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Kraainem is solidair met Oekraïne

Padelterrein in Kraainem?
Schepen van Sport Anne-Charlotte Sala (Défi+MR+Ind.) wil een padelterrein 
laten aanleggen aan het sportdomein in Kraainem. ‘Er is veel vraag naar 
padelinfrastructuur, ook in onze gemeente’, zegt Sala. ‘Het is een populaire 
en erg toegankelijke sport die ook mensen die nog niet sporten aantrekt. Het 
is dus ideaal voor beginners, plezierig én goed voor de gezondheid. Vandaar 
dat we het belangrijk vinden om zo’n veld aan te leggen.’ Tegen het voorstel 
kwam aardig wat protest in de gemeenteraad. Volgens sommigen moet de 
renovatie van de huidige sportinfrastructuur voorrang krijgen. Zo werkt de 
boiler voor het warm water in de douches in de sporthal niet naar behoren. 
‘Dat probleem zal ook aangepakt worden’, laat Sala weten. ‘En als er extra 
budget nodig is, dan is dat perfect mogelijk. Het ene sluit het andere niet uit.’ (TD) 

I N F O R M AT I E

uit de gemeente

elke donderdag
OCMW-Kraainem
Resto & Co
van 12 tot 15.30 uur - Zaal Cammeland
Maaltijd van 12 tot 14 uur en activiteit van  
14 tot 15.30 uur. Je kan ook apart deelnemen 
aan het eten of aan de activiteit. 
info: info@ocmw.kraainem.be

woensdag 1 juni en woensdag 
8 juni 
Huis van het kind 
Babymassage
9.30 uur – patronaatstraat 9
Een massage voor je baby? Kom het leren in 
het Huis van het Kind Kraainem.
info: HuisvanhetKind@Kraainem.be

zondag 3 juli
Boekenverkoop 2022
Nederlandstalige bibliotheek 
van Kraainem
Sla je voorraad boeken voor de zomer- 
vakantie in!
In zaal PUK kan je komen snuisteren in de 
afgevoerde materialen van de bibliotheek. 
10 uur – Zaal PUK, Patronaatstraat 17 in 
Kraainem
info: kraainem.bibliotheek.be; info@biblio-
theekkraainem.be

De voorbije weken zijn in Kraainem heel wat warme 
initiatieven genomen voor de opvang en het onthaal van 
Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Intussen worden een 
120-tal Oekraïners in de gemeente opgevangen. ‘De 
vluchtelingen zijn eerst aangemeld bij de gemeente en 
daarna ondergebracht bij opvanggezinnen’, legt Yannick 
Poot van de gemeentelijke taskforce Oekraïne uit. ‘We 
vinden het belangrijk dat deze mensen op een kwalitatieve 
manier worden opgevangen en dat ze kunnen rekenen op 
de hulp van de gemeente. Vandaar dat we vragen om niet 
op eigen houtje nieuwe vluchtelingen op te vangen. We 
zitten nu met onze diensten aan het maximale aantal 
mensen dat we de nodige begeleiding kunnen bieden. We 
willen graag iedereen bedanken die zich inzet om de 
Oekraïense vluchtelingen te helpen.’

Vraag naar extra opvanggezinnen is er dus niet meer, maar 
wie op een andere manier een steentje wil bijdragen, is 
meer dan welkom. Zo kan je bijvoorbeeld vrijwillig als 
buddy aan de slag om de vluchtelingen te begeleiden. 
Kraainemnaren Marc Bogaert en zijn vrouw Yvonne De 
Maegdt zijn buddy. ‘Ons huis is niet geschikt om mensen 
op te vangen, maar we wilden toch iets doen toen we op 

het nieuws die verschrikkelijke beelden zagen’, vertelt De 
Maegdt. ‘Zo nodigen we bijvoorbeeld regelmatig een 
Oekraïens gezin uit om bij ons te komen eten. Op die 
manier kunnen ze nieuwe mensen ontmoeten en hun 
kopzorgen even vergeten. We zijn ook meteen op onze 
zolder gaan kijken welke spullen we konden missen en 
hebben onder meer een bed en matras geschonken. We 
helpen de Oekraïeners met de hele papierwinkel waar ze 
door moeten, gaan mee op zoek naar een school voor de 
kinderen en taallessen voor de volwassenen. Er is zoveel 
dat je kan doen en betekenen voor die mensen. Ze maken 
zich elke dag enorme zorgen over hun familie die in hun 
land is achtergebleven en zijn vaak getraumatiseerd. Als je 
dan een lach op hun gezicht kan toveren, dan geeft dat 
niet alleen hen, maar ook ons een fantastisch gevoel.’ (TD) 

Voor vragen aan de gemeente rond de hulp aan Oekräiense 
vluchtelingen kan je terecht op solidair@kraainem.be. Op 
de pagina van de Facebook-groep ‘Help Ukraine Kraainem 
Wezembeek-Oppem’ vind je heel wat informatie over de 
verschillende initiatieven. Elke dinsdag van 16 tot 18 uur 
komen Oekraïners die in Kraainem verblijven en buddy’s 
samen tijdens het Oekraïne Café in Agora. 
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Telex
• De digitale gemeenteraad van april zal de laatste zijn in deze 

vorm. De gemeente werd door de provincie op de vingers 
getikt omdat de raadszittingen nog steeds niet op een fysieke 
manier doorgaan. Vanaf mei zullen ze opnieuw live zijn.

• Om dit mogelijk te maken, moest het huishoudelijk reglement 
opnieuw aangepast worden, voornamelijk de beschrijving van 
het punt over bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden. 
De oppositiefractie DéFi-MR heeft vooral problemen met de 
uitzonderlijke omstandigheid rond het aspect ‘ziekte’ en wie 
deze uitzonderlijke omstandigheid dan wel bepaalt. Zij stelden 
voor om dit in een commissie te bediscussiëren. De meerder-
heid (PK-KU) wil niet zo lang wachten en dient, bij monde van 
raadslid Vinciane De Meutter, een amendement in waarmee 
het huishoudelijk reglement duidelijker moet worden.  
De meerderheid stemt voor de aanpassing, de oppositie tegen. 
De oppositie ziet zich hiermee een kans ontnomen om op 
bepaalde momenten de nipte meerderheid van één zetel te 
breken.

• DéFi-MR vraagt over het nieuwe politiereglement de stemming 
bij naamafroeping. Heel wat raadsleden onthouden zich of 
stemmen tegen. Vooral over de verhoging van het bedrag van 
verschillende boetes is er onenigheid. Het punt wordt toch 
goedgekeurd.

• Verschillende korpschefs van de politie in de regio Halle- 
Vilvoorde kaarten bij de minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden (CD&V) het personeelstekort aan. De 
gemeenteraad ondersteunt deze vraag in een motie en vraagt 
dringend actie op het terrein.

• Raadslid Carel Edwards (PK-KU) wil weten hoe het komt dat 
de gemeente Kraainem in verhouding meer gemeentelijke 
mandatarissen heeft ingezet dan andere gemeenten in het 
vaccinatiecentrum van Zaventem. Hij vroeg ook of hier een 
financiële compensatie voor in de plaats komt. Burgemeester 
Bertrand Waucquez (PK-KU) belooft in de komende weken een 
antwoord te geven.

• De voorzitter van de gemeenteraad, Luc Timmermans (PK-KU), 
tikt raadslid Bruno Vandersteen (DéFi-MR) op de vingers 
omdat hij tijdens de gemeenteraad een persoonlijke aantijging 
tegen twee leden van de meerderheid formuleert zonder een 
tastbaar bewijs te geven. Dit druist in tegen het huishoudelijk 
reglement en is verboden. Het gaat over het RUP (Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan) voor particulieren en de regularisatie van 
appartementen. Dus het uitvoeringsplan over de bouwlagen, 
waarin volgens het raadslid twee leden van de meerderheid 
aan enkele eigenaars beloften zouden hebben gedaan. De twee 
leden van de meerderheid ontkennen deze aantijgingen met 
klem en vragen het raadslid om uit te zoeken hoe het komt dat 
de gemeente met het RUP in deze situatie is verzeild geraakt. 
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Restauratie orgel 
Sint-Pancratiuskerk
Er is eindelijk wat beweging in het dossier van de 
restauratie van het orgel in de Sint-Pancratiuskerk. Het 
orgel dateert uit het begin van de 18e eeuw en is van 
de hand van de bekende Italiaanse orgelbouwer 
Robustelly. ‘Het dossier sleept al jaren aan’, vertelt 
Steven Schoonejans, Facility Manager bij de gemeente 
Kraainem. ‘De Vlaamse overheid gaf in 2014 haar 
goedkeuring aan de subsidies voor de restauratie van 
het orgel, maar dat geld heeft de gemeente nog altijd 
niet gekregen.’ Nu is er enige hoop dat er toch wat 
schot in de zaak komt. ‘De Vlaamse overheid heeft de 
vraag gesteld of we nog met de restauratieplannen 
willen doorgaan en hoe we de verdeling van de kosten 
tussen hen, de kerkfabriek en de gemeente zien. Dat 
moeten we nu dus bekijken. Acht jaar na de goedkeu-
ring van het dossier zullen de kosten voor de restaura-
tie wel een stuk hoger liggen dan toen was voorzien.’ 
(TD) 
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Pastoor Goubeau in de Sint-Pancratiuskerk
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M E N S E N

wonen in Stokkel

Anne van Essche en Nelly

‘Rustig wonen 
met de stad vlakbij’
Anne van Essche, haar man Franck en hun dochter Nelly wonen in een charmant huis 
aan de d’Huartlaan in Stokkel. Tijdens de week gaan ze elk een andere kant uit, Anne 
is bibliothecaris in Zemst en Nelly studeert aan de VUB in Brussel.

bijvoorbeeld naar de dansles 
in het Frans. Soms gebeurt 
het dat ze in Vlaanderen 
vinden dat je een Frans 
accent hebt en in Brussel 
zeggen ze dat je een Neder-
lands accent hebt … Voor de 
rest zie ik alleen maar 
voordelen. Voor mijn studies 
helpt mijn kennis van de 
Franse taal ook, want veel 
bronnen over architectuur 
zijn in het Frans.’

Bioscoop 
Le Stockel
Welke rol speelt Stokkel in 
het dagelijkse leven? Anne: 
‘Stokkel is familiaal en rustig. 
In de week zijn veel winkels 
gesloten als ik thuiskom van 
het werk. We gaan vooral in 
het weekend in Stokkel 
winkelen. Dan gaan we al 
eens langs bij één van de 
vele traiteurs die Stokkel rijk 
is. En natuurlijk gaan we naar 
de markt op zaterdag.’
Deelnemen aan het culturele leven in 
Stokkel gebeurt vooral dankzij de 
bioscoop, Le Stockel. ‘Toch uniek om op 
wandelafstand van een iconische 
bioscoopzaal te wonen en alle recente 
films te kunnen zien zonder dat je 
ervoor naar de stad moet. En dat aan de 
democratische prijs van 7 euro!’

Het pendelen van en naar het werk in 
Zemst is momenteel geen pretje met de 
werken aan de Ring. ‘Ook al zijn er 
verschillende mogelijkheden, zeker op 

A nne van Essche is Stokkelaar 
sinds ze dit huis kochten in 
1998. Nelly sinds haar geboorte 

in 2000. ‘Mijn man en ik zochten niet 
echt iets in Kraainem, maar we waren op 
zoek naar een huis in de buurt. Mijn man 
is opgegroeid in Sint-Aleidis in Sint-Pieters- 
Woluwe en ik ben van Hoeilaart afkomstig. 
Mijn man wilde graag een tuin en na lang 
zoeken viel ons oog op dit huis. Het is 
zowat het kleinste huis in de straat,  
want hoe hoger je gaat, hoe groter  
de huizen.’ (lacht)

Even dachten Anne en haar man nog 
dat ze in Sint-Pieters-Woluwe waren 
terechtgekomen, maar het huis bleek 
toch in Kraainem te staan. Ze hebben 
niet zoveel affiniteit met de gemeente. 
‘We zeggen eerder dat we van Stokkel 
zijn dan van Kraainem, want ons leven 
speelt zich eerder in Stokkel af. Nelly is 
tijdens de lagere school naar de Zonne-
wijzer gegaan en naar Mater Dei (MDI) 
voor het middelbaar onderwijs. Daar 
kon je te voet naartoe, terwijl de scholen 
van Kraainem helemaal aan de andere 
kant van de gemeente zijn en dus veel 
moeilijker te bereiken.’

Met de metro
Dochter Nelly bevestigt: ‘We zijn wel in 
Kraainem naar de turnclub gegaan, en 
naar de speelpleinwerking en de sport-
week, maar voor de rest ben ik meer op 
Stokkel en vooral op Brussel gericht. De 
meeste van mijn vrienden zijn afkomstig 
uit Brussel, en Stokkel doet bij hen 
eerder een belletje rinkelen dan Kraai-
nem. Vooral door de metrohalte.’ Nelly, 
die 22 is en burgerlijk ingenieur-architect 

studeert, vindt het zelfs een beetje 
spijtig dat ze niet in Brussel woont, al zit 
ze er nu op kot. ‘Ik woon echt op de 
grens, maar ik voel me veel meer ver-
bonden met Brussel dan met Vlaanderen. 
Daarom heb ik voor de VUB gekozen. 
De jongeren van hier trekken meestal 
naar Brussel. Het is niet dat hier veel 
cafés zijn om als jongere iets te gaan 
drinken, dus uitgaan gebeurt meestal  
in Brussel.’

Daarvoor is die metro dus handig. Nelly: 
‘Toen ik nog klein was, vond ik het eng 
om de metro te nemen. (lacht) Naar het 
Woluwe Shopping Center vijf haltes 
verder gaan vond ik al spannend. Maar 
daarna leer je het openbaar vervoer 
beter kennen en neem je zonder proble-
men de laatste metro terug. Het grote 
voordeel van hier te wonen is dat je de 
rust en het groen hebt, maar dankzij het 
openbaar vervoer zit je toch vlak bij de 
grote stad. Al staan daar natuurlijk hoge 
woningprijzen tegenover.’

Dat Brussel haar als gegoten zit, heeft 
ook met Nelly’s tweetaligheid te maken. 
Anne: ‘Mijn man is Franstalig, al spreekt 
hij een beetje Nederlands. Mijn schoon-
vader liep school in het Nederlands, en 
mijn schoonmoeder was een echte 
Brusselse. Mijn man is in het Frans naar 
school gegaan en zo is hij verfranst … 
Dat is ook het geval voor Stokkel, al 
zullen ze je hier en daar wel eens in het 
Nederlands aanspreken als ze horen dat 
je onderling Nederlands spreekt.’ ‘Wij 
zijn daar in ieder geval pragmatisch in,’ 
vult Nelly aan. ‘Ik heb mijn hobby’s 
gedeeltelijk in het Frans gedaan. Ik ging 
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« Vivre tranquillement avec la ville à 
proximité »

Anne van Essche, son mari Franck et leur 
fille Nelly vivent dans une charmante 
maison sur l’avenue d’Huart à Stockel. 
Pendant la semaine, ils vont chacun de 
leur côté, car Anne est bibliothécaire à 
Zemst et Nelly étudie à la VUB à Bruxelles. 
Anne van Essche habite à Stockel depuis 
qu’ils ont acheté la maison en 1998. Nelly 
depuis sa naissance en 2000. « Mon mari 
a grandi à Sint-Aleidis, à Woluwe-Saint-
Pierre, et je suis moi-même originaire de 
Hoeilaart. Mon mari voulait un jardin et 
après une longue recherche, notre regard 
est tombé sur cette maison. Il s’agit de la 
plus petite maison de la rue, car plus on 
monte, plus les maisons sont grandes. » 
(rires) « Nous préférons dire que nous 
sommes de Stockel plutôt que de 
Kraainem, car notre vie se déroule à 
Stockel. » Sa fille Nelly confirme : « Nous 
sommes allés au club de gymnastique de 
Kraainem, aux activités du terrain de jeu 
et à la semaine du sport, mais pour le 
reste, je suis plus tournée vers Stockel et 
surtout vers Bruxelles. La plupart de mes 
amis sont de Bruxelles et Stockel leur dit 
quelque chose à cause de la station de 
métro. »

FR
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de terugweg moet je een uur rekenen. 
En voor die trip van 20 kilometer is het 
openbaar vervoer en ook de fiets geen 
optie.’ Fietsen in en om Stokkel wel. 
‘Mede dankzij een subsidie van 200 euro 
van de gemeente hebben we een e-bike 
voor kleine verplaatsingen, inkopen en 
recreatieve fietstochtjes.’ Nelly neemt al 
eens de gewone fiets om naar de VUB te 
gaan, maar omdat het hier niet echt vlak 
is, is dat niet zo evident. We zijn niet zo 
sportief.’ (lacht)

Geniale vriendin 
Boeken lezen kost de vrouwen des 
huizes minder moeite. ‘Boeken maken 
deel uit van het DNA van een bibliothe-
caris. Wij zijn liefhebbers van series die 
gebaseerd zijn op een boek. Zo is het 
interessant om te kijken hoe een roman 
als De geniale vriendin van Elena Ferrante 
wordt verfilmd. Lees eerst het boek en 
kijk pas dan naar de serie,’ raadt Anne 
aan. 

En met welke dromen begon Nelly aan 
haar studies architectuur? ‘Mijn vorming 
Grieks-wiskunde aan het MDI heeft me 
naar de studies van burgerlijk ingenieur- 
architect aan de VUB geleid. In onze 
buurt zijn er heel wat interessante 
bouwprojecten, waaronder de heraan-
leg van het Dumonplein. Dat vond ik een 
zeer inspirerend project. Later zou ik 
graag aan de slag gaan in de erfgoedsec-
tor, projecten rond herbestemming van 
bestaande gebouwen zoals kerken of 
scholen lijken me een echte uitdaging.’ 
Wil Nelly in Stokkel blijven wonen? 
‘Neen, niet in Stokkel (lacht), ik zie me 
eerder richting centrum Brussel gaan …’

Michaël Bellon 
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zaterdag 9 juli 
11-juli viering aan de Lijsterbes
Cultuurraad Kraainem i.s.m. GC de Lijsterbes

Straatfeest voor iedereen
Op zaterdag 9 juli wordt, ter ere van de Vlaamse 
feestdag, een heus straatfeest georganiseerd voor het 
gemeenschapscentrum GC de Lijsterbes. ‘De straat 
wordt voor de gelegenheid afgesloten’, zegt voorzitter 
van de Cultuurraad Steven Schoonejans. ‘Vorig jaar 
tijdens de coronaperiode, deden we dat voor de eerste 
keer. Toen mochten we maximaal tweehonderd men-
sen ontvangen en daar zaten we ook vlot aan. Het 
concept van straatfeest kwam er niet alleen door 
corona, maar ook door de werken aan de bouw van de 
zaal in de tuin van de Lijsterbes. Vroeger werd het feest 
van de Vlaamse Gemeenschap in de zaal georgani-
seerd. We vonden dit uiteindelijk toch wat ‘verstopt’. 
Nu komen we letterlijk op straat en organiseren we 
een open feest. Er wordt een barbecue voorzien en er 
is kinderanimatie op de parking van zaal Cammeland. 
De leiding van Chiro BAM! zal er spelletjes organiseren 
en er zal een springkasteel staan. De ambiance wordt 
op gang gebracht door de muziekgroep Nogal Neig. Zij 
brengen een Nederlandstalig repertoire als mobiel 
bandje, ze treden op tussen de mensen.’ Steven 
Schoonejans en voorzitter van de stuurgroep Linda 
Teirlinck zullen ook een speech geven. ‘Het is vooral de 
bedoeling om elkaar te ontmoeten en er een gezellige 
dag van te maken. Het samenzijn zal zeker onder-
streept worden’, besluit Schoonejans. (JH)
Info: vanaf 16.30 uur onthaal met een drankje op straat 
voor de Lijsterbes • barbecue vanaf 18 uur • prijs: 
volwassenen 12 euro, kinderen tot 12 jaar 6 euro. 
Inschrijven via www.delijsterbes.be voor 3 juli

van 4 tot en met 22 juli 
Speelplein Kadee Kraainem 
(van 2,5 tot 12 jaar)
FAMILIE 

‘Terug buitenkomen is zalig’
Speelpleinwerking Kadee Kraainem maakt zich op voor 
drie plezante vakantieweken in juli voor kinderen van 
2,5 tot 12 jaar, verdeeld over verschillende leeftijds-
groepen. ‘Drie weken lang zijn er in GBS De Klimboom 
activiteiten voor kinderen’, zegt hoofdanimator Britt 
Willegems (19). ‘Tijdens corona mochten we de school 
niet verlaten voor uitstappen en organiseerden we ter 
plaatse een kinderdisco. Maar nu mogen we terug 
buitenkomen en dat gaan we ook doen. We kijken er 
echt naar uit. Op dinsdag is er telkens een leuke uitstap 
voorzien, naar bijvoorbeeld een kinderboerderij. Op 
donderdagvoormiddag gaan we zwemmen. Op andere 
dagen zijn er toffe activiteiten, de hele dag door. Bij 
mooi weer zijn er waterspelletjes, maar we gaan soms 
ook naar de speeltuin in het park Jourdan. Tijdens de 
pauzes mogen de kinderen zich uitleven op het spring-
kasteel op de speelplaats.’

Er worden maximaal 50 kinderen per dag toegelaten. 
‘Meestal zijn we volzet’, legt Britt uit. ‘We werken met 
voorinschrijvingen. Kinderen die een hele week in-
schrijven, krijgen voorrang. Momenteel zijn er al een 
dertigtal plaatsen per dag ingenomen, er kunnen dus 
nog inschrijvingen bijkomen. Het aantal monitoren 
hangt af van het aantal inschrijvingen. We hebben er al 
een aantal klaar staan.’ (JH)
GBS De Klimboom, Emiel Bricoutlaan 61 
inschrijven voor speelplein Kadee kan via  
kadeekraainem@hotmail.com. Het speelplein kost  
10 euro per dag, dinsdag (buitenactiviteit): 15 euro, 
donderdag (zwemmen): 13 euro. Kinderen die niet 
afkomstig zijn uit Kraainem betalen een toeslag van  
1 euro. 

zaterdag 6 augustus 
Kleuterhappening
SPORT, FAMILIE

Sporthal wordt speeltuin 
De Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Druivenstreek en GC de Lijsterbes organiseren deze zomer samen een reeks 
kleuterhappenings voor kleuters van 3 tot 7 jaar. ‘We hebben eerder al de actie Kijk! Ik fiets! samen georganiseerd, maar 
het is de eerste keer dat de Lijsterbes intekent op het aanbod van IGS-druivenstreek om een kleuterhappening te organi-
seren’, zegt stafmedewerker Jeugd en Sport Toon Wauters. ‘De voordelen van zo’n samenwerking met IGS, is dat we 
gezamenlijk promotie voeren, de kosten delen en informatie uitwisselen over de organisatie. We hopen in totaal een 
honderdtal kleuters te verwelkomen onder begeleiding van hun ouders. Die komen uit de gemeenten van de IGS: Kraainem, 
Huldenberg, Bertem, Hoeilaart, Overijse en Tervuren, maar uiteraard zijn kleuters en ouders uit andere buurgemeenten 
ook meer dan welkom. De hele sporthal van Kraainem wordt omgetoverd tot een heuse speeltuin en zal op 6 augustus vol 
staan met springkastelen, puzzels, treintjes, bouwblokken, een klim- en klauterparcours, doolhof, enzovoort. Daarnaast 
zijn er dit najaar in bijna alle gemeenten binnen de samenwerking IGS Druivenstreek kleuterhappenings voorzien. De 
Lijsterbes bijt de spits af op 6 augustus in en rond de sporthal van Kraainem. Deelnemen kost 5 euro per kleuter.  
Sportkledij en aangepast schoeisel moet je zelf voorzien voor de kleuters en de ouders, net als een drinkbus.’ (JH)
van 14 tot 16 uur - Sporthal Kraainem, Patronaatstraat 10 • inschrijven is verplicht via www.delijsterbes.be. 
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I N F O R M AT I E

verenigingen

Bewonder deze prachtige tekening uit de 
collectie van Piet Boesmans. Hij was 
inwoner van Kraainem en tekenaar van, 
onder meer, vele prachtige hoekjes en 
plekjes in Kraainem. Helaas is hij veel te 
vroeg en plots overleden tijdens een 
carnavalstoet in Halle. Zijn tekening van dit 
huis op de Dezangrélaan nummer 3 
dateert uit 1971. 

Oorspronkelijk was dit huis een vrijstaan-
de en onderkelderde burgerwoning, 
gebouwd in 1897 in opdracht van bouw-
heer Emiel Bricout. Het gebouw werd 
opgetrokken vlak na de aanleg van de 
buurtspoorweg (in 1893), die toen de 
Dezangrélaan volgde met stoomtrams en 
een halte had vlak voor het gemeentehuis. 
In 1899 werd de linkse bijbouw toege-
voegd. Met een poort in een rondboog en 
een kapelletje met Mariabeeld ingebouwd 
in de gevel. De oorspronkelijke toegangs-
deur die zich centraal in de voorgevel van 
de woning bevond werd door een venster-
raam vervangen. Achteraan de woning 
bevindt zich een kapel met klokkento-
rentje. De voorgevel van de woning was in 
de jaren 70 begroeid met klimop, dat gaf 
een prachtige roodgroene gloed. 

Emiel Bricout was onderwijzer en ge-
meentesecretaris. Hij verkocht ook 
plantgoed en zaad. Emiel Bricout werd 
geboren in Pepingen op 13 december 1843 
en was getrouwd met Adèle De Becker. Hij 
overleed in Kraainem op 13 januari 1916.
De woning kwam daarna in handen van 
Catechisten via Marie Berthe Zeegers, 
onder de naam Les Catéchistes Eucharisti-
ques de Kraainem. Het werd een gemeen-
schapscentrum, dat later onder de naam 

Verbum Dei een vrouwengemeenschap 
vormde van toegewijde christelijke leken 
(gelovigen). De gemeenschap organiseer-
de speelpleinwerkingen voor kinderen uit 
de Brusselse parochies, op de terreinen 
die nu gebruikt worden door de Saint 
Anthony Parish. De gemeenschap Verbum 
Dei zorgde er eveneens voor dat de Kapel 
uit Expo 58, waarin men moderne kerkelij-
ke kunst tentoonstelde, overgebracht 
werd naar de terreinen van de huidige 
Ierse Parochie. In de jaren 60 werden 
retraites georganiseerd, ter voorbereiding 
van de hernieuwing van de doopgeloften 
en het daaropvolgende vormsel, dat 
destijds in de kerk van Sint-Stevens- 
Woluwe plaatsvond.

Op dit ogenblik woont enkel nog Marie- 
Thérèse Van Lierop op een appartement 
in de Dezangrélaan. In 2002 werd door 
Verbum Dei een schenking gedaan ten 
voordele van La Communauté du Chemin 
Neuf of de Chemin Neuf-gemeenschap, 
een charismatische gebedsgroep, ontstaan 
in 1973. De ASBL Equipes Verbum Dei 
huisde sinds 10 januari 1938 op de  
Dezangrélaan. De families Zeegers- 
Jourdain staan nog vermeld als leden  
van de bestuursraad.

Met dank aan Danièle Boesmans om de 
tekening van haar vader uit te lenen aan 
de lijsterbeskrant. 

Bronnen: G. Bulteel (Prentkaartenboek + 
Leven/sterven te Kraainem), Inventaris 
Bouwkundig Erfgoed, een gesprek met 
M.T. Van Lierop en eigen info.

Tekst en nieuwe foto: Luc Maes

I N F O R M AT I E

oud-nieuw

De Dezangrélaan 3 
naar de hand van Piet Boesmans 

elke zondag 
Chiro BAM!
van 6 tot 12 jaar 
14 tot 17 uur - Chirolokalen
Zaventemseweg 6
info chirobamkraainem.be

elke maandag
Seniorobics
Okra
11 tot 12 uur - GC de Lijsterbes
info: alinebollen@telenet.be

tweewekelijks op dinsdag
Okra
Wandeltocht
Elke tweede en laatste dinsdag van de maand
Vertrek parking Cammeland
info: gilbert_theunis@telenet.be 
of 0486 50 57 24

zaterdag 4 juni
Opendeurdag KnA-Kraainem
KnA-Kraainem
Opendeurdag met demonstraties en 
initiaties. Springen, tumbling, kleutergym. 
Doe maar mee. 
10 uur – Gemeentelijke Sporthal Kraainem
gratis toegang
info: info@kna-Kraainem.be, 
www.kna-kraainem.be

zondag 5 juni
Bezoek aan de kerken van 
Kraainem
Discover Kraainem
Een binnenbezoek aan twee beschermde 
gebouwen, symbolen van traditie en  
vernieuwing.
Binnenbezoek aan de Sint-Pancratiuskerk en 
de Saint Anthony’s Parish, begeleid door  
Luc Maes.
15 uur – Sint Pancratiuskerk in Kraainem
info: www.discoverkraainem.be, 
luc.maes3@telenet.be

zondag 11 september
Tweetalige lezing over Het 
visitatieklooster (Dom Bellot)
Discover Kraainem
Geniet van een tweetalige lezing over het 
architecturale werk van Dom Paul Bellot en 
in het bijzonder over het Visitatieklooster in 
Kraainem.
15 uur – zaal Agora, Patronaatstraat 9
tickets: 7 euro (niet leden)
info: www.discoverkraainem.be, 
discoverkraainem@gmail.com
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C U LT U U R

muziek

Naar de jaren 50 en 60 met The Covrettes

‘Een combinatie van 
toen en nu, het beste 
van twee werelden’
Zin in een uitstapje naar de jaren 50 en 60? Dan wil je 
het optreden van The Covrettes niet missen. De drie 
zangeressen roepen met veel overtuiging de sfeer van 
toen op. 

Hoe lang bestaat jullie band?
Annelies Vandenabeele: ‘In 2013 ben ik 
met de band gestart. Oorspronkelijk 
waren de Covrettes een lokaal verhaal 
dat onder de kerktoren gestart is. Onze 
groep bestond vooral uit familieleden. 
Maar met de tijd zijn er meerdere 
wissels geweest. Ondertussen vormen 
we een groep met drie zangeressen en 
vier muzikanten tussen wie het super 
goed klikt.’

Wat spreekt jullie aan in de muziek 
van The Andrew Sisters, Elvis, Roy 
Orbison ...?
Annelies: ‘We houden van de muziek 
van de jaren 50. Het was een boeiende 
periode. De wereldoorlog was achter de 
rug. Het geloof in een betere toekomst 
was sterk. Je merkt dat de sound van 
toen het nog steeds doet. We brengen 
ook covers van moderne muziek die wij 
een retro cachet geven. Zoals nummers 
van Rihanna, Amy Winehouse, Michael 
Jackson en The Weekend.’
Griet Van De Maele: ‘Wat mij aan-
spreekt in de jaren 50-60 is de roman-

tiek van die tijd. Ik heb de indruk dat het 
leven toen een stuk eenvoudiger was. Bij 
elk optreden is het een plezier om ons te 
verkleden. Die supervrouwelijke stijl, dat 
heeft iets. Ik ben me ervan bewust van 
dat er waarschijnlijk heel wat minpunten 
aan die tijd waren, maar gevoelsmatig 
ervaar ik het als een terugkeren naar 
een leven met minder zorgen.’ 

Een optreden van The Covrettes 
voelt alsof je de teletijdmachine 
instapt en even een uitstap naar een 
onbezorgd verleden maakt. Hoe voelt 
het voor jullie om na zo’n reis terug in 
de realiteit te landen?
Griet: ‘The day after kan behoorlijk hard 
aankomen. Als je na een schitterende 
avond de volgende dag je toilet aan het 
poetsen bent, dan voelt dat als een 
echte reality check. Een die je meteen 
terugbrengt naar het hier en nu. En je 
doet beseffen dat je een doodgewone 
mens bent.’ (lacht)
Annelies: ‘Hoezeer ik ook van de jaren 
50 hou, toch had ik niet in die tijd willen 
leven. Geef mij maar de combinatie van 

de tijd van toen en nu. Zo kan je het 
beste uit twee werelden combineren.’

Hoe voelt het om jullie vrouwelijkheid 
met die sexy kledij van toen te accen-
tueren?
Griet: ‘Die hakken, de strakke outfits, de 
lippenstift ... het doet iets met je. Zo van: 
‘Komaan Griet, borsten vooruit, poep 
achteruit!’’ (lacht) 
Jessica Lemmens: ‘Ik vind het leuk dat 
we alledrie heel andere types zijn. Met 
onze kostuumpjes vormen we één 
geheel. Doordat we daar samen op dat 
podium in die sexy pakjes staan, voelen 
we ons zelfverzekerd. Ik vind het in ieder 
geval zalig om in een rol te kruipen die 
heel ver van mijn dagelijkse realiteit staat.’

Wat doen jullie in het dagelijkse 
leven?
Jessica: ‘Ik ben leerkracht godsdienst. 
Eigenlijk ben ik dus een heel zedige, 
jonge vrouw die ook graag in korte 
broek mensen entertaint. (lacht) Dat 
contrast maakt het net zo plezant.’
Griet: ‘Overdag werk ik als IT’er en ben 
ik eerder ingetogen. In het weekend kan 
ik de remmen loslaten.’ (lacht)
Annelies: ‘Ik geef les (genetica en 
moleculaire diagnostiek) aan een 
hogeschool. De combinatie van het 
wetenschappelijke en artistieke houdt 
bij mij de zaak wat in evenwicht.’ (lacht)

Zijn er nummers die jullie zelf 
kippenvel geven?
Griet: ‘Happy van Pharrell Williams kan 
mij een kick geven. Als we dat zingen, 
voel ik me echt happy.’
Annelies: ‘Dat is een voorbeeld van een 
moderne sound die wij in een retro jasje 
steken.’
Jessica: ‘Sinds een jaar brengen we het 
nummer Bad van Michael Jackson a 
cappella. Het is een moment waarop 
onze mannelijke muzikanten even tot rust 
kunnen komen en wij voluit kunnen gaan.’
Annelies: ‘Ik zing heel graag Can’t Help 
Falling in Love van Elvis Presley. Het is 
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Wil je de Covrettes binnenkort 
aan het werk zien, houd dan je 
mailbox in het oog.

Als regelmatige bezoeker van 
GC de Kam, GC de Lijsterbes en 
cc De Warandepoort krijg jij 
wellicht een uitnodiging voor…
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ons bisnummer. Het is een liedje dat je met heel veel gevoel kan 
brengen.’ 

Jullie krijgen mensen ook graag aan het dansen, niet?
Annelies: ‘Als het publiek danst, dan geeft ons dat een extra boost. 
Het is wel moeilijk in te schatten wat mensen aan het dansen brengt. 
Het is elke keer opnieuw een verrassing.’ 
Griet: ‘De Hucklebuck doet het vaak.’
Jessica: ‘Ook de slowversie die wij maakten van nummers zoals The 
way to your heart van Soulsister en Gimme!Gimme! van Abba 
hebben succes.’

Jullie genieten duidelijk van wat jullie doen. Wat geeft jullie de 
grootste voldoening?
Griet: ‘Voor mij voelt optreden niet als werken. Dat is puur plezier 
maken. Ik vind het ook zalig dat ik me tijdens een optreden kan 
smijten.’
Jessica: ‘Ik zing oprecht graag de muziek die we spelen. Dat we dit 
samen kunnen doen, vind ik heerlijk. Zo samen de baan op, daar kan 
ik van genieten. Net zoals van interactie met het publiek.’
Annelies: ‘Voor mij is muziek een emotionele uitlaatklep. Ik zou niet 
zonder kunnen. Voor elke stemming, voor elk gevoel is er wel een 
nummer dat me aanspreekt.’ 

Wat was tot nu toe jullie beste moment met The Covrettes?
Annelies: ‘Ik vond onze uitstap naar Nederland naar het optreden 
van The Lipties de max. Jammer dat die retrogroep niet meer 
bestaat.’
Griet: ‘Met The Covrettes komen we op veel mooie locaties. Ik heb 
mooie herinneringen aan ons optreden met de CliniClowns. Maar 
ook aan die avond in de Spiegeltent in Westouter. De ambiance was 
daar top.’
Jessica: ‘Ons optreden op de Gentse Feesten vond ik bijzonder. Dit 
jaar staan we daar opnieuw. Zeker komen! (lacht) Maar inderdaad, 
zoals Griet zegt, onze muzikale act in De Spiegeltent in Westouter 
was een absolute topper. Het was een eerder kleinschalig optreden, 
maar de mensen dansten de pannen van het dak! Om nooit te 
vergeten.’

Nathalie Dirix

Back to the 1950s and 1960s with The Covrettes
If you want to take a trip back in time to the 1950s and 1960s, be sure to 
catch The Covrettes’ live performance. 

The Covrettes. What drives these three singers to recreate the 
atmosphere of the past with so much feeling?
Annelies Vandenabeele: ‘I started with the band in 2013. The Covrettes 
were originally a local affair, staying fairly close to home. Our group 
consisted mainly of family members. But there have been several 
changes over time. We are now a group with three female vocalists and 
four musicians, and we all get on really well together.’
What appeals to you so much about the music of The Andrew 
Sisters, Elvis, Roy Orbison ...?
Annelies: ‘We love the music of the 1950s because it was such an 
exciting period. People had just left the world war behind them and 
firmly believed in a much brighter future. You can see that the sound 
from back then is still going strong. We also perform covers of 
contemporary music which we like to give a retro feel. Songs by Rihanna, 
Amy Winehouse, Michael Jackson and The Weekend, for example.

EN

Boekenboom #12
Het zomert al in de bibliotheek! Met een 
boek in de hand genieten we van het 
zonnetje. Wil je dat ene kookboek voor 
zomerse hapjes lenen? Of nieuwe ideetjes 
voor tuin- en knutselwerkjes komen 
opdoen? Het kan allemaal.

Op zondag 3 juli 2022 blijft de bib uitzonderlijk langer open 
van 10 tot 15 uur, dan is het immers tijd voor onze zomerse 
boekenverkoop. Kom die dag je voorraad leesvoer inslaan 
voor de zomervakantie. Op het terras voor de bib kan je in 
de frisse buitenlucht – of bij regenweer in zaal PUK – komen 
snuisteren in de afgedankte materialen van de bibliotheek. Er 
is geen inschrijving nodig. Je kan cash aankopen doen aan 
zeer democratische prijzen, 2 euro voor een DVD, 0,50 euro 
voor een boek en 0,20 euro voor een strip.

Kinderen van 3 tot 18 jaar kunnen nog de hele zomervakantie 
lang genieten van Bestemming: bib! Je reist nergens zo ver 
of zo exotisch als met een boek. Haal vanaf midden juni in de 
bib je reispas op, waar zes originele reisbestemmingen op 
staan. Lees je voor elke bestemming een boek, dan krijg je 
een stempel op je reispas. Is je reispas helemaal vol? Dan 
mag je deze ten laatste op zondag 4 september inleveren in 
de bib. Dit mag ook in een enveloppe in de boekenbus. Zo 
maak je kans op een mooie prijs. De bib verloot een boek én 
organisator Iedereen Leest voorziet een grote prijzenpot. 

Deze zomer zal je de bib naar jaarlijkse gewoonte even 
moeten missen tijdens de zomersluiting tussen 21 juli en 
15 augustus, dan gaat jullie bibliothecaris er even tussenuit. 
Ook de boekenbus is gesloten. Hou dus je uitgeleende 
boeken gerust wat langer bij in die periode. Uitleningen 
waarvan de inleverdatum tijdens de zomersluiting valt, 
worden automatisch verlengd tot de eerstvolgende ope-
ningsdag. Je kan tijdens de sluiting nog steeds genieten van 
onze digitale diensten. De e-boekendienst blijft 24 op 24 uur 
beschikbaar, en voor de Fundels krijg je 12 extra uitleningen 
voor de zomer! Er zijn trouwens ook jeugdboeken voor tien 
jaar en ouder te vinden op de e-boekendienst. 

Bij de nieuwe aanwinsten is het wat rustiger. Voor de jeugd 
zijn er nieuwe Dvd’s van Paw Patrol voor de jongsten, verse 
leesboekjes van Nachtwacht (Studio 100) en Thea Stilton.  
Daarnaast is de Young Adult- afdeling een boek rijker: The 
Hate U give (A. Thomas). De volwassenen worden verwend 
met Het perfecte plaatje (L. Weisberger) alsook met ver-
schillende schenkingen: Bitter Falls (R. Caine), Zusje en 
Verdwenen zusjes (L. Lippman) bij de volwassenen fictie, 
en Het hospitaal van de Koningin (L. De Munck en 
L. Vandeweyer) bij de volwassenen non-fictie.

Eveline Leclercq en Mike Kestemont

I N F O R M AT I E

bibliotheek Kraainem
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CULTUURBROCHURE 
2022-2023

Ook dit jaar schotelen we je een 
bonte mix van activiteiten voor. 
Muziek, dans, humor, theater, 
familievoorstellingen ... je vindt 
het allemaal in onze cultuur- 
brochure van 2022-2023. 
Kom je alleen, met familie of 
vrienden? Met ons abonnement 
zit je altijd goed. Reserveer je 
voor minimum vier verschillende 
voorstellingen, dan krijg je een 
mooie korting op de ticketprijs.

Vergeet zeker je UiTPAS niet 
mee te brengen en te scannen 
aan de ingang. Bij ieder bezoek 
aan de centra kan je punten 
sparen die je daarna kan omruilen 
voor leuke voordelen en interes-
sante kortingen. 

Begin juni staat de brochure 
online en valt ze in de brievenbus-
sen. GC de Lijsterbes, GC de 
Kam en cc De Warandepoort 
starten op vrijdag 10 juni met de 
ticketverkoop. 

Vanaf vrijdag 10 juni kan je online 
of aan het onthaal van de drie 
centra een abonnement of losse 
tickets bestellen.

Meer info: 
www.delijsterbes.be, 
info@delijsterbes.be, 
02 721 28 06,

www.dekam.be, 
info@dekam.be, 
02 731 43 31,

www.dewarandepoort.be, 
ccdewarandepoort@tervuren.be

TICKETS EN INFO 
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem  info@delijsterbes.be • 
Tel. 02 721 28 06 • www.delijsterbes.be OPENINGSUREN: ma, woe, do en vr van 9 tot 
12 uur en van 13 tot 17 uur, di van 13 tot 17 uur. 
ZOMERSLUITING van maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 5 augustus. 

I N F O R M AT I E

nieuws uit het centrum

zaterdag 4 juni
Kijk! Ik fiets!
Leer je kind fietsen op 2 wielen
VORMING

10 uur – GBS Kraainem
Leer je kind fietsen op twee wielen met 
behulp van nuttige tips van ervaren monitoren 
en actieve begeleiding van ouders!
tickets: 5 euro (koekje en drankje inbegrepen)
info: www.delijsterbes.be

maandag 13 juni, maandag 20, 
maandag 27 juni 
Aquarelatelier 
op maandagnamiddag
Begeleiding door Monique François
VORMING

14 uur – Tokio zaal in GC de Lijsterbes
Voor mensen die de techniek onder de knie 
hebben maar liever in groep verder oefenen.
Deelnemers kiezen vrij hun onderwerp en 
werken op eigen tempo verder aan eigen 
creaties.
tickets: 5 euro 
info: www.delijsterbes.be

vrijdag 17 juni
Sporteldag
Kraainem en Wezembeek-Oppem
SPORT

9 uur –  Gemeentelijke sporthal Kraainem
Deze sporteldag mikt op een 50+ publiek! 
Sportelen is geen nieuwe activiteit, het is een 
mentaliteit.
Het is geen nieuwe sport, maar een begrip.
tickets: 9 euro (voor een ganse dag sport, 
broodjesmaaltijd, een stukje taart en een 
koffie)
info: www.delijsterbes.be

donderdag 23 juni
Ciné Café
Sprakeloos
FILM

13.30 uur – GC de Lijsterbes
Het leven van de succesvolle schrijver Jan 
Meerman wordt ondersteboven gehaald 
wanneer zijn moeder onverwachts een 
beroerte krijgt. Zijn flamboyante en levendi-
ge moeder verliest haar spraakvermogen.
tickets: film 2 euro, 
film + taart: 5 euro
info: www.delijsterbes.be

zaterdag 9 juli
Vlaanderen Feest! in Kraainem
BBQ ter gelegenheid van 11 juli 
FAMILIE, MUZIEK

16.30 uur – onthaal met een drankje
De cultuurraad van Kraainem en GC de 
Lijsterbes nodigen je uit om samen de 
Vlaamse Feestdag te vieren met een BBQ.
tickets: 12 euro (volwassen), 6 euro (-12 jaar), 
12 euro (volwassen veggie), 6 euro (-12 jaar 
veggie)
info: www.delijsterbes.be

zaterdag 6 augustus
Kleuterhappening
Kraainem
SPORT, FAMILIE

14 uur – Gemeentelijke Sporthal Kraainem
GC de Lijsterbes organiseert i.s.m. IGS 
druivenstreek de kleuterhappening. De 
sporthal van Kraainem wordt omgetoverd 
tot een grote speeltuin voor de allerkleinsten.
tickets: 5 euro 
info: www.delijsterbes.be

Oproep
Wil jij graag een sportclub oprichten of een sportactiviteit organiseren, 
maar weet je niet goed hoe?
Wij helpen je graag met dit avontuur. Vanuit GC de Lijsterbes bieden we 
ondersteuning op elk vlak: 
> communicatie; 
> organisatie; 
> inhoudelijke plannen; 
> partners/federatie; 
> en financieel.
Neem contact op met onze medewerker jeugd en sport Toon via 
Toon.wauters@derand.be of 0478 95 06 41.
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ZATERDAG 22 OKTOBER 
JOS VAN IMMERSEEL 
SONATES VAN BEETHOVEN
MUZIEK

VRIJDAG 11 NOVEMBER 
KAMAL KHARMACH
MAG IK EVEN? 2022 
(TRY-OUT)
HUMOR

ZONDAG 9 OKTOBER
KINDERHOOGDAG (3+) 
DE VIER ELEMENTEN
FAMILIE 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
AKROPERCU
A HAPPY RHYTHM COMEDY
MUZIEK/HUMOR

ZATERDAG 29 OKTOBER 
GRIEZELBAL 
HALLOWEENFEEST VOOR HET HELE GEZIN (3+)
FAMILIE 

Jos van Immerseel is niet alleen een 
bekende dirigent én docent maar ook 
een begenadigd pianist. In dit concert 
brengt hij sonates en ander klavierwerk 
van de jonge Beethoven uit het pro-
gramma Piano works of the young 
Beethoven dat hij in 2019 bij Alpha-Clas-
sics uitbracht.
20 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 24 euro (kassa), 22 euro (vvk), 
20 euro (abo), 18 euro (-26 j), 4,80 euro 
(UiTPAS met kansentarief)

2022 is al een bewogen jaar. De corona-
barometer, de stijgende energieprijzen, 
de hacking van Jan Jambon … Gelukkig 
heeft Kamal met zijn drie vorige einde-
jaarsconferences de nodige ervaring om 
ook dit jaar de uitdaging aan te gaan. Een 
snedige, scherpe en hilarische terugblik 
op 2022.
20 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk), 
11 euro (abo), 9 euro (-26 j), 
3 euro (UiTPAS met kansentarief)

De Kinderhoogdag staat dit jaar in het 
teken van de vier elementen: aarde, 
water, vuur en lucht. 
Heb je een fascinatie voor vuur? Bewerk 
jij aarde graag tot een kunstwerk? Vorm 
jij water in een vingerknip om tot ijs? Dan 
is dit jouw dag! Er zijn een heleboel hete, 
spetterende, winderige en aardse 
activiteiten voor kinderen tot 12 jaar en 
hun (groot)ouders.
van 14 tot 18 uur - GC de Lijsterbes 
i.s.m. GC de Kam
tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (vvk), 
abo-groep (10 personen) 5 euro (abo, 
groepen, jeugd), 1,40 euro (UiTPAS 
met kansentarief)

 3+
 •  • 

AkroPercu is een Belgisch gezelschap 
van muzikanten-komieken die volledig 
verslaafd (acro in het Frans) zijn aan 
percussie. De groepsleden zijn afkomstig 
uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ze 
voelden allemaal de drang om de clichés 
rond klassieke percussie te doorbreken 
met een humoristische show. 
20 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk), 
16 euro (abo), 14 euro (-26 j), 
4 euro (UiTPAS met kansentarief)

Griezelen tijdens Halloween is in 
Kraainem een traditie. Ook dit jaar 
bouwen we GC de Lijsterbes om tot 
griezelpaleis. Trek je meest spookachtige 
kleren aan en neem met het hele gezin 
deel aan onze enge en spectaculaire 
tocht. Afsluiten doen we, zoals altijd, met 
een echt griezelbal. 
18.30 uur - GC de Lijsterbes 
i.s.m. JC de Villa en Chiro BAM!
tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (vvk), 
5 euro (abo), 
1,40 euro (UiTPAS met kansentarief) 

 3+
 •  • 
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VRIJDAG 18 NOVEMBER
THE HIGH KINGS
THE TRUE HEIRS OF 
IRELAND’S FOLK HERITAGE
MUZIEK

ZATERDAG 3 DECEMBER
JAN DE SMET 
SINTERKLAASVOOR- 
STELLING (3+)
OOK DE SINT STEEKT ZIJN 
VINGER IN DE LUCHT
FAMILIE 

VRIJDAG 2 DECEMBER
LISA DEL BO
DE GOUDEN KLASSIEKERS
SENIORENNAMIDDAG
MUZIEK

DONDERDAG 16 FEBRUARI
MAAIKE CAFMEYER & 
PETER DE GRAEF
HULLEP! 
THEATER

ZONDAG 27 NOVEMBER
TOUT PETIT
DRRRAAI (2,5+)
FAMILIE 

ZONDAG 5 FEBRUARI 
LEEN HEYLEN, REIN DE 
VOS, JAKOB VERSTICHEL
DE DOKTOORS (4+)
FAMILIE  

Met de High Kings haalt Kraainem een 
van de grootste Ierse folkbands in huis. 
Nadat president Obama hen live had zien 
optreden, nodigde hij de band uit voor 
een optreden in het Witte Huis. Vier 
topmuzikanten bespelen samen meer 
dan dertien instrumenten. Bekende Ierse 
ballads worden afgewisseld met eigen 
nummers en met traditionele singalongs, 
die je doen meezingen uit volle borst. 
20 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 26 euro (kassa), 24 euro (vvk), 
22 euro (abo), 20 euro (-26 j), 
5,20 euro (UiTPAS met kansentarief)

Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) 
timmert sinds een aantal jaren aan de 
weg van het nieuwe, frisse kinderlied. Hij 
steekt in Ook de Sint steekt zijn vinger in 
de lucht traditionele sinterklaasliedjes in 
een verfrissend jasje.
14 uur - GC de Lijsterbes
14 uur: deuren open (knutselen), 
15 uur: voorstelling,16 uur: bezoek Sint
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 
8 euro (abo), 
2,40 euro (UiTPAS met kansentarief)

  3+
 • 

Het begon allemaal in 1990 met de 
overwinning in de soundmixshow. Met 
Liefde is een kaartspel vertegenwoordigde 
Lisa del Bo ons land op het Eurovi-
siesongfestival in Oslo. In De gouden 
klassiekers neemt ze jou mee naar de 
jaren 40, 50 en 60. Tussendoor vertelt 
Lisa over haar eigen leven, maar ook over 
de grote sterren. Luisteren, genieten en 
meezingen. Taart en koffie zijn in de prijs 
begrepen.
14 uur - GC de Lijsterbes 
tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk), 
11 euro (abo), 
3 euro (UiTPAS met kansentarief)

 • 

Hullep! is een tragikomische, muzikale 
theatervoorstelling van Maaike Caf-
meyer en meesterverteller en Louis 
d’Or-winnaar Peter De Graef, gerugge-
steund door drie muzikanten. In hun 
voorstelling gaan ze ongegeneerd op 
zoek naar een antwoord op tal van 
levensvragen die al dan niet ook op jou 
van toepassing kunnen zijn. 
20 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk), 
16 euro (abo), 14 euro (-26 j), 
4 euro (UiTPAS met kansentarief)

DRRRAAI is een woordeloze dansvoor-
stelling over circulaire bewegingen. Aan 
het einde van de voorstelling mag het 
publiek meebouwen aan een nieuwe 
installatie. Alles gaat aan het draaien. 
Dansers draaien om hun as en in de 
ruimte. Het decor bestaat uit cirkels en 
draaiende sculpturen. De muziek kolkt 
door de ruimte en zoekt de poëzie in een 
herhalend patroon. 
11 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 
8 euro (abo), 
2,40 euro (UiTPAS met kansentarief)

  (3+)

Al eeuwenlang beoefent de familie 
Doktoor de edele kunst van de muzikale 
kindergeneeskunde. Veel te graag choco 
eten, zich van verstrooidheid insmeren 
met superlijm of per ongeluk een poot 
van de hond afbijten. Er bestaat geen 
probleem dat de Doktoors niet met een 
lied kunnen genezen.
11 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 
8 euro (abo), 
2,40 euro (UiTPAS met kansentarief)

  4+
 • 



13

VRIJDAG 3 MAART 
STOKMAN EN VOS
EEN ZOEN VAN TOEN
SENIORENNAMIDDAG
MUZIEK

ZATERDAG 29 APRIL 
KRISTOF ROSEEUW, 
YANNICK PEETERS EN 
PETER JACQUEMYN 
(JAZZLAB)
DRAWING BASSES 
MUZIEK

ZONDAG 23 APRIL
FAMILIEDAG
SCHIP AHOI!
FAMILIE (4+)

ZATERDAG 13 MEI 
DE ZONDERLINGEN
MOEDERS
THEATER

ZATERDAG 18 MAART 
PHILIPPE RASKIN
PHILIPPE RASKIN & 
FRIENDS
MUZIEK

ZATERDAG 6 MEI 
AXL PELEMAN, NEEKA E.A. 
HISTORY OF SONGFESTIVAL
MUZIEK

Het sopranenduo Astrid Stockman en 
Liesbeth Devos hebben een voorliefde 
voor liedjes uit de tijd van toen. Een zoen 
van toen is een kus van nu met heimwee 
naar vroeger, begeleid op een accordeon. 
Laat je wiegen, troosten en verrassen en 
stap na het concert met een warm hart 
naar buiten. Taart en koffie zijn in de prijs 
begrepen.
14 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk), 
11 euro (abo),
 3 euro (UiTPAS met kansentarief)

 • 

Een unieke voorstelling voor alle 
leeftijden. Een tekenconcert met het 
publiek als componist. Voor het concert 
krijgt iedereen kleurpotloden, stiften en 
papier om spontaan tekeningen te 
maken. Hiermee gaan de muzikanten aan 
de slag. Hun muziek inspireert tot nog 
meer tekeningen. 
13 uur en 19 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 
8 euro (abo), 
2 euro (UiTPAS met kansentarief)
15 uur – GC de lijsterbes (kindervoorstelling) 
tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 
6 euro (abo), 
2 euro (UiTPAS met kansentarief)

Kapitein Lijsterbes is tijdens onze 
familiedag op zoek naar een nieuwe crew 
voor zijn volgende veroveringstocht door 
de 7 zeeën. Hij nodigt de kinderen uit 
Kraainem en omstreken uit om te 
proeven van het leven op zijn schip. Het 
team van de Lijsterbes zorgt voor allerlei 
workshops, activiteiten, hapjes en 
drankjes om heel de familie voor te 
bereiden op het noeste leven op zee. 
14 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (vvk), 
5 euro (abo), 
1,40 euro (UiTPAS met kansentarief)

 •  • 

Aan de vooravond van Moederdag 
brengen de Zonderlingen een eerbetoon 
aan alle moeders. Daarvoor gingen ze in 
de wereldliteratuur op zoek naar pareltjes 
die moeders op een voetstuk zetten. Wil 
jij je moeder extra in de bloemetjes 
zetten? Bezorg ons dan haar foto en zo 
wordt ze onderdeel van ons decor. Wij 
zorgen voor een unieke avond. Drankje 
inbegrepen. 
19 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk), 
11 euro (abo), 7 euro (-26 j), 
3 euro (UiTPAS met kansentarief)

 • 

Pianist Philippe Raskin hoeven we niet 
meer voor te stellen. Elk jaar komt hij 
met plezier terug naar ‘zijn Kraainem’ 
voor een concert op wereldniveau. Hij 
laat zich omringen door internationaal 
bekende muzikale vrienden. Wie dat zijn, 
houden we nog even geheim. Trouwe 
bezoekers weten dat hij niet zal ontgoo-
chelen.
20 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 
14 euro (abo), 12 euro (-26 j), 
3,60 euro (UiTPAS met kansentarief)

Het Eurovisiesongfestival, de jaarlijkse 
hoogmis van het lied. Na 65 jaar nog 
altijd een van de meest bekeken en 
besproken televisieshows ter wereld. 
Beleef de wonderjaren van dit festival 
met een muzikale bloemlezing uit de eer-
ste 45 jaar. Doorspekt met leuke 
anekdotes en fijne weetjes over de vloek 
van de tweede plaats, bizarre stemron-
des, vergeten Belgen én iconische 12 
points.
20 uur - GC de Lijsterbes
tickets: 22 euro (kassa), 20 euro (vvk), 
18 euro (abo), 16 euro (-26 j), 
4,40 euro (UiTPAS met kansentarief)

 • 
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I N F O R M AT I E

rand-nieuws

Politieagent wordt stilaan een knelpuntberoep. Niet alleen 
bij de federale gerechtelijke politie is er een capaciteits- 
probleem, ook zowat alle lokale politiezones in Halle-
Vilvoorde zoeken personeel. Ook in de faciliteitengemeenten. 

I n het voorjaar schreven alle dertien 
korpschefs van de politiezones uit 
het arrondissement Halle-Vilvoorde 

een open brief aan minister van Binnen-
landse Zaken Annelies Verlinden 
(CD&V). Aanleiding is het personeelsge-
brek waar de politiezones in de Rand 
mee te kampen hebben. In een eerste 
verkennend gesprek luisterde minister 
Verlinden naar de verzuchtingen van de 
korpschefs en de burgemeesters, die 
aangeven dat de opdrachten en de 
dienstverlening van hun korpsen in het 
gedrang komen. Noodoproepen worden 
beantwoord, maar de interventiedien-
sten, verkeersdiensten en de wijkwer-
king raken onderbemand. Ook steeds 
meer preventietaken moeten afge-
bouwd worden. Veel korpschefs zien in 
de nabijheid van het Brussels Gewest, 
waar agenten extra premies krijgen, een 
oorzaak voor het tekort en vragen in de 
open brief een Randpremie als één van 
de oplossingen. Ook de rekrutering zou 
kunnen verbeteren. Wij polsten naar de 
concrete situaties in de politiezones 
waartoe de faciliteitengemeenten 
behoren.

PZ Rode
De grootste problemen in de Politiezone 
Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en 
Linkebeek situeren zich vooral bij de 
dienst interventie, de ploegen die op het 
terrein tussenkomen na oproepen. ‘Daar 
zijn er van de 27 voorziene plaatsen  
16 ingevuld’, weet secretaris Steve 
Vandeskelde van PZ Rode. Hij geeft ook 
aan dat de dienst verkeer onder druk 
komt. Het probleem begint eigenlijk bij 
de magere instroom van kandi-
daat-agenten. ‘De klassen op de politie-
school PIVO in Asse (de enige 
Vlaams-Brabantse provinciale politie-
school, red.) raken niet altijd gevuld, en 
al zeker niet met mensen uit de regio. 
Na hun opleiding keren die aspiranten 
meestal terug naar hun eigen regio. 
Aspirant-inspecteurs die wel beginnen in 
de PZ Rode gaan in eerste instantie vaak 
graag naar een actiegerelateerde dienst 
als interventie. Later in hun carrière 
kiezen ze eerder voor een andere 
betrekking met regelmatiger uren zoals 
de recherche of de wijkpolitie.’

Vandeskelde verzekert dat de politiezone 
het tot nu toe intern geregeld krijgt om 
alle oproepen op te volgen. Dat is een 
prioriteit. Ook wat betreft preventie of 
wijkwerking zit in het bij PZ Rode wel 

Randpremie als antwoord op 
Brusselpremie?

Politiezones 
zoeken personeel
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goed. Daarnaast wordt meer en meer 
ingezet op lokale rekrutering. ‘Het 
rekruteringssysteem is eind 2021 veran-
derd. Kandidaat-inspecteurs kunnen na 
de cognitieve, sportieve en persoonlijk-
heidstesten, en voor hun opleiding, al 
lokaal ingezet worden. Wij doen ook 
bijkomende inspanningen om te rekrute-
ren in scholen of op de jaarmarkt, en we 
zijn ook online actief.’ Ten opzichte van 
andere gemeenten in Halle-Vilvoorde 
hebben de zones van de faciliteitenge-
meenten het voordeel dat ze hun 
agenten die over een Selor-attest Frans 
beschikken voor 100 % een tweetalig-
heidstoelage kunnen aanbieden (goed 
voor 247,34 euro bruto per maand, red.), 
waar agenten van de Zennevallei of de 
Druivenstreek maximum 25 % van die 
premie kunnen krijgen. Maar de zones 
uit de Rand kunnen niet op tegen de 
Brusselpremie (670 euro bruto) en de 
Verbintenistoelage van 1.340 euro per 
jaar voor inspecteurs die zich engageren 
minstens zeven jaar in Brussel te blijven.

WOKRA
Die concurrentie van Brussel voelen 
ze ook in de politiezone WOKRA  
(Wezembeek-Oppem / Kraainem). 
Korpschef Luc Breydels heeft de cijfers 
bij de hand: ‘Bij de dienst interventie 
zitten we met een tekort van 36 %, bij de 
wijkwerking 25 %, bij recherche en 
verkeer 14 %. Gemiddeld raakt 25 % van 
de plaatsen niet ingevuld, en daarmee 
zitten we op het gemiddelde van Halle- 
Vilvoorde.’ Breydels zegt de basistaken 
te kunnen blijven vervullen doordat 
collega’s bereid zijn in te vallen voor 
elkaar. ‘Het personeelsbestand kan en 
mag echter niet meer zakken. Ik vind 
wijkwerking bijvoorbeeld heel belangrijk, 
maar door de tekorten krijgen interventie- 
patrouilles natuurlijk prioriteit op preventie.’

Breydels denkt niet dat een Randpremie 
als antwoord op de Brusselpremie zal 
volstaan. ‘Vele jonge agenten willen actie 
en gaan daarom in Brussel aan de slag. 
Daar hebben ze trouwens ook mensen 
tekort en kan je zoveel uren kloppen als 
je wil.’ In de verstedelijking van de Rand 
en de verandering van het politiewerk 
die daarmee gepaard gaat, ziet Breydels 

niet meteen een oorzaak voor het 
tekort. Het rekruteringsprobleem is 
algemener. ‘Zo komen veel agenten die 
na hun opleiding bij ons beginnen uit 
Limburg omdat de verbinding met de 
E40 nog relatief oké is, terwijl agenten 
die van PIVO in Asse moeten komen de 
Ring niet over willen. Maar eens die 
jonge Limburgers dichter bij huis aan de 
slag kunnen zijn ze natuurlijk weer weg.’ 
Schaalvergroting door een fusie van 
zones is volgens Breydels geen oplos-
sing. ‘Het kan handig zijn om intern te 
schuiven met personeel, maar fusies uit 
besparingsoverwegingen doen op 
termijn mensen vertrekken omdat ze 
met minder mensen meer werk moeten 
doen. Stel dat wij zouden samengaan 
met een zone als Zaventem, waar meer 
criminaliteit voorkomt die prioritair 
behandeld wordt, dan krijg je als resul-
taat dat er politieactiviteit uit Kraainem 
en Wezembeek-Oppem wordt wegge-
trokken.’ Wat volgens de korpschef wel 
kan helpen, is het duidelijker maken dat 
de politie ook op zoek is naar mensen 
met een meer sociaal, communicatief of 
administratief profiel.

AMOW
In de zone AMOW (Asse-Merchtem- 
Opwijk-Wemmel) klinkt een gelijkaardig 
verhaal. ‘De laatste drie jaar daalde het 
aantal inspecteurs van 126 naar 114’, laat 
korpschef Kurt Tirez weten via woord-
voerder Fred Scrayen. ‘Om alle diensten 
te kunnen waarborgen, zoeken wij 
vandaag één hoofdinspecteur en drie 
inspecteurs wijkwerking, vier inspec-
teurs verkeer, twee inspecteurs onthaal 

en dispatching, één inspecteur fiets- 
brigade en één inspecteur ICT’, aldus 
Scrayen, die meent dat er vaak een 
foutief beeld bestaat van een inspecteur. 
‘We zijn niet enkel op zoek naar jonge 
schoolverlaters, maar ook naar mensen 
die een carrièreswitch willen maken. 
Mensen van alle leeftijden en achter-
gronden, mannen en vrouwen.’ De 
politiezone zet ook in om die diversiteit 
aan mensen zelf te werven. 

De drie politiezones kijken uit naar de 
nieuwe rekrutering- en selectiecampag-
ne van de provincie Vlaams-Brabant, de 
voorbereidingstrajecten bij PIVO die de 
slaagkansen kunnen verhogen en de 
verkorting van de rekruteringsprocedu-
re van twaalf naar vier maanden. ‘Wat 
de mensen vaak niet weten, is dat 
aspirant-inspecteurs van bij de aanvang 
van hun opleiding een verloning krijgen’,  
zegt Scrayen. Het nieuwe hoofdcommis-
sariaat aan het station van Asse, dat 
vanaf begin 2023 in gebruik wordt 
genomen, zou de bereikbaarheid moe-
ten verbeteren. Daarnaast kunnen 
agenten ook beschikken over leasefiet-
sen, bodycams, een smartphone, medi-
sche begeleiding en maaltijdcheques. 
‘Om echt te kunnen concurreren met 
Brussel lijkt een Randpremie ons een 
belangrijk deel van de oplossing’, besluit 
Scrayen. ‘Uit gesprekken met politie-
mensen uit het Brussels Gewest blijkt 
toch dat het substantieel verloningsver-
schil heel vaak de reden is om niet in de 
Rand te komen werken.’

Michaël Bellon

Thinning blue line
A shortage of staff is a problem in almost all local police departments in the Halle-Vilvoorde 
area. Concern is also being raised in municipalities with language facilities. Police chiefs from 
Halle-Vilvoorde have written an open letter to Home Affairs Minister Annelies Verlinden 
(CD&V). They and the various mayors report that the duties and services of their police 
forces are now being jeopardised. Emergency calls are being answered but response services, 
traffic departments and community work are being hampered owing to low staffing levels. An 
ever-increasing number of prevention tasks are also having to be scaled down. Many 
commanding officers believe that the proximity of the Brussels region, where police receive 
bigger allowances, is one cause of the shortage, suggesting a special allowance for the Rand 
might be one of the solutions. Recruitment campaigns also need to be improved. A review has 
also been made about the situation for police divisions in special status municipalities.
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‘Een kunstwerk door Moeder Natuur. Eind april ging er een minitornado over de velden langsheen de Molenstraat. 
De wind slingerde een beschermingsdoek van zo’n 50 meter lang, afkomstig van het veld, rond een verlichtings-
paal.’ Tekst en foto: Ludo Jacobs 
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