4) sessies.
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zaterdag 24 september
AkroPercu
A happy rhythm
comedy
MUZIEK/HUMOR

20 uur – GC de Lijsterbes
AkroPercu is een Belgisch
gezelschap van muzikantenkomieken die verslaafd zijn aan
percussie.
Lees het interview op p 12-13.
tickets: 20 euro (kassa),
18 euro (vvk), 16 euro (abo),
14 euro (-26 jaar), 4 euro
(UiTPAS met kansentarief)
info: www.delijsterbes.be

zondag 25 september
Repair Café
VORMING

14 uur – Agora Kraainem
We gooien ontzettend veel weg.
Ook voorwerpen waar bijna
niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zijn. Via het
Repair Café wordt waardevolle
praktische kennis op een
plezante manier overgedragen.
Spullen worden hersteld door
vrijwilligers.
gratis
info: www.delijsterbes.be

zondag 9 oktober
Kinderhoogdag
De vier elementen
FAMILIE

NIEUW CULTUURSEIZOEN

In je element op de Kinderhoogdag
De Kinderhoogdag is een namiddag met activiteiten,
workshops en een show, voor kinderen van drie tot
twaalf jaar en hun (groot)ouders. Dit jaar voelen zij
zich er gegarandeerd in hun element, want de dag
staat in het teken van de vier elementen: aarde, water,
lucht en vuur.
De Kinderhoogdag is een samenwerking tussen GC de
Kam in Wezembeek-Oppem en GC de Lijsterbes en
vindt afwisselend plaats in een van beide gemeenschapscentra. Dit jaar is de Lijsterbes weer aan de
beurt. Kinderen van de kleuter- en lagere school zijn de
hele namiddag welkom voor tal van activiteiten. Elk
jaar is er een thema, en dit jaar staan de vier natuurelementen centraal. Heb je een fascinatie voor vuur? Voel
jij meteen waar de wind vandaan komt? Dan krijg je op
de Kinderhoogdag de gelegenheid om je te amuseren
en bij te leren. Dat kan door het uitvoeren van kleine
experimenten en het bouwen van grote constructies.
Er zijn workshops waar je zeepbellen kan blazen,
kleimonsters kan maken, of windmolens, of vliegers of
vuur, of… (MB)
info: 14 uur – GC de Lijsterbes • tickets: 7 euro (kassa),
6 euro (vvk), 5 euro (abo/ groep/jeugdverenigingen,
1,40 euro (UiTPAS met kansentarief)
www.delijsterbes.be

Benieuwd naar onze
programmatie voor het
komende seizoen?
Heb je nog géén brochure
ontvangen?
Bel naar 02 721 28 06 of
stuur een mailtje naar
info@delijsterbes.be.
Je krijgt snel eentje toegestuurd.
Je kan het programma bekijken op onze website
www.delijsterbes.be of je kan de QR code scannen.

TICKETS EN INFO
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
info@delijsterbes.be• Tel. 02 721 28 06 • www.delijsterbes.be
OPENINGSUREN: ma, woe, do, vrij van 9 tot 12 en van 13 tot 17
uur. Op dinsdag van 13 tot 17 uur.
TICKETS EN INFO
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
info@dekam.be • Tel. 02 731 43 31 • www.dekam.be

Meer info over

: www.delijsterbes.be/nl/taaliconen

OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten.
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Gekke ideeën,
voorstelling met
veel uitstraling

© Tine De Wilde

AkroPercu combineert percussie
met humor

zaterdag 24 september
AkroPercu
A happy rhythm comedy
MUZIEK/HUMOR

20 uur – GC de Lijsterbes
tickets: 20 euro (kassa),
18 euro (vvk), 16 euro (abo),
14 euro (-26 jaar),
4 euro (UiTPAS met kansentarief)
info: www.delijsterbes.be

Cultuurvoorstellingen krijgen voor het gemak van de toeschouwer een label: muziek,
theater, humor … De energieke heren en dame van AkroPercu, die deze maand naar de
Lijsterbes komen, laten zich niet vangen in één hokje. Verwacht een totaalspektakel
waar de energie van afspat.

A

kroPercu is een Belgisch
gezelschap van muzikanten-komieken die volledig verslaafd
(‘accro’ in het Frans) zijn aan percussie.
De groepsleden – tussen 25 en 34 jaar
oud – komen uit heel het land, van
Antwerpen tot Bergen, van Doornik tot
Charleroi. Ook als ze niet met AkroPercu
op het podium in theaterzalen of op
(straat)festivals staan, zijn ze in de ban

12

van muziek. Ze spelen in orkesten of
bands, of ze geven les.

maken en de clichés rond de klassieke
percussie te doorbreken.’

Clichés doorbreken

Die ambitie wordt moeiteloos bereikt,
want ‘klassiek’ kan je de voorstelling
allerminst noemen. Tijdens de show
wordt duidelijk dat nagenoeg alles kan
dienen als slaginstrument. Maar de
naam van de voorstelling – A happy
rhythm comedy – verklapt dat er op het

Een van de bandleden van AkroPercu is
Sylvie Erauw. ‘We hebben elkaar leren
kennen op het conservatorium, tijdens
onze hogere studie muziek’, vertelt ze.
‘De groep werd gecreëerd in 2016,
vanuit de zin om samen iets anders te

I N F O R M AT I E
I N F O R M C U LT U U R AT I E

bibliotheek Kraainem

muziek en humor
podium méér gebeurt dan een slagwerkconcert. Het is een totaalspektakel. ‘In de show verwerken en vermengen we van alles dat we
graag doen en dat ons inspireert: muziek, performance, komedie,
poëzie, emotie, fun, kinderlijkheid … De show vormt een echt verhaal,
met vier personages die tijdens de voorstelling evolueren.’
Voor de voorstelling klopten ze aan bij Kamel Benac, een van de
oprichters van het Franse artiestentrio Les Poubelles Boys. Benac
gaf hun gekke ideeën nog meer uitstraling. Intussen spelen ze de
show al meer dan vier jaar op heel wat prestigieuze festivals en in
talloze theaterzalen.

‘De show vormt een verhaal van
vier personages die tijdens de
voorstelling evolueren’

Energieke mix

Door de mix van muziek, theater en humor is ook het publiek van
AkroPercu erg divers. Jong en oud, muziekkenners en theaterliefhebbers, of wie gewoon een ontspannende avond wil beleven. ‘Echt
iedereen komt kijken’, zegt Sylvie. ‘Door de verschillende manieren
om de show en het verhaal te beleven en te interpreteren, is het
voor iedereen interessant. Onze inspiratie halen we uit onze ervaringen als individuen, én als groep. We hebben binnen de groep wel een
praktische taakverdeling, maar het artistieke gedeelte komt vanuit
gezamenlijke creativiteit – als groep – tot stand.’
Naast muziek, theater en humor is het label ‘sport’ misschien ook
wel van toepassing op de voorstellingen van AkroPercu. De groepsleden springen over het hele podium, en slaan boordevol energie op
alles wat in hun buurt komt. ‘Het is zeker fysiek!’, lacht Sylvie. ‘We
hebben moeten leren om onze inspanningen te controleren en te
doseren.’

Wordt vervolgd …

De tournee-ervaringen zijn voor Sylvie het hoogtepunt. ‘Dat blijft me
telkens het meeste bij. Het menselijke aspect van er samen op uit te
trekken en de tournees samen te beleven.’ Wat dat betreft was de
voorbije coronaperiode, net zoals voor veel artiesten, een beproeving. Anderhalf jaar waren optredens niet aan de orde, maar nu de
theaterzalen eindelijk weer de deuren openen en (theater)festivals
weer mogelijk zijn, loopt ook de kalender van AkroPercu weer vol.
De groep kon weer optreden, onder meer in Annecy en Avignon in
Frankrijk, maar ook in ons land waren er opnieuw optredens, net als
binnenkort in GC de Lijsterbes. ‘Yes, de eerstvolgende maanden
staan er shows in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk in de agenda.
Maar we hebben niet stilgezeten tijdens de coronapandemie. We zijn
nieuwe sketches beginnen te schrijven, en zijn dus begonnen aan de
creatie van een tweede show. Het is dan ook de ambitie of de hoop
dat AkroPercu creatief mag blijven, en dat we met onze voorstellingen mensen mogen blijven raken’, besluit Sylvie.
Wim Troch

Boekenboom #13
Na een deugddoende vakantie is de
bibliotheek terug van weggeweest. We
starten het nieuwe schooljaar meteen
met leuke activiteiten.
Zo starten we met onze eerste eigen Leesjurywerking. De
Leesjury is een leesclub over heel Vlaanderen voor kinderen
en jongeren waarbij er per leeftijdscategorie zes tot acht
boeken worden gekozen. De juryleden lezen de boeken
tijdens het leesjaar (september-april) en brengen hun stem
uit. De kinderen kunnen deelnemen van thuis uit als internetjurylid (en de boeken ontlenen) of in begeleide groepen in
bibliotheken.
We beginnen in onze bib met een begeleide Leesjury voor
groep 1 (van 3 tot 6 jaar). Op zes zondagen tijdens het
leesjaar 2022-2023 kunnen de kindjes deelnemen aan deze
activiteit. Het welkomstmoment is op 18 september.

Najaarsactiviteit

Op zondag 25 september verwelkomen we voor het eerst
een vertellersduo als najaarsactiviteit. Tom en Stijn spelen
voor een breed publiek: alle leeftijden zijn welkom op deze
vertelling. Tom trakteert ons met zijn energie, humor en
geoefende stem op een meeslepend verhaal. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van Stijn, die je met
behulp van verschillende instrumenten verder onderdompelt
in een sfeervolle ervaring. De plaatsen zijn beperkt, schrijf je
dus zeker op tijd in via info@bibliotheekkraainem.be of aan
de balie van de bibliotheek.
Alle informatie over onze activiteiten kan je terugvinden op
onze website en via de Facebookevenementen en sinds kort
ook op de UiT in Vlaanderendatabank!

Nieuw leesvoer

Door de boekenverkoop van begin juli is er weer plaats op de
planken voor nieuw leesvoer. De bib heeft voor de jeugd
alvast de boeken van de Leesjury aangekocht: maar liefst
vijftig boeken verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen!
Toppertjes in deze collectie zijn Zeis (N. Shusterman), Lore
(A. Bracken), De knaap, de knecht, de meid, de moord
(M. Tijsmans), Boutje van de rommelberg (M. Oldenhave),
Jack de Slak (F. Geleyn) en De lieve krokodil (L. Timmermans). Dit jaar zijn er in de selectie ook twee graphic novels:
De prins en de naaister (J. Wang) en de door Netflix verfilmde
hit Heartstopper (A. Oseman). Verder bezitten we nu ook
alle delen van de Nederlandstalige versie van het immens
populaire Franse Fantasy-epos De Spiegelpassante (C. Dabos).
Bij de volwassenen verwelkomen we de stripreeks Moréa
(Arleston, Latil, Labrosse), alsook de romans Gezelschap
(A. Smith), Ogen van de rigel (R. Jacobsen) en In de marge
(E. Ferrante). Bij onze films is nu ook Crazy Rich Asians
(Jon M. Chu) te vinden.
Eveline Leclercq en Mike Kestemont
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Wat valt er te beleven tijdens de Gordel op zondag 4 september?

Fietsen, wandelen of
ontspannen in de groene
Vlaamse Rand

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

Wandelen

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

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

Fietsen

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

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

EN

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

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

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

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

Gordelcross

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

Muziek en animatie

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

Inschrijven

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

De Epipactis helleborine ss. helleborine, of de Brede wespenorchis, is een Europese orchidee die in onze contreien
op verschillende plaatsen groeit. In het Park Jourdain kan je een tiental exemplaren waarnemen. Zijn nectar bevat
een minimale hoeveelheid oxycodone, een opioïde die als bedwelmend middel wordt beschouwd.
Tekst en foto: Ludo Jacobs

