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Alweer een nutteloze motie
Uit de gemeenteraad van 30 december 2008

Op de vooravond van oudejaar moest de gemeenteraad over twee punten beslissen: de
begroting en een motie voor de benoeming van de niet-benoemde burgemeesters.
Over de begroting valt niet veel te zeggen. Het gerucht
doet de ronde dat er begin februari al meteen een eerste
begrotingswijziging komt. Veel meer dan vijf minuten was
er niet nodig voor de bespreking. ‘Ik kan moeilijk tegen de
begroting zijn, want er staat niets in. Zelfs bij de meerderheid wordt dat gezegd. Voor de rest zal ik me onthouden
van commentaar’, is de korte, droge opmerking van
raadslid Wilfried Servranckx (OPEN).
De meerderheid dient een motie in die de drie niet-benoemde burgemeesters van de faciliteitengemeenten
onverwijld benoemd wil zien, de taalwetten wil herzien,
de verkiezing van de burgemeesters door de gemeenteraad
wil versoepelen en het parlement vraagt om de aanbevelingen van de Europese Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid en voor de mensenrechten in aanmerking
te nemen. Daarmee vraagt de meerderheid de bevoegde
minister om de miserie die ze zelf heeft gecreëerd op te
lossen. De burgemeesters hebben met vuur gespeeld en zich
serieus verbrand. Ze leven de wetten van dit land niet na
omdat die niet in hun kraam passen, maar willen toch
benoemd worden. De meerderheid voelt zich echter
gesterkt door de uitspraak van de Raad van Europa. Dat
rapport is slechts een advies en kan geen rechtstreekse
invloed uitoefenen op de wettelijke regelingen in België.
De oppositie vindt dit een nutteloze motie en betreurt de
kwaliteit van het Nederlands waarin ze geschreven is.
De afgevaardigden in de algemene vergaderingen van een
aantal intercommunales worden aangeduid. OPEN
herinnert de meerderheid eraan dat ze ieder jaar opnieuw
belooft dat die afgevaardigden verslag zullen uitbrengen in
de gemeenteraad, wat ze nooit doen. Waarnemend burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (UF) belooft opnieuw - beterschap: ‘De vraag wordt geagendeerd op het
volgende schepencollege.’
Sommige relaisstations van gsm-masten betalen belasting,
andere weigeren dat. Er loopt een procedure bij de rechtbank van eerste aanleg, maar de uitspraak wordt niet
verwacht voor 2010. Schepen Nicole Geerseau (UF) vat het
als volgt samen: ‘Er zijn twee mogelijkheden. De optimisten zeggen: we moeten nog geld krijgen. De pessimisten
zeggen: we moeten geld teruggeven.’
Het Hoeveke gaat op sneeuwklas. Het is de laatste lichting
kinderen waarvoor de maximumfactuur nog niet speelt
(www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/minder/). Over alle
leerjaren van het lager onderwijs heen mogen meerdaagse
uitstappen maximum 360 euro kosten voor de ouders. Wil
de school toch duurdere uitstappen, dan kan ze de werkingsmiddelen daarvoor gebruiken. Vanaf nu zal dus

opgelet moeten worden of de maximumfactuur niet wordt
overschreden.
De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang wordt
samengesteld. Raadslid Jan Walraet (OPEN) heeft twijfels
bij de samenstelling: ‘Waarom werd de oudervereniging
van De Letterbijter niet uitgenodigd en die van Het
Hoeveke wel?’ Schepen Geerseau (UNION) bekent dat ze
niet weet waarom. ‘Deze groep is een beperkte startgroep.
Hij kan uitgebreid worden. We noteren uw vraag.’
Ghislaine Duerinckx
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Swingtime with Marlis
Marlis
Zaterdag 21 februari - 20 uur
GC de Bosuil (Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik)
Marlis en de Vlaamse bigband The
Sweet Jazz Orchestra slaan de handen
nog een keer in elkaar voor een
concert: Swingtime with Marlis. Caféstijl,
drankjes en hapjes zijn tegen zeer
redelijke prijzen verkrijgbaar. Kortom
een superavond met muziek vanaf de

jaren 40.
Kaarten kosten 15 euro (kinderen tot
12 jaar: 10 euro).
Meer info en reservering: marlisproductions@gmail.com, 0497 73 93 52,
www.marlis.be

Wall-E (Nederlandstalige versie)
Filmnamiddag jeugdraad Wezembeek-Oppem
Zondag 22 februari – 15 uur
Jeugdhuis Merlijn (Kerkhofstraat 54)
In de commissie Openbare Werken
heeft de Vlaamse Landmaatschappij
haar fiets- en wandelpadenplan voor
Wezembeek-Oppem uiteengezet. Dit
plan kadert in een groter geheel en
wordt samen met de omliggende
gemeenten Zaventem en Kraainem
uitgevoerd. Het wordt voor het
grootste deel door de Vlaamse Landmaatschappij gefinancierd en voor een
kleiner deel door de gemeente.
Iedereen in de commissie was ervoor.
Naast het kasteel de Burbure, tussen
het domein van Dexia Kraainem en de
Sint-Pieterskerk, zal een fiets- en
wandelpad aangelegd worden met
speciale verharding. De gemeente is
geen eigenaar van de grond. Er zal met
privé-eigenaars onderhandeld moeten
worden, maar dat zou geen probleem
stellen. (GD)

Alfons Vandeplas is
ereburger van Beersel
Het gemeentebestuur van Beersel
riep Alfons Vandeplas uit tot
ereburger van de gemeente.
Vandeplas (77) woont in Wezembeek-Oppem en zet zich sinds 1959
in voor de muziekopleiding in
Beersel. Hij is leraar zang, notenleer, muziek en toneel en werkte
mee aan het ontstaan van het
Orff-ensemble Jenlo.

Het is het jaar 2700, de aarde is
onleef baar en alle mensen zijn de
ruimte ingetrokken. Slechts één
iemand is achtergebleven, het nieuwsgierige robotje Wall-E. Zijn taak? Alle
afval op aarde opruimen. Op een dag
krijgt hij het gezelschap van de
verkenningsrobot Eve. Zij komt kijken
of de mensen naar de aarde kunnen
terugkeren.
Benieuwd naar de avonturen van de
robot Wall-E en zijn vriendinnetje
Eve? Kom dan zeker naar onze
filmnamiddag en ga samen met hen op
een fantastische reis doorheen de
ruimte.
Nederlandstalige versie
Toegang: gratis
Organisatie: jeugdraad WezembeekOppem in samenwerking met Stripbib Maddox, Chiro Berkenbloesem, Jeugdhuis
Merlijn en Speelpleinwerking De Pagadder!

Poppentheater: koning Edilbert
ACW
Zondag 8 maart – 15 uur – GC de Kam
Met de sociale zekerheid krijgen we
allemaal vroeg of laat te maken.
Nochtans lijkt het voor velen een
ver-van-mijn-bedshow, precies omdat
het zo’n vanzelfsprekendheid is of net
omdat het zo’n complex systeem is. De
theatervoorstelling kan daar verandering in brengen. Via het verhaal van
koning Edilbert, de laatste, wil
Vlenders en co ons bewust maken van
de noodzaak van ons socialezekerheidsstelsel, waar we terecht trots op mogen
zijn.

Prijs: 7 euro (kassa), 5 euro( vvk).
Inclusief: een kop koffie en een stuk
taart
Kaarten zijn te verkrijgen bij de
bestuursleden van KAV, KWB, Okra,
Ziekenzorg, ACW en in GC de Kam.
Meer informatie: André Willemans,
02 731 05 73, Walter Nijs, 0496 86 64
34, Jeaninne Schots, 02 731 48 79
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Ondernemen van vader op zoon (4): nv Steenacker

‘Een vakantie zit er nooit in’
Aan grote winkelketens geen gebrek in Wezembeek-Oppem. Delhaize, Carrefour en
even verderop Makro, Aldi, Brico en Ikea. Toch bestaan ze nog, de kleine zelfstandigen
die het beroep van vader op zoon doorgeven. Hier vind je nog de warmte en de persoonlijke aanpak van vroeger terug. In deze reeks gaan we op zoek naar de verhalen
achter deze zelfstandige ondernemers en unieke winkeltjes. Vandaag: nv Steenacker.
Als je een vrachtwagen opmerkt met
een grote graafmachine achterop, dan
is de kans groot dat er in grote letters
‘Steenacker’ op prijkt. De transportfirma is gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer en doorkruist het hele
land met tientallen vrachtwagens.
Ook grondwerken neemt het bedrijf
voor zijn rekening. De uitvalsbasis is
het domein van 2,5 hectare op de
hoek van de Louis Marcelisstraat en
de Wezembeekstraat. We treffen
William Steenacker aan zijn bureau.
Hij heeft er een uitzicht over het
terrein. ‘Vader kon er niet bij zijn’,
vertelt hij meteen. ‘Hij is ziek. Hij is
al 81 jaar, hè.’ Vader Robert startte de

zaak meer dan een halve eeuw
geleden. Vandaag zwaait zoon
William er de plak.
Met 48 trekkers en opleggers en
veertig werknemers is Steenacker een
behoorlijk grote onderneming. Dat
was lang niet altijd zo. ‘Mijn vader
werkte als ‘mecanicien’ in een garage’,
vertelt William. ‘In 1947 besloot hij
voor zichzelf te werken. Hij kocht een
vrachtwagen en startte met bomentransport. In 1951 nam hij een loods
in gebruik aan de Jezus-Eiklaan in
Tervuren. In 1960 nam hij er bouwmaterialen bij. Er werd toen in deze
regio heel wat gebouwd. Mijn vader
begon ook materialen te vervoeren

voor de Boerenbond. Er waren hier
nog veel serres in die tijd.’
Naar Wezembeek-Oppem
In 1968 verhuisde de firma naar de
Jozef Bausstraat in WezembeekOppem. ‘Mijn vader had het bedrijf
van een nicht van mijn moeder
overgenomen. Die was getrouwd met
Jules Marcelis, bijgenaamd ‘den Tek’.
Die firma deed in grondwerken en
bouwmaterialen. Het vervoer van
bomen werd toen helemaal afgebouwd. In 1977 nam vader nog een
bedrijf over: Algetra in Nossegem.
Daardoor had hij meteen twee
depots.’

Dochter Wendy, Marleen en William bij een van de vrachtwagens: ‘Hier heerst een familiegevoel, ook al zijn er vandaag een veertigtal werknemers’.
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Toen William in 1984 in de zaak
stapte, wilde hij zich toeleggen op
transport. ‘Dat zag mijn vader aanvankelijk niet zo zitten, maar we gingen
er toch mee van start. Ik heb veel te
danken aan mijn vrouw Marleen. Zij
haalde haar attest van vakbekwaamheid en bracht het papierwerk in orde.
In 1987 kochten we dit terrein, een
voormalige boerderij. Onze volgende
overname dateert van 1992. Toen
hebben we Fleet Car verworven, een
garage voor vrachtwagens in Overijse.
Al het onderhoud van onze vrachtwagens doen we trouwens zelf.’
‘Stiptheid, een snelle service en
flexibiliteit. Dat zijn onze troeven’,
meent William. ‘De klanten kunnen
ons op elk moment van de dag
contacteren en we doen er alles aan
om te helpen.’
Familiegevoel
Williams schoonvader wandelt het
kantoor door. ‘Dag vader’, klinkt het.
William staat er lang niet alleen voor.
Zijn vrouw Marleen doet de administratie en boekhouding en ook vader
Robert en zelfs de schoonvader
dragen hun steentje bij. ‘Mijn schoonvader was veearts en is nu met
pensioen. Hij helpt met vergunningen

en zo meer. Ook mijn vader gaat nog
geregeld langs werven, haalt wisselstukken en helpt waar hij kan. Een
echt familiebedrijf dus. We tellen
vandaag dan wel een veertigtal
werknemers, het familiegevoel willen
we niet kwijt. De toekomst? Ik heb
twee dochters, Diana en Wendy.
Eentje wil dierenarts worden, de
andere studeert voor diëtiste, maar
toont wel interesse. Ik zou het
helemaal niet erg vinden als ze de
zaak later zou willen voortzetten’,
lacht William.
Van kinesist tot zaakvoerder
Voor Marleen was de transportfirma
een behoorlijke carrièrewending. Ze
had een eigen praktijk als kinesist.
‘Maar toen leerde ik William kennen
en besloot mee in de zaak te stappen’,
stelt Marleen die er bij is komen
zitten. ‘Dat ging er toen nog anders
aan toe. Er werkten toen amper een
achttal mensen. Gelukkig klikte het
prima met Williams vader. Hij gaf me
de nodige verantwoordelijkheid en
vertrouwen. Ik heb geen moment spijt
gehad van mijn keuze. Als je iets wilt,
kan je veel aan.’
Toch is het een zwaar beroep. Vakantie zit er niet in. ‘Hooguit eens een

De nv Steenacker in 1960. In het midden: William als kleine jongen met zijn vader Robert.

lang weekend weg, als de vrachtwagens toch niet rijden’, weet William.
En de dagen zijn lang. ‘Om 6.30 uur
zijn we al aan de slag’, vertelt Marleen. ‘Tot pakweg 20.30 uur. Ook op
zaterdag en soms zelfs op zondag.’
De vrieskou van begin januari zorgde
voor een relatief kalme periode. Dat
was vijftien jaar geleden niet zo.
‘Vroeger reden we uit om in opdracht
zout te strooien. Tijdens het weekend,
’s nachts, dat maakte niet uit. Toen
werkten de mensen nog graag, lijkt
het. We maakten er een leuke werkdag van, met koffiekoeken en zo. Het
lukt ons vandaag niet meer om de
mensen te motiveren om zo enthousiast aan de slag te gaan.’
Een werknemer komt het kantoor
binnen. Hij moet meteen naar hartje
Brussel vertrekken. ‘Dan beter een
oplegger met een kleine draaicirkel
nemen’, klinkt het. Het werk lonkt
alweer.
Bart Claes
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Het verhaal van Katlijn Pollaris in IJsland (slot)

‘Om nooit te vergeten’
De Wezembeekse Katlijn Pollaris volgde eind vorig jaar via een Erasmusprogramma
enkele maanden les aan de University of Iceland. In uitgekamd vertelde ze ons over
haar belevenissen en impressies. ‘Intussen ben ik al enige tijd terug in België, maar voor
jullie blik ik graag nog eens terug op mijn laatste maanden ginder.’
Midden november reed ik met vier
vrienden heel IJsland rond. Voor deze
vierdaagse trip huurden we een auto.
Er is een bepaalde route waarlangs je
rond heel IJsland kan rijden. Op een
zaterdagmorgen vertrokken we
richting Akureyri. Akureyri is, na
Reykjavik, de grootste ‘stad’ van het
land (met ongeveer 13.000 inwoners,
evenveel als Wezembeek-Oppem) en is
gelegen in het noorden van het land.
En meteen kregen we te maken met
een ander klimaat. Op weg naar het
noorden lag er heel veel sneeuw in
combinatie met heel veel wind die de
sneeuw opblies, wat vaak voor prachtige taferelen zorgde. Onderweg
stopten we nog om enkele zeehonden
te spotten. We hadden voor deze trip
geen reservaties gemaakt voor overnachtingen. Over heel IJsland zijn er
guesthouses en hotels te vinden. In de
winter is het niet nodig om daarvoor
vooraf al te reserveren. In de zomer is
dat echter wel noodzakelijk.
De volgende dag trokken we verder
naar Godafoss, een prachtige waterval
die door de koude temperaturen
gedeeltelijk bevroren was. Daar in de
buurt is ook de ‘Blue Lagoon van het
Noorden’ gelegen. Dat is een warm
openluchtmeer, omringd door bergen

2

1
met sneeuw op. Zalig gewoon! Die
avond kwamen we terecht in een
gezellige chalet, ergens aan het water
in het oosten van IJsland. Die nacht
was er zoveel wind dat we het gevoel
hadden dat het dak zou wegwaaien,
met ons erbij! Maar zover kwam het
gelukkig niet en toen we de volgende

3
morgen opstonden, scheen de zon
alweer. We reden langs de oostfjorden,
een route met veel bochten. De laatste
dag maakten we nog een stop aan
ijsbergen om daarna helemaal terug te
rijden naar Reykjavik. Het was
ongelooflijk wat we in die vier dagen
allemaal gezien hadden. Bovendien

hebben we ook alle mogelijke IJslandse
weersoorten meegemaakt: sneeuw,
wind, zon en regen.
Samenwerken voor de verlichting
In december begon dan ook de
aanloop naar Kerstmis in IJsland. Het
aantal uren licht per dag wordt dan
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steeds minder en minder. De kortste dag, 21 december, was
het ongeveer licht van 11.30 tot 16 uur. De IJslanders creëren
dan ook graag wat extra licht door heel veel kerstverlichting
op te hangen. In tegenstelling tot bij ons - waar iedereen
zomaar ophangt wat hij graag wil - is er voor de verlichting
meer samenwerking tussen de IJslanders. Zo zal een appartementsgebouw vaak helemaal met dezelfde soort van lichtjes
versierd worden. Ook kerstshoppen is een alom gekend
begrip in IJsland. Het was zeer druk in de winkels, die de
laatste dagen voor Kerstmis tot 22 uur open bleven.
Maar het semester liep ook ten einde en dus werd er nog
eens goed gefeest door alle buitenlandse studenten en
natuurlijk ook door de IJslanders zelf. Er waren nog verkleedfeestjes, concerten, dj-sets ... Voor elk wat wils eigenlijk.
Voornaam
Een typisch kenmerk van de IJslandse cultuur is het prominente gebruik van de voornamen. De voornaam is de
belangrijkste naam van een persoon. Telefoonboeken,
klaslijsten en zo meer worden altijd gerangschikt volgens de
voornaam. De voornaam wordt gevolgd door een tweede
voornaam. Daarna komt de familienaam, hoewel je dat
eigenlijk zo niet kan noemen. De familienaam wordt
gevormd door achter de voornaam van de vader ‘son’ (zoon)
of ‘dottir’ (dochter) te plaatsen. Een voorbeeld: als een man
die Jón Stefánsson heet een zoon Fjalar heeft, dan is de
achternaam van Fjalar niet Stefánsson, zoals zijn vader, maar
Jónsson (wat letterlijk ‘zoon van Jón’ betekent). Als die man
Jón Stefánsson dan ook nog een dochter María heeft, is haar
naam María Jónsdottir (‘dochter van Jón’ dus). Fjalar Jónsson
en María Jónsdottir zijn dus broer en zus, hoewel je dat uit
hun ‘familienaam’ niet kan afleiden.

4
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Laatste cliché
Tot slot moet ik toch nog een laatste cliché uit de wereld
(lees: uit Wezembeek-Oppem) helpen. Hoewel de naam
IJsland anders doet vermoeden, is het helemaal niet zo koud
in IJsland. Er zijn een aantel gletsjers waar er uiteraard
permanente sneeuw ligt. De grootste, Vatnajokull, heeft een
oppervlakte van ongeveer een derde van België. Maar de rest
van het land, en zeker Reykjavik, heeft een zeer gematigd
klimaat. In de winter is de gemiddelde temperatuur 0 graden
Celsius. De gevoelstemperatuur ligt vaak wel wat lager door
de wind.
Zo, mijn IJslandse verslagen zitten erop. Ik kan alleen maar
aanraden om eens in IJsland met vakantie te gaan. Je zal het
je zeker niet beklagen.

6

Katlijn Pollaris

1 Verkleedfeestje met Bert (België), Jane (Oostenrijk), Baiba
(Letland), Maja (Finland) en Albert (Spanje)
2 De opwaaiende sneeuw
3 De ondergaande zon
4 Ergens onderweg met Jane (Oostenrijk), Katharina
(Duitsland) en Bert (België)
5 De ‘Blue Lagoon van het Noorden’
6 Godafoss
7 Afscheidsfeestje van de buitenlandse studenten met
Marinne (Frankrijk), Luca (Italië), Donatas (Litouwen) en
Lucie (Frankrijk)
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50 jaar Chiro Berkenbloesem: de hoofdleiding aan het woord

‘Chiro, een manier van leven’
Chiro Berkenbloesem is vijftig! Terwijl de pioniers van de Chiro intussen de zeventig jaar
naderen, staat er nog elke zondagnamiddag een jonge garde klaar die de traditie hoog
houdt. In het vorige nummer kwamen de oudgedienden aan het woord. Ditmaal hebben
we afgesproken met de huidige hoofdleiders Jolijn Bosseloo en Floris Pollaris. ‘Chiro?
Dat is een manier van leven. Jongeren die in een jeugdbeweging zitten, herken je
meteen’, klinkt het.
Het is bitter koud in de Chirolokalen
aan de Vosberg. Het is geen zondag en
toch staan Floris en Jolijn er hun
Chiro-uniform aan te trekken voor de
foto. Blote benen in de sneeuw, dat
hoort erbij in de Chiro. ‘Als we een
dag op voorhand de mazoutbranders
niet aansteken, blijft het hier behoorlijk
koud’, vertelt Jolijn. ‘De lokalen zijn
ook al 35 jaar oud. In de ramen staat
enkel glas en de kasten van de rolluiken laten de koude binnen. Maar kom,
uiteindelijk spelen we toch vooral
buiten en de omgeving is fantastisch.’

Zowel aan de voor- als de achterkant
van de lokalen strekt zich een groot
speelterrein uit. Plaats om te ravotten is
er genoeg. De kerkfabriek is eigenaar
van de gronden en de lokalen.
Jolijn is al vier jaar groepsleider, Floris
twee jaar. Hij heeft er al veertien jaar
op zitten in de Chiro en is leider van
de Aspi’s, de oudste groep. ‘Toen ik zes
was, hebben mijn ouders me voor het
eerst naar de Chiro gestuurd. Mijn zus
is twee jaar ouder en was een week
voordien geweest. Dat viel goed mee,
dus ik volgde.’

Jolijn ontdekte de jeugdbeweging pas
op haar veertiende. Nu is ze de leidster
van de Keti’s. ‘Ik maakte kennis met de
Chiro via vriendinnen op school’,
vertelt ze. ‘Vandaag kan ik aan jongeren zien of ze in een jeugdbeweging
zitten of niet. De samenhorigheid voel
je. Het is een manier van leven
geworden en dat blijft je je hele leven
bij. Ik heb dat gemerkt aan de oudleiding tijdens de receptie bij het begin
van het feestjaar. Het zat hier toen
stampvol. Mensen vergeten hun Chirotijd niet, hè. Dat draag je altijd mee.’

De lokalen zijn al 35 jaar oud en hebben hun gebreken. Maar de buitenomgeving is fantastisch om in te spelen.
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Gemotiveerde ploeg
In de jaren tachtig begon het aantal leden te dalen, maar die
magere jaren lijken achter de rug. Het ledenaantal stijgt
alweer enkele jaren op rij. ‘We zijn met ongeveer negentig
leden en leiders: 5 Aspi’s, 6 Keti’s, 12 Tito’s, 25 Rakwi’s en
25 Speelclubbers. Vandaag is er een heel gemotiveerde, grote
leidingsploeg van 16 jongeren. Dat voel je in de werking.
Het draait prima.’
De Chiro draaide in de eerste jaren meer op traditie en
discipline dan vandaag, lijkt het. Toch zijn er nog veel vaste
waarden. Elke zondagvergadering begint met een formatie
aan de vlaggenmast, één op twee zondagen wordt er nog
gezongen en er is de jaarlijkse viering van Christus Koning.
‘Dan verzamelen we na de eucharistieviering in de lokalen
voor koffiekoeken en warme chocolademelk’, weet Jolijn.
‘Ook op kamp zijn er tradities. Zo is er onder meer de
tweedaagse tocht, het themalied en een familiedag.’
Waterinsijpeling
Intussen kreeg Floris de mazoutbrander aan de praat. De
warmte is nog niet te voelen. ‘De koude is niet het enige
gebrek. Het dak is in slechte staat, waardoor er water binnen
sijpelt. De afvoer zit geregeld verstopt. Er zijn plannen om
het dak te vernieuwen, maar dat kost een bom geld. De
raming bedraagt 38.000 euro. We hebben bij de Vlaamse
minister Bert Anciaux een subsidieaanvraag ingediend. Dit
voorjaar wordt daarover beslist. We proberen ook zelf geld
in te zamelen met acties. Elke gift is trouwens welkom!’
Op de gemeente hoeven de jongeren niet al te veel te
rekenen. De lokalen zijn eigendom van de kerkfabriek. ‘We
hebben van het gemeentebestuur wel een som geld gekregen

Floris Pollaris en Jolijn Bosseloo: ‘Het ledenaantal stijgt alweer enkele jaren
op rij’.

voor de organisatie van ons feestjaar. We hadden dat
gevraagd en eigenlijk niets verwacht, maar toch kwam er
iets uit de bus. We krijgen voorts nog een kleine bijdrage in
de kosten voor het busvervoer naar het kamp.’
Grasmachine
Meer hulp komt er niet. ‘Vroeger kwam een pater van het
klooster hier vlakbij (de paters Passionisten, n.v.d.r.) het gras
maaien. De man is nu te oud geworden. We vroegen de
gemeente om hulp, maar er kwam geen antwoord. Uiteindelijk hebben we zelf moeten investeren in een grasmachine.
Een koopje.’
De verfransing laat zich ook in de Chiro voelen. ‘Er komen
meer Franstalige kinderen, ja. Wij zijn een Nederlandstalige
Chiroploeg, dus de communicatie verloopt in onze taal.
Sommige ouders overschatten de kennis van het Nederlands
van hun kinderen wel eens. Die kinderen vinden het ook
niet leuk als ze een spel niet begrijpen. Die anderstalige
kinderen komen pas sinds enkele jaren. De oudste leden
zitten bij de Tito’s (12-14 jaar). Het is nog afwachten of ze
ook doorstoten naar de leiding.’
Misschien is de Chiro wel iets voor jou of jouw kinderen?
Dan ben je zeker welkom op zondagnamiddag om 14.30 uur
aan de Chirolokalen. Wil je de Chiro financieel helpen bij
de noodzakelijke vernieuwingen aan de lokalen?
Het rekeningnummer van Chiro Berkenbloesem is
427-1093691-70.
Bart Claes

Programma feestjaar
Chiro Berkenbloesem laat dit feestjaar zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. In november vorig jaar was er de
officiële opening van het feestjaar met een grote receptie
voor alle oud-leden. Een tentoonstelling schetste de
geschiedenis van de Chirogroep. Ook het feest van
Christus Koning op 23 november stond in het teken van
het feestjaar.
> Maar daar blijft het zeker niet bij. Op 7 februari is er de
traditionele Vosbergleute, het jaarlijkse eet- en playbackfestijn. Die dag kan je vanaf 17 uur komen genieten
van de mosselen, de lekkere vol-au-vent en de koele
pintjes. Om 20 uur begint de spannende playbackwedstrijd waarin de leden, de leiding en de ouderraad het
beste van zichzelf geven. Gelieve vooraf te reserveren
via vosbergleute@chiroberkenbloesem.be of bij Jolijn
(0499 07 91 55).
> Op zaterdag 25 april is er een 70-80-90-fuif in jeugdhuis Merlijn.
> Op zaterdag 27 juni organiseert de Chiro een Spel
zonder Grenzen.
> Tijdens de zomermaanden is er een grootse wandel- en
fietszoektocht.
> Op zaterdag 5 september is er een grote barbecue in de
lokalen, gevolgd door een kampvuur en zangstonde.
Dat wordt ongetwijfeld een hoogtepunt.
> Op zaterdag 10 oktober, ten slotte, is er een Kampioenenavond met darts, tafeltennis en veel meer.
Noteer deze data alvast in je agenda.
Alle informatie vind je op www.chiroberkenbloesem.be.
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Lieven Gheysen over Gilicatessen XXL

Van goochelen tot magie
De toppers binnen de Vlaamse variété liggen soms voor het oprapen, maar we eren
onze helden niet. Dat is meer dan toepasselijk voor Gili, of Lieven Gheysen, die al meer
dan vijftien jaar zijn goochel- en comedyacts voor een groot publiek brengt in binnenen buitenland. Ooit gestart met een simpele goocheldoos, introduceerde hij trucs met
de geest en dit najaar gaat hij volledig paranormaal. Maar eerst is er nog Gilicatessen
XXL, met twee gastacts, in GC de Kam.
In Gilicatessen XXL, een uitbreiding
van zijn vorige show Gilicatessen, gaat
hij deze maand op stap met de Brit Earl
Okin, die zichzelf een ‘musical genius
and sex symbol’ noemt. Weinig van te
zien, met zijn bolhoed en ‘perfecte
schoonzoonimago’, maar met zijn
combinatie van jazz, droge humor en
nummers over zijn vruchteloze
versierpogingen krijgt hij een zaal plat.
Hans Davis is handschaduwkunstenaar
en uitgeweken Brusselaar. Aangezien
hij in België zijn ding niet kon doen,
vertrok hij naar de Verenigde Staten.
‘Hier heb je geen typische variétéplekken, behalve dan het Witte Paard in
Blankenberge. We willen mensen
opnieuw naar de zalen lokken om naar
variété te kijken.’

tien jaar gewerkt in een dagcentrum
voor mentaal gehandicapten, waarvan
vijf halftijds. Toen ik besloot om voor
mijn goochelpassie te gaan, heeft ‘den
boek van ‘t ministerie’ me erg geholpen. Dat was een boek met allemaal
plekken waar je als beginnende artiest
kon gaan optreden. De organisator
betaalde een deel en de rest werd
gesubsidieerd door de Vlaamse
Gemeenschap. Ik ben me toen ook
meer gaan focussen op evenementen
omdat het financieel een groot aandeel
voor me inhield. Maar mijn voorliefde
ging steeds uit naar het theater omdat
je daar je vrijheid hebt. In 1994 kon ik
twee jaar op tournee met de Nieuwe
Snaar en dat betekende een stevige
start.’

Gili besloot om in 1991 definitief voor
zijn passie te gaan. ‘Mijn studies voor
ergotherapeut heb ik eigenlijk afgemaakt voor mijn ouders. Ik heb dan

Compleet zot
Gili combineert cabaret en humor met
goochelen. Schizofrene toestanden die
hij zelf graag benadrukt door zich ook

als een freak te gedragen op het
podium. Gedresseerde vuurvliegen en
zwevende bowlingballen, hoe gekker
hoe liever. Maar het gegoochel, het
heeft ook een wat meewarig imago.
Het is ook nog moeilijk hip te noemen
in Vlaanderen. ‘Hier is er geen markt
voor iets dat ze niet kennen. Maar als
je ze eenmaal gelokt hebt, dan zijn ze
tevreden. Wat ik doe, heeft een slecht
imago. Veel mensen haken af als ze
horen dat het met trucs te maken heeft.
Het blijft vechten tegen de bierkaai.
Maar ik ga niet klagen. Toen ik begon
was er niks. Pas eind jaren negentig
zijn de mogelijkheden beginnen toe te
nemen en vooral de comedyscene
bloeit nu enorm. We komen goed
overeen en ik voel me nog beter tussen
de komieken dan tussen de goochelaars. Komieken zijn ego’s en individualisten, maar waarderen wat anderen
trachten te doen. Over goochelaars
heeft goochelaar Steve Martin ooit
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gezegd: ‘Iedereen die wanhopig is om in
het theater te geraken, maar hoegenaamd
geen talenten heeft, eindigt gewoonlijk als
goochelaar’. Veel gasten zijn amateurs, ze
babbelen er wel veel over maar, je moet
het doen.’
Enkele weken geleden nam Gili deel aan
de opnames voor de televisieshow Le plus
grand cabaret du monde in Parijs. Met een
gemiddelde van tien miljoen kijkers alvast
een enorm publiek. ‘Alles is aan het
veranderen. Het is belangrijk hoe je er
staat, wie je personage is, je moet echt
aanspreken. Ik ben op een podium een
aimabele persoon die ook compleet zot
kan zijn, zo iemand die je liever niet bij
valavond zou tegenkomen.’ Met goochelen cabaretwerk haalde hij ook al verschillende Vlaamse televisieseries en tal van
galashows en bedrijfsevenementen in nabij
en verder buitenland.

Niks paranormaals
In zijn shows zit ook een psychologisch
proces, vermoedelijk ook het zijne, vervat.
Geboeid in 2005 ging over het ontsnappen,
mentaal eruit geraken. In Gilicatessen doet
hij trucs met de geest en in het najaar stapt
hij volledig over op het paranormale met
Iedereen paranormaal. ‘Je hebt goochelen en
magie. Goochelen is een puzzel die in
elkaar valt. Magie is een verhaal. De
magie vond ik vroeger wat saai om naar te
kijken. Maar door er humor in te steken,
gaat het allemaal leven. Maar mensen
geloven alles wat je hen wijsmaakt. Dat
merk je aan het boek We zijn allemaal
paranormaal dat nu in de top tien staat bij
de Standaard Boekhandel naar aanleiding
van de televisieserie Het Zesde Zintuig.
Plots worden die mensen allemaal serieus
genomen. Ik wil met mijn show vooral
ook aantonen dat je moet opletten met die
zogenaamde paranormale begaafdheid. Ik
breng het in mijn show, maar ik ben niet

paranormaal begaafd. Ik veroordeel niet,
maar heb zelf nog niks écht gezien. En ik
haat die gasten die zwaar geld verdienen
met emotioneel zwakke mensen.’
Gili’s passie was er van jongs af aan en hij
is dat kleine jongetje altijd blijven koesteren. ‘Mensen van mijn generatie kregen
van sinterklaas vaak een goocheldoos. Het
grootste deel gooide die weg, behalve ik.
Ik weet ook niet juist wat me er in
aansprak. Maar het is de enige van mijn
hobby’s die is blijven hangen. Het is een
microbe, je wordt erdoor gebeten en je
wil je publiek goed gek laten worden. Ik
blijf het leuk vinden en mijn vrouw
precies ook (lacht).’
Gunther Ritsmans
Gilicatessen XXL staat op 6 februari in GC
de Kam.
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Marc Sterkmans
Kam Kiest voor Kunst
Februari

Gili, Earl (GB) & Hans Davis (VS)
Gilicatessen XXL
Vr 06-02

Marc Sterkmans volgde een opleiding toegepaste techniek. Zijn
werk bestaat vooral uit observatie van de omgeving. In zijn
tekeningen primeert de lijn. Zowel het gebruik van aquareltechnieken als het werken met houtskool laten toe om snel te werken
en de figuren in vlugge toetsen te vatten.

Gili draait al jarenlang mee, zowel in het evenementencircuit als
in de comedywereld en dit in binnen- en buitenland. Zijn
hilarische mix van comedy en goochelarij is uniek. Hij overrompelt met zijn gedresseerde vuurvlieg, met zwevende bowlingballen, dyslectische grappen of een magisch duet met zijn hand. Gili
introduceert in Gilicatessen XXL enkele collega’s: Earl Okin
noemt zichzelf een ‘musical genius and sex symbol’ en gaat door
het leven als een perfecte gentleman. Maar schijn bedriegt: met
suggestieve erotische nummers over zijn vruchteloze versierpo-

GC de Kam, cafetaria
Toegang: gratis

humor

gingen neemt Okin een unieke plaats in binnen de Britse
cabarettraditie. Hans Davis is tien jaar geleden vanuit België
uitgeweken naar LA. Hij is een van de weinige professionele
handschaduwkunstenaars. Hier is hij nog altijd een nobele
onbekende. Tijd voor een kennismaking met deze wereldact!
Deze uitgebreidere (XXL) Gilicatessen-voorstelling is in Vlaanderen op slechts zeven plaatsen te zien. Laat deze kans dus niet
aan jou voorbijgaan.
20 uur - GC de Kam
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo)
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HT Roberts and Friends
Vr 20-02
muziek

HT Roberts bracht een tijdje geleden het
schitterende vijfde album Fingernail Moon
uit. In het Vlaamse land toert hij meestal
solo of vergezeld van gitarist Gys
Hollebosch. Voor deze gelegenheid
vroeg de Kam hem zijn beste muzikantenvrienden mee te brengen. HT
Roberts is een van die Belgische songschrijvers en muzikanten die zeker niet
moet onderdoen voor zijn Amerikaanse

collega’s. Zijn inspiratie haalt hij bij
Guthrie, Dylan en Van Zandt. Je zal niet
alleen de songs van zijn nieuwe cd
horen, HT Roberts kijkt ook naar zijn
oudere werk en naar het moois dat
ontstond uit de samenwerking met zijn
‘friends’.

Lezingenreeks ‘kennismaken met muziekgenres’
Folk door Cor Van Istendael
Di 17-02
Ishtar werd door Vlaanderen naar het
Eurovisiesongfestival in Belgrado
gestemd. Opnieuw een folkband moeten
we zeggen, want vijf jaar geleden viel
Urban Trad die eer al te beurt. Ondertussen maakt Vlaanderen kennis met
folkbals via het succes van het Boombal.
Eva De Roovere op haar beurt, oor-

spronkelijk een folkzangeres, scoort
radiohit na radiohit. Bovendien brak 10
jaar geleden Laïs al door bij het grote
publiek met het traditionele fuifnummer
‘t Smidje. Zo’n succesverhalen zijn
natuurlijk geen toeval. Wat is er dan aan
de hand? Hoe komt het dat folk opnieuw
in is? Tijdens deze lezing word je aan de
hand van foto`s, video’s en luisterfragmenten door de geschiedenis van de
Vlaamse folk en zijn internationale
wortels gegidst.
Van 20 tot 22 uur – GC de Kam
Tickets: 4 euro per lezing of 20 euro
voor de hele reeks.
De voorstelling van Kurt & All that jazz
kost 8 euro als je individueel inschrijft.

Meer info: www.ht-roberts.be
i.s.m. Bruno Deneckere, Lieven Tavenier, Gabriela Arnon en Gys Hollebosch
20 uur - GC de Kam
Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk),
8 euro (abo)

Inschrijvingen:
Arch’educ: 02 454 54 01, info@archeduc.be, www.archeduc.be
GC de Kam: 02 731 43 31, info@dekam.
be, www.dekam.be

Vicky Cristina Barcelona
Do 19-02
film

Vicky en Cristina zijn twee hartsvriendinnen met tegengestelde karakters. Bij
Vicky overheerst de rede, terwijl Cristina
zich laat leiden door haar gevoelens en
voortdurend op zoek is naar nieuwe
passies en seksuele ervaringen. Als ze de
kans krijgen om de zomer in Barcelona
door te brengen, zijn ze allebei dolenthousiast. Vicky wil nog voor haar
huwelijk een master behalen, terwijl

Cristina na haar laatste liefdesperikelen
behoefte heeft aan iets nieuws. Op een
avond ontmoeten ze in een kunstgalerij
een Spaanse schilder. Juan Antonio is
knap, sensueel en verleidelijk en doet hen
een nogal ongewoon voorstel … Maar
die nieuwe vriendschap valt niet in de
smaak van Juan Antonio’s ex-vriendin.
Regie: Woody Allen
Met: Scarlett Johansson - Javier Bardem
Penélope Cruz - Rebecca Hall Patricia Clarkson - Kevin Dunn
Chris Messina
Originele versie – tweetalige ondertitels
– 96 min.

Foto: © Elvis Perkins
20 uur - GC de Kam
Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro
(5 films)
Voor filmvoorstellingen kan je niet
reserveren. De kassa is open vanaf 19.30
uur.
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Nederlandstalige basisscholen in de Rand juichen initiatief toe

Nederlandstalig kleuteronderwijs
als opstap voor lagere school
Kinderen die starten in het Nederlandstalige onderwijs moeten vanaf het schooljaar
2010-2011 minstens een jaartje Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben. Dat
staat in een ontwerpdecreet van Vlaams minister voor Onderwijs Frank Vandenbroucke
(sp.a). De Nederlandstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten juichen het initiatief
toe. ‘De beste oplossing in het belang van het kind’, klinkt het.
Elke basisschool in Vlaanderen moet
haar schoolreglement aanpassen van de
Vlaamse regering. Vanaf september
2009 moet die een engagementsverklaring bevatten voor de ouders. Daarin
staan wederzijdse afspraken tussen
school en ouders over het oudercontact, aanwezigheden, individuele
begeleiding en een positief engagement
ten opzichte van het Nederlands. Vanaf
september 2010 kunnen zesjarigen dan
pas starten in het eerste leerjaar van een
Nederlandstalige basisschool als ze
voordien een jaartje Nederlandstalig
kleuteronderwijs gevolgd hebben. Ze
moeten minstens 220 halve dagen
aanwezig zijn geweest.
Sommige scholen passen deze regeling
al informeel toe, maar vanaf 2010 is het
dus ook wettelijk verplicht. Het
reglement geldt voor alle kinderen
–ook Nederlandstalige leerlingenmaar zal vooral impact hebben op de
anderstalige leerlingen. ‘Kinderen die
weinig of geen Nederlandstalig
onderwijs gevolgd hebben, starten met
taal- en leerachterstand in het eerste
leerjaar van het Nederlandstalige
basisonderwijs’, motiveert Vlaams
minister voor Onderwijs Frank
Vandenbroucke. ‘Die achterstand valt
later nog moeilijk weg te werken.
Daarom willen we alle zesjarige
kinderen al een jaartje onderdompelen
in het Nederlandstalige kleuteronderwijs vooraleer ze de stap naar het eerste
leerjaar zetten. Ook ouders trekken we
mee in bad. We vragen hen behalve
aanwezigheid op het oudercontact een
positief engagement tegenover het
Nederlands.’
Zowel de verplichte derde kleuterklas

als de engagementsverklaring sluiten
aan bij het talenbeleidsplan dat minister
Vandenbroucke in februari 2007
lanceerde. Sindsdien staat het talenbeleid hoog op de agenda bij de basis- en
secundaire scholen.
Nederlandstalig onderwijs populair
De Nederlandstalige basisscholen in de
Rand zijn opgetogen met het initiatief.
Vaak zijn meer dan de helft van de
leerlingen Franstalig van thuis uit.
Taalleerkrachten proberen de lat gelijk
te leggen voor iedereen, maar dat is
niet altijd gemakkelijk. Meer en meer
Franstalige ouders zien het nut in van
tweetaligheid. De Nederlandstalige
basisscholen tellen dan ook behoorlijk
wat meer leerlingen dan hun Franstalige tegenhangers.

De schooltelling van 2008 noteerde in
de zes faciliteitengemeenten 3.649
leerlingen in het Nederlandstalige
basisonderwijs (Wemmel 1.245,
Sint-Genesius-Rode 1.140, Wezembeek-Oppem 557, Kraainem 268,
Drogenbos 232 en Linkebeek 207). De
Franstalige basisscholen kwamen op
2.749 (Wemmel 629, Sint-GenesiusRode 661, Wezembeek-Oppem 801,
Kraainem 274, Drogenbos 179 en
Linkebeek 205).
‘Verwijzen naar Franstalige school’
‘Het nieuwe decreet is een heel goede
zaak’, vindt Annick Tordeur, de
directrice van de gemeentelijke
basisschool van Kraainem. ‘De kinderen krijgen meer kansen als ze de
schoolvaardigheden al in het kleuter-
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onderwijs meepikken. Dat geldt ook voor de taal. Taalleerkrachten? Ja, maar er zijn te weinig uren en middelen om de
nood te ledigen. Onze school telt ruim de helft Franstalige
leerlingen. Vooral kleuters hebben een andere moedertaal
dan het Nederlands. Als hun kennis van het Nederlands te
klein is, verwijzen we hen na de kleuterschool door naar een
Franstalige basisschool.’
Er zijn dan ook weinig leerlingen die starten in de basisschool zonder eerst een Nederlandstalige kleuterschool aan
te doen. ‘Dit jaar is er eentje en dat is de allereerste’, stelt de
directrice. ‘Ik voorzie dat er toch enkele uitzonderingen
gemaakt zullen moeten worden. Ik ken ouders die voor hun
werk naar Macedonië moeten. Hun kindje zal er alleen
Franstalig onderwijs kunnen vinden. Als ze terug naar
Kraainem verhuizen, kunnen ze dan hier terecht?’
Het decreet bepaalt inderdaad een uitzonderingsregel. Als
ouders hun kinderen om een gegronde reden niet kunnen
inschrijven in een Nederlandstalige kleuterschool, zullen de
kinderen een taaltoets kunnen afleggen.
‘Het beste voor het kind’
Directrice Carine Sermon van basisschool De Schakel in
Linkebeek is ook opgetogen over het ontwerpdecreet. ‘Dit is
meer dan nodig’, vindt ze. ‘Eigenlijk passen wij dit al langer
toe. We mogen geen leerlingen weigeren, maar we vragen
toch dat nieuwe leerlingen ten minste een jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. We brengen de ouders aan
het verstand dat dit de beste zaak is in het belang van het
kind zelf.’
Volgens de directie lukt dat behoorlijk. ‘Ouders beseffen
meer en meer dat tweetaligheid in deze regio heel belangrijk
is. Sommige ouders laten hun kind het derde kleuterklasje
overdoen in het Nederlands om dan bij ons in de Nederlandstalige basisschool te kunnen starten.’
De school vraagt ook al - net zoals Vandenbroucke nu wil
verplichten - een engagement van de ouders. ‘Om Nederlands te begrijpen. Hoe kan ik ze anders schooldocumenten
laten ondertekenen als ze de inhoud ervan niet begrijpen?
Dit is al jaren zo en ik wijk er niet van af. Dit is een Nederlandstalige school, hè.’
Bart Claes

uitgekamd is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Kam en vzw ‘de Rand’. Uitgekamd komt tot
stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.
Redactie
Louis Declerck, Ghislaine Duerinckx, Jan Pollaris,
Marc Snoeck, Michel Spreutels, Frank Vandendael,
Krist Vandervorst, Jan Walraet
Eindredactie
Ingrid Dekeyser,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, ingrid.dekeyser@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
Redactieadres
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be
Verantwoordelijke uitgever
Marc Snoeck
Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
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kan je terecht bij Anne Decuypere en Daisy Cleymans van
het onthaal van maandag tot vrijdag:
9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag: 9.00-12.00
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tel. 02 731 43 31, e-mail: info@dekam.be,
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rek.nr. 091-0113608-50, gelieve bij een overschrijving
steeds je naam en de voorstelling te vermelden

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

2 14.30

OKRA Pannenkoeken

GC de Kam

02 784 32 96

5 20.00

KAV Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

7 17.00

Chiro Berkenbloesem Vosbergleute: jaarlijkse mosselfestijn

Gem. feestzaal

0499 07 91 55

7 19.00

Les amis de Bourgogne Wijndegustatie

GC de Kam

02 767 44 93

7 18.00

Oudercomité H.-Hart Kaas- en wijnavond

H.-Hartcollege

02 767 35 49

7 21.00

Zaalvoetbalclubs Racing UTAX W-O en Kick Off Girls
WOKRA Off Side Party

JH Merlijn

www.racingutax.be

FEBRUARI

10 19.30

Gezondheidspromotie CM cursus Lekker gezond

GC de Kam

02 240 85 27

12 14.00

OKRA Marijn Devalck zingt Becaud

Felix Sohie Hoeilaart

02 784 32 96

17 19.30

Gezondheidspromotie CM cursus Lekker gezond

GC de Kam

02 240 85 27

18 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

19 20.00

Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

22 15.00

De Pagadder & Jeugdraad Filmnamiddag

JH Merlijn

0479 26 37 18

22 14.00

Pels & Pluim Pannenkoekenslag

GC de Kam

02 731 49 45

24 14.30

OKRA Gezellig samenzijn

OCMW

02 784 32 96

27 14.30

OKRA Winterwandeling

Vertrek GC de Kam

02 784 32 96

3 19.30

Gezondheidspromotie CM cursus Lekker gezond

GC de Kam

02 240 85 27

4 14.00

OKRA Bezoek Muntschouwburg

Brussel

02 784 32 96

7 16.00 tot
18.00

Chiro Berkenbloesem Kinderfuif

JH Merlijn

0499 07 91 55

7 21.00

Chiro Berkenbloesem Chirofuif

JH Merlijn

0499 07 91 55

MAART

Wekelijkse activiteiten
maandag 09.00

OKRA – wandelen en fietsen – vertrek Paterskerk – 02 784 32 96

maandag 20.00

Fit & Gezond Dames - turnen - GC de Kam - 02 731 83 30 (niet tijdens schoolvakanties)

maandag 21.00

Aerobics - Total Body Condition - Sporthal W-O - 02 731 75 71

maandag 20.00 tot 22.00

Harmonieorkest Orion - repetitie - J.B. De Keyzerstraat 58 - 02 731 21 28

woensdag 14.00

OKRA Petanque - rusthuis/sporthal W-O - 02 784 32 96

woensdag 20.00

WOBAD - badminton volwassenen - Sporthal - 02 731 54 84

woensdag 20.00

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

woensdag 20.30

Aerobics - Step - Sporthal - 02 731 87 81

donderdag 19.30

Running Club W-O- Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

donderdag 20.00

Fit & Gezond Heren - turnen - 02 767 01 01

donderdag 20.30
vrijdag 21.00

Zanggroep Non Troppo - repetitie - GC de Kam - 02 305 06 07
Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

zaterdag 10.00 tot 12.00

Stripbib Maddox - Jeugdhuis Merlijn

zaterdag 21.00

Jeugdhuis Merlijn - 0493 58 82 88

zondag 10.30

Running Club WO - Jeugdhuis Merlijn - 02 782 02 96

zondag 14.30

Chiro Berkenbloesem - 0499 07 91 55

zondag 19.00

WOBAD - Badminton - Sporthal - 02 731 54 84

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor maart 2009 bekend willen maken, kunnen voor 2 februari 2009 een
beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

