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KORT NIEUWS
Bouwen aan Op-Weule 
Was je onlangs in Op-Weule? Dan heb je zeker al het resultaat gezien 
van de tweede fase van Bouwen aan Op-Weule. Eind september 
bouwden we samen met het artistiek collectief Les Frères Poulet en 
lokale vrijwilligers een overdekt tuinpodium, picknicktafels, gezel-
lige zitplekken en speelhoekjes. Allemaal in één week tijd! Dankzij 
de moestuinploeg kwamen er ook houten klimplantenrekken bij. De 
ingang maakten we nog meer verwelkomend en kleurrijk. We plaats-
ten ook een solidaire frigo (meer hierover in de Vlam van december) 
en er komt nog een BBQ in de tuin. Dit allemaal dankzij jullie ideeën 
die we de afgelopen maanden inzamelden! 

We willen alle vrijwilligers bedanken die kwamen 
helpen tijdens Bouwen aan Op-Weule. Ook de 
speciale bouwdag voor families op zondag was 
een succes - zelfs kindjes van vijf jaar hielpen 

mee! Het was zo leuk dat sommige gezinnen drie keer zijn langsge-
komen om te helpen tijdens de bouwweek. 

We blijven verder bouwen aan ons droomcentrum de komende jaren. 
Op-Weule wil een bruisende, gezellige en vernieuwende cultuur- en 
ontmoetingsplek zijn. Met de hulp van Les Frères Poulet, lokale vrij-
willigers en jullie allemaal gaat dat lukken. Wordt vervolgd!

1200cultuur 
De Nederlandstalige culturele spelers van Sint-Lambrechts-Woluwe werken vaak en graag samen. 
Daarom hebben we nu een nieuwe groepsnaam: ‘1200cultuur’! Wie schuilt er achter deze naam? 
Dat zijn gemeenschapscentrum Op-Weule, de Sint-Lambrechtsbibliotheek, de gemeentelijke Aca-
demie voor Muziek en Woord, Jeugdhuis De Schakel, dienstencentrum Zoniënzorg en de cultuur-
beleidscoördinator. 

Vanaf nu gebruiken we voor onze samenwerkingen de naam ‘1200cultuur’ en een nieuw, herken-
baar logo. Wat mag je van 1200cultuur verwachten? Griezelen tijdens Halloween, luisteren naar 
Nederlandstalige verhalen op Woluwe Wintert, het kinderfestival PLAY, openluchtcinema tij-

dens de zomermaanden, het festival BEWOGEN en zoveel meer. Naast ons eigen aanbod staan we open voor samenwerkin-
gen met andere (culturele) spelers, verenigingen of burgers uit de gemeente. 1200cultuur is er voor alle leeftijden en alle 
Woluwenaars, ongeacht hun taal. Je kan ook bij onze activiteiten terecht voor oefenkansen Nederlands.

Je vindt ons op Facebook (@1200cultuur) en kan ons herkennen aan ons logo. Zie je 1200cultuur ergens, dan weet 
je dat er een samenwerking plaatsvindt tussen bovenstaande partners. Heb je vragen, ideeën of wil je meer info? 
Contacteer dan Sofie Van den bergh (sofie.vandenbergh@vgc.be – 0498 47 29 16), de cultuurbeleidscoördina-
tor. 1200cultuur is vragende partij voor samenwerkingen met geëngageerde inwoners van de gemeente.

Sofie Van den bergh (cultuurbeleidscoördinator Sint-Lambrechts-Woluwe)



55+ WERKING 
Voortaan vind je de activiteiten van de seniorenwerking van Op-Weule onder de naam ‘55+ werking’. De organisatie is nog altijd 
zeer gemotiveerd om gezellige activiteiten te organiseren! Dit najaar is er nog een 
namiddag met reisverhalen en een kerstconcert. Wil je inschrijven? Kom naar het ont-
haal tijdens de openingsuren, bel naar 02 775 92 00, mail naar info@opweule.be of 
surf naar www.opweule.be. Heb je ideeën voor 55+ activiteiten of wil je mee organise-
ren? Contacteer Joanna Clinck op joannaclinck@skynet.be of 0478 69 77 67.

Dialoogtafels: stedelijke uitdagingen 
Ben jij geïnteresseerd in stedelijke thema’s zoals ruimtelijke planning, mobiliteit, duur-
zaamheid, democratie en cultuur? Kom dan naar de dialoogtafels in onze Bistro! We 
nodigen telkens een spreker uit en we gaan in gesprek over een actueel stadsthema. 
Foyer vzw leidt het gesprek in goede banen. In oktober kwam buurtbewoner Geert Van 
Waeg praten over nieuwe stedelijke mobiliteit. Dit najaar hebben we nog twee dialoog-
tafels. Op 17.11 nodigen we Steyn Van Assche (Bral vzw) uit om het te hebben over de 
duurzame stad. Op 15.12 praten we over participatie in de stad met Raf Pauly (Bral vzw). 
De dialoogtafels zijn telkens op woensdagavond om 20 uur in de Bistro. Gratis, inschrij-
ven via www.opweule.be is aangeraden. 

Reisverhalen over Peru en de Galapagoseilanden
Reis mee naar Peru en de Galapagoseilanden. Ontdek de prachtige natuur en rijke 
geschiedenis op groot scherm en luister naar de reisverhalen van Geert Smets. De 
opbrengst van deze namiddag gaat naar weeshuis El Hogar Esperanza in Chili. 

 Maandag 22.11 van 14.30 tot 18.00 uur
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

	 Inclusief	kopje	koffie	of	thee	met	een	zoetigheid.

Kerstconcert 
Zet de kerstperiode in met een sfeervol namiddagconcert van het Sint-Ceciliakoor. 
Kerstbrood en warme dranken maken het extra gezellig.

 Zondag 12.12 van 14.30 tot 18 uur
 Op-Weule
 € 8 / € 2 Paspartoe-kansentarief

Reisverhalen over Peru  
en de Galapagoseilanden.

Kerstconcert
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Brussel Helpt
Brussel Helpt is de jaarlijkse solidariteitsactie van BRUZZ en 
partners. Op-Weule doet ook mee! Op zaterdag 27 november 
kan je in de Bistro heerlijke spaghetti komen eten van 12 tot 
14.30 uur. Bestel je spaghetti op www.brusselhelpt.be. Selec-
teer GC Op-Weule en kies bolognaise of veggie. Een spaghetti 
kost 10 euro. Een lekkere en gezellige manier om het goede 
doel te steunen! 

Dit jaar zamelen we met Brussel Helpt geld in voor de Brusselse 
vzw Nakama. Dit is een enthousiast en ambitieus jongerencol-
lectief dat zich inzet voor kinderen en jongeren uit de meest 
kwetsbare buurten van Brussel. Van kampen en uitstappen tot 
huiswerkbegeleiding: Nakama zet zich op verschillende manie-

ren in voor Brusselse jongeren. De vzw draait volledig op vrijwil-
ligers en is op zoek naar middelen om de organisatie professi-
oneler te maken, de werking verder te diversifiëren en nog meer 
jongeren te bereiken. Bij Op-Weule investeren we ook in een kin-
der- en jongerenwerking die toegankelijk is voor iedereen. We 
vinden dit dus een belangrijk doel om te steunen.



KLEUR OP DE 
KONIJNENBERG 

Voor Op-Weule is het de eerste keer: een kunst in cocreatie-
project dat maanden loopt in een wijk in Sint-Lambrechts-Wo-
luwe. In samenspraak met de cultuurbeleidscoördinator 
Sofie Van den bergh is de Konijnenberg als locatie gekozen. 
Officieel heet deze wijk ‘de Sint-Lambertusberg' (zie kader). 
Er is in die buurt veel potentieel om meer te doen met de 
openbare ruimte.

Vandaag praten we met de kunstenaars die al enkele maan-
den aan de slag zijn in de wijk. Kunstenaar Ellen Vanderstrae-
ten studeerde theaterregie aan het RITCS en is zowel thuis 
op het podium (dans, theater) als in de beeldende kunsten. 
Samen met de Argentijnse Florencia Orlandino (34) vormt ze 
het duo EllCompany, een artistieke werking rond participa-
tieve kunstpraktijken. 

Wat is dat eigenlijk: ‘kunst in cocreatie’? 
Ellen: “Dat is een kunstproject waaraan de hele buurt kan 
meewerken. Het participatieve proces staat centraal en is 
belangrijker dan het eindresultaat. Voor ons gaat het over de 

ervaring en niet over het nalaten van een permanent kunst-
werk. Dat kan je nadien weer afbreken, maar een ervaring kan 
je nooit meer afpakken.” 

Florencia: “Ons project focust zich op ervaring, actie en bewe-
ging. We dompelen mensen onder in een ervaring zodat ze 
al hun zintuigen gebruiken. In die werkwijze zie je onze ach-
tergrond in het theater. Ook het sociale is belangrijk: samen 
creatief zijn en kunst beleven.” 

“Concreet laten we mensen bijvoorbeeld een stuk textiel 
voelen. Hoe voelt die stof op je lichaam? Welk gevoel krijg 
je daarbij? We stellen die vragen niet letterlijk, het is meer 
subtiel. We creëren een veilige plek zodat mensen contact 
kunnen maken met hun gevoel.”

Waarom werken jullie met textiel?
Ellen: “Het mooie aan textiel is dat het tijdelijk is en altijd in 
beweging. Een permanent en invasief kunstwerk past voor 
ons niet op de Konijnenberg. We willen tijdelijk deel wor-
den van het landschap. Tegelijk zorgt het kleurrijke, luchtige 
textiel voor een constante frictie met het grijze, zware land-
schap. Samen met de bewoners creëren we een nieuw per-
spectief op de Konijnenberg." 

Florencia: “Textiel is speels en kan van alles zijn: een vlieger, 
een cape, een parachute, je kan eronder en erboven gaan lig-
gen, je erin verstoppen. Je kan je fantasie volop laten werken.

Ellen:  “We werken niet altijd met textiel. Bij elke wijk past een 
andere werkwijze en kunstvorm. Het materiaal is slechts een 
medium om verbinding te creëren met mensen. Het is als het 
ware een taal om met de bewoners te spreken.”

Hoe reageren de bewoners op het project? 
Florencia: “De buren zijn heel vriendelijk, ze begroeten ons 
altijd. Het is moeilijker om mensen te overtuigen om actief 
mee te doen. De bewoners hebben ons niet gevraagd om 
daar te zijn, dus je moet voorzichtig en respectvol zijn. We 
spenderen heel veel tijd op de Konijnenberg, zodat de men-
sen ons vaak zien en ons leren kennen. Er zijn veel alleen-
staanden en de meeste mensen zijn meer op zichzelf. Het 
wantrouwen wegnemen en een vertrouwensband opbouwen 
is essentieel.”

Ellen: “Zo organiseerden we een potluck, een maaltijd waarbij 
iedereen iets meebrengt. Het was het idee van een bewoner 
en het leek een fijne manier was om de buren samen te bren-
gen. Het was mooi weer en toch kwam er bijna niemand... Ik 
was heel teleurgesteld en ik begreep het niet. Nu kan ik dat 
relativeren, het gaat over kleine stapjes vooruit."

In de Vlam van september maakte je al kennis met het kunst in cocreatieproject op ‘de 
Konijnenberg’, een wijk vlakbij Op-Weule. Sinds juni zijn kunstenaars Ellen en Florencia 
daar in de weer met de buurtbewoners. Midden november sluiten ze het project samen 
met de bewoners feestelijk af met een expo in de Bistro. Tijd voor een gesprek! 
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Florencia: “Er is wel sociale interactie in de wijk, maar het is nu 
ook geen superhechte gemeenschap. Er is amper infrastructuur 
op de site, daardoor kan je de publieke ruimte niet gebruiken. Er 
is geen plek om te zitten, te schuilen, samen te komen, te spe-
len... Het management van de site is vrij strikt, men wil niet dat 
mensen samenscholen. Met ons project willen we daarom kleur 
en verbinding brengen. ”

Hoe pakken jullie het aan om met de bewoners  
kunst te maken? 
Ellen: “Eerst organiseerden we kleine evenementen om mensen 
te leren kennen, maar dat ging moeizaam. Toen hebben we onze 
strategie aangepast en echt van deur tot deur gegaan. Die per-
soonlijke aanpak werkt duidelijk beter. Aanvankelijk zijn mensen 
terughoudend, maar al snel vertellen ze persoonlijke dingen. Dat 
is een goed moment om ons en het project voor te stellen uit te 
leggen en te kijken hoe ze kunnen deelnemen.” 

“Terwijl we bij de bewoners in huis waren, hebben we hun handen 
gefotografeerd. Die foto’s drukten we af op textiel en al die lapjes 
naaien de bewoners zelf aan elkaar. Zo worden alle bewoners 
samen zélf het kunstwerk. Dit zal je kunnen zien tijdens de expo.”

Jullie doen ook veel ateliers met de kinderen. 
Florencia: “De kinderen op de Konijnenberg gebruiken de publieke 
ruimte het meest. Wij werken vooral met 7- tot 10-jarigen. In onze 
‘ateliers’ gaan we creatief aan de slag gaan met textiel. We laten 
de kinderen mee bedenken wat we juist maken of doen. Soms 
waren we te directief en dat werkt niet. Je moet als kunstenaar 
genoeg vrijheid geven en je niet vastpinnen op een specifiek eind-
resultaat. Dan wordt het proces pas echt participatief.”

Ellen: “In een van de ateliers lagen de kinderen op het textiel. 
Nadien hebben we hun silhouet eruit geknipt. Al die stoffen heb-
ben we aan elkaar genaaid tot een grote parachute. We hebben 
de kinderen ook wegwerpcamera’s gegeven om hun omgeving 
mee te fotograferen. Die foto’s verwerken we in de expo. Nu 
bereiden we onze slotactiviteit voor met de kinderen: een mode-
show met zelfgemaakte kleding. De buren maakten daarvoor 
ook een playlist met ieders favoriete liedje.”

Florencia: “Het is gemakkelijker om kinderen te bereiken dan vol-
wassenen. Kinderen laten je sneller toe. Ze zijn spontaan, eerlijk, 
open, nieuwsgierig en speels. Volwassenen zitten meer vast in 
hun gewoontes en maatschappelijke verwachtingen. Ze hebben 
weinig tijd voor kunst of zijn er niet mee vertrouwd. Er is ook het 
vooroordeel dat creatief bezig zijn enkel voor kinderen is.”

Welke momenten zullen je bijblijven?
Ellen: “Het is heel mooi om te zien hoe mensen zich langzaam 
openstellen. Zo is er een buurvrouw die altijd als ze ons ziet een 

plateau met koffie en snacks klaarmaakt. Of de kindjes die eerst 
verlegen en bang waren, maar na weken plots zelf naar ons toe 
kwamen om mee te doen aan het atelier. Sommige bewoners 
hebben hun allereerste ervaring met kunst via dit project.” 

Florencia: “Een heel mooi moment was een van de eerste kin-
derateliers. We hadden van alles voorbereid, maar de kinderen 
namen het over en speelden heel spontaan met het textiel. Ze 
bouwden een hele fantasiewereld en vertelden aan elkaar hoe ze 
zich voelden. Als je een veilige plek creëert, kan er iets speciaals 
gebeuren.” 

Wat brengt de toekomst voor kunst op de Konijnenberg? 
Ellen: “In november sluiten we het project voorlopig af met een 
expo in Bistro Op-Weule. We gaan daar ook met de bewoners 
naartoe. Het zou mooi zijn als er nog een vervolg komt. We zoe-
ken naar financiële steun om verder te gaan met dit project. Het 
zou fantastisch zijn als we een kunstatelier kunnen oprichten 
voor de kinderen daar. Er is het ook het idee om tijdelijk een leeg-
staand appartement te betrekken in de wijk en daar een ontmoe-
tingsplek te creëren voor bewoners. 

Benieuwd naar de Konijnenbergkunst? Kom dan naar de vernis-
sage van de expo in Bistro Op-Weule op donderdagavond 18.11. 
De expo loopt tot 18 december. Wil je meer foto’s zien? Zoek op 
Facebook naar 'Ell Company - Konijnenberg' en naar 'konijnen-
berg_' op Instagram.

Wat is de Konijnenberg? 
 
De Konijnenberg is een wijk net onder het Maloupark, op 
zo’n 8 minuutjes stappen van Op-Weule. Je herkent de 
buurt aan haar hoogbouw, je ziet de woontorens al van ver. 
Officieel heet deze buurt de Sint-Lambertusberg en het is 
een van de gemeentelijke sites met sociale woningen. Er 
wonen 900 mensen. 
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AGENDA NOVEMBER 

KINDEREN & 
FAMILIES 
Sportparadijs voor kleuters
We toveren onze loods om tot een sportpa-
radijs voor kleuters (3 tot 6 jaar). Een hele na-
middag lang springen, fietsen, puzzelen en bou-
wen.  

 Woensdag 17.11 van 14 tot 17 uur.
 Op-Weule
 Gratis, wel reserveren  

Kunstendag voor kinderen
Joepie, het is weer de jaarlijkse Kunstendag 
voor kinderen! De kleuters kunnen terecht bij de 
bibliotheek en de 6 tot 12 jarigen bij Op-Weule. 
We leven ons creatief uit met de schilderijen van 
Hockney als inspiratie.

 Zondag 21.11 van 10 tot 12 uur (groep 1) of 
van 13 tot 15 uur (groep 2).

 Op-Weule
 Gratis, wel reserveren
 Dit	is	een	duoactiviteit:	per	kind	moet	er	één	
volwassene	meedoen.

Sinterklaas-Speculaas  VOLZET
Deze familievoorstelling is helaas volzet! 

 Zondag 28.11.2021 van 14 tot 16 uur. 
 Op-Weule  

Kerstpret: totebags en  
druktechnieken (6-12 jaar)
Een gezellige dag met workshops voor kids! We 
maken zelf het design voor een herbruikbare, 
fairtrade totebag om kerstpakjes in te verzame-
len. Dan gaan we aan de slag met druktechnie-
ken en maken leuke kerstkaartjes.

 Zaterdag 11.12 van 10 tot 15 uur.
 Op-Weule
 €5 / €2 Paspartoe-kansentarief 

Familietheater: 
Jammie! Jammie!
Interactief en muzikaal verteltheater voor fami-
lies met kinderen tussen 3 en 8 jaar.

 Zondag	19.12	om	10.30	uur.	
 Op-Weule
 €4 / €2 Paspartoe-kansentarief

55+ 
Filmnamiddag: reisverhalen 
over Peru en de Galapagos- 
eilanden
Reis mee naar Peru en de Galapagoseilanden. 
Ontdek de prachtige natuur en rijke geschiede-
nis op groot scherm en luister naar de reisver-
halen van Geert Smets. De opbrengst van deze 
namiddag gaat naar weeshuis El Hogar Esperan-
za in Chili.

 Maandag 22.11 van 14.30 tot 18.00 uur 
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief
 Een organisatie van de 55+ werking van 
Op-Weule.	Inclusief	kopje	koffie	of	thee	met	
een	zoetigheid.	

Kerstconcert 
We zetten de kerstperiode in met een sfeer-
vol namiddagconcert van het Sint-Ceciliakoor. 
Kerstbrood en warme dranken maken het extra 
gezellig. Iedereen welkom!

 Zondag 12.12 van 14.30 tot 18 uur
 Op-Weule 
 € 8 / € 2 Paspartoe-kansentarief
 Een organisatie van de 55+ werking van 
Op-Weule.

Digidokter 
 Eerste en derde donderdag van 15 tot 18 uur.
 Bistro	Op-Weule.	18.11	gaat	dit	uitzonderlijk	
door in lokaal 2.

 Gratis  
 Zonder afspraak 

Puzzelclub
 Tweede en vierde donderdag van 14.30 tot 
18.00 uur.

 Gratis 
 Deze	activiteit	is	een	samenwerking	met	de	
seniorenwerking van Op-Weule.  

Pedicure voor senioren
	Eén	dinsdag	per	maand	(09.11,	07.12).
 € 24
 Afspraak	maken	via	info@zonienzorg.be	 
of	bel	0471	79	19	77	

Gezellig samen eten 
op donderdag 
We schuiven met z'n allen lekker aan tafel. Ieder-
een is welkom, zeker 65-plussers. 

 Elke	donderdag	om	12.30	uur	
 LDC	't	Koetshuis	(Orbanlaan	54,	 
1150 Sint-Pieters-Woluwe)

 € 7
 Inschrijving	verplicht	ten	laatste	1	week	op	
voorhand:	info@zonienzorg.be	of	bel	Laurien	
(0471 50 39 09). 

Zoete Namiddag
Kom maandelijks samen met je vrienden, kinde-
ren en buren gezellig keuvelen bij een zjat kaffei 
en een lekker dessertje. 

 Donderdag	9.11	en	14.12	om	14	uur
 LDC	't	Koetshuis	
 €5	(zoetigheid	en	koffie	inbegrepen)
 Inschrijving	verplicht	ten	laatste	2	dagen	op	
voorhand:	info@zonienzorg.be	of	bel	Laurien	
(0471 50 39 09).  

SPORT 
Rustige  
zondagnamiddagwandeling
Femma, KWB, Okra en beweging.net nodigen je 
uit op hun begeleide natuurwandelingen. De zo-
merwandelingen vielen zo in de smaak dat we 
er een vervolg aan breien, telkens op de laatste 
zondag van de maand.

 Zondag 21.11	om	14.15	uur.
 We	komen	samen	aan	de	Voorzienig-
heidschool	(aan	de	picknicktafels	tussen	de	
Fabrystraat	en	het	Woluwedal)	en	nemen	dan	
het	openbaar	vervoer.	

 Gratis  
 Meer	info	bij	Raf	Beyns	(0478	67	96	11),	
Jeremy	Van	Reybrouck	(0498	63	26	53),	Go-
delieve	De	Greef	(0477	55	99	94)	en	Elisabeth	
Derksen (0479 10 35 99) 

Herfstwandeling
KWB nodigt je uit op een deugddoende herfst-
wandeling. Nadien eten we pannenkoeken om 
11.11.11 te steunen. 

 Donderdag	11.11	om	14.15	uur.
 Op-Weule
 Meer	info	bij	Raf	Beyns:	raf.beyns@skynet.be	
of 0478 679 611 

CREATIEF & 
LEERRIJK  
Workshop: bloemschikken met 
een wintertoets
Niets fleurt een grijze winterdag beter op dan 
geurende bloemen met frisse tinten in huis. In 
deze meewerkdemonstratie van Femma wordt 
stap voor stap een prachtig bloemstuk gemaakt. 
Onze lesgeefster Jolien Vanderstappen zal ons 
hierbij helpen. 

 Maandag	15.11	om	19.30	uur.
 Op-Weule
 €	7	voor	Femmaleden,	€	20	euro	voor	niet-le-
den

 Meer	info	en	inschrijvingen	bij	bettywalra-
vens@hotmail.com	of	02	763	07	68	
 

Dialoogtafel (2): Duurzame stad 
We nodigen een boeiende spreker uit en praten 
over een actueel stadsthema. Deze dialoogtafel 
gaat over duurzaamheid en is met spreker Steyn 
Van Assche (Bral vzw). 

 Woensdag 17.11 van 20.00 tot 21.30 uur.
 Bistro Op-Weule
 Gratis 
	Inschrijven	aangeraden	via	info@opweule.be	 
of 02 775 92 00 

Ons wekelijks cursusaanbod vind je op www.opweule.be en in de cursusbrochure. We zijn in september gestart, maar bij 
sommige cursussen kan je nog aansluiten. Inschrijven kan op www.opweule.be of contant aan het onthaal. Hieronder vind 
je de goed gevulde kalender voor november (en begin december) met activiteiten van zowel Op-Weule als de verenigingen 
.
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Lezing klassieke muziek (2): 
Snaren van de Barok 
Ken jij de luit, mandoline en theorbe? Het zijn 
minder bekende snaarinstrumenten, waarvoor 
nochtans veel muziek is gecomponeerd. Vooral 
tijdens de Barok waren deze instrumenten popu-
lair. We bestuderen enkele bekende componis-
ten en beluisteren hun muziek.

 Donderdag 18.11 van 19 tot 21 uur. 
 Op-Weule
 € 7 per sessie
 Lesgever:	Frank	Segebarth.	

Mannen aan de pannen
De kookavond voor mannen van KWB. Iedereen 
welkom, vooraf inschrijven noodzakelijk. 

 Vrijdag	19.11	om	19	uur
 Op-Weule
 Meer	info	bij	Raf	Beyns:	raf.beyns@skynet.be	
of 0478 679 611 

Van Kelle tot Fallon of hoe het 
topvoetbal de Woluwes mee 
vorm gaf
White Star en Racing White behoorden jarenlang 
tot de top van het Belgische voetbal. Hun op-
komst en verval hangen nauw samen met de ge-
schiedenis en ontwikkeling van Woluwe en Ou-
dergem. Voetbalhistoricus Kurt Deswert neemt 
je mee op een boeiende wandeling. 

 Zondag 21.11 van 14 tot 16 uur 
 Plek	van	afspraak	wordt	meegedeeld	na	
inschrijving.

 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief
 In	het	kader	van	‘Eropuit	met	de	buren’:	een	sa-
menwerking	tussen	de	4	gemeenschaps-cen-
tra van Zuidoost-Brussel. 

Info-avond : je geld aan het werk
 Maandag	22.11	om	19.30	uur
 Op-Weule
 Meer	info	bij	Raf	Beyns:	raf.beyns@skynet.be	
of 0478 679 611 

Café Conservé: erfgoed
 Laatste	maandag	van	de	maand 
(29.11) van 15 tot 17 uur. 

 Gratis 
 Interesse?	nina.neyrinck@vgc.	be	 
of 02 775 92 00.

Proeverij: De Lambiek Fabriek
Ontdek samen met Biergilde het Lindeke de 
Lambiek Fabriek. Deze lambiekbrouwerij werd in 
2016 opgericht en heeft verschillende lambiek-
bieren in haar portfolio.

 Dinsdag	30.11	om	19.30	uur
 Op-Weule
 € 15 voor leden van de Biergilde en € 20 voor 
niet-leden

 Meer	info	op	www.biergilde-lindeke.be	
 

Lezing klassieke muziek (3): 
Vivaldi
Vivaldi heeft meer dan 700 composities op zijn 
naam staan. Maar wist jij dat hij ook violist en 
priester was? We duiken in leven en werk van 
deze Italiaanse componist.

 Donderdag 9.12 van 19 tot 21 uur.
 Op-Weule
 € 7 per sessie
 Lesgever:	Frank	Segebarth	  

CULTUUR 
BELEVEN  
Cheena Monsoon  
@(P)OP-WEULE
Onder de naam (P)OP-WEULE nodigt de Bistro 
elke eerste donderdag van de maand een ar-
tiest uit voor een gezellig & gratis caféconcert. 
Cheena Monsoon is een singer-songwriter met 
expressief gitaarspel en intrigerende stem

 Donderdag	4.11	om	20	uur
 Bistro Op-Weule
 Gratis 

Jazzgeno(o)tschap: 
Marc & Friends

 Dinsdag	9.11	om	20	uur
 Op-Weule
 € 8 / gratis voor leden 
 Meer	info	op	jazzgenootschap.be	

Expo in de Bistro: 
Gedeon Horváth
De interesse van Gedeon Horváth voor kleuren 
en beweging is terug te leiden naar zijn Hongaar-
se afkomst. Zijn De warme, felgekleurde acryl-
schilderijen van Horváth beelden vaak maskers 
en mysteries uit.

 Tot 14.11 tijdens de openingsuren van Bistro 
Op-Weule

 Op-Weule
 Gratis 

Jazzgeno(o)tschap: 
Peter Braquene
Ga mee op ontdekkingstocht door de West 
Coast jazz. 

 Dinsdag	23.11	om	20	uur
 Op-Weule
 € 8 / gratis voor leden 
 Meer	info	op	jazzgenootschap.be	

Caféconcert: Jazz Jam 
Heb jij improvisatietalent, bespeel je een instru-
ment en wil je mee jammen? Of ben je jazzlief-
hebber en wil je graag komen luisteren en iets 
drinken? Iedereen is welkom op deze swingende 
avond!

 Woensdag 24.11 vanaf 20 uur
 Op-Weule
 Gratis
 In	samenwerking	met	de	muziekacademie.	
 

Spring Creek Revival  
@(P)OP-WEULE
Onder de naam (P)OP-WEULE nodigt de Bistro 
elke eerste donderdag van de maand een artiest 
uit voor een gezellig & gratis caféconcert. 

 Donderdag	2.12	om	20	uur
 Bistro Op-Weule
 Gratis 

Toneelvoorstelling  
“U Spreekt Met Uw Moordenaar”
De Koninklijke ToneelvereningingToneelvereni-
ging Onder Ons is volop bezig met de repetities 
voor “U Spreekt Met Uw Moordenaar”. De ticket-
verkoop start binnenkort via Op-Weule en het 
bestuur van Onder Ons.

 Vrijdag	3,	zaterdag	4	en	zondag	5.12
 Op-Weule 
 Meer	info	op	toneelonderons.be	

Caféconcert
Gratis caféconcert in de Bistro! Meer info volgt.

 Woensdag	8.12	om	20	uur
 Bistro Op-Weule
 Gratis 
 www.opweule.be	

ONTMOETING  
11.11.11 actiedag
Wandel mee, kom gezellig pannenkoeken eten 
of sponsor 11.11.11 op de jaarlijkse actiedag. 
Lees meer op p. 8.

 Donderdag 11.11 van 14.30 tot 18 uur.
 Op-Weule  
 Inschrijvingen	bij	Georges	De	Smul	op	0496	
12	23	91	en	georges.de.smul@gmail.com

Praatcafé Vlaamse Parkinsonliga
De Vlaamse Parkinson Liga komt één keer per 
maand samen in Op-Weule. Voor een babbel, 
steun en vragen over Parkinson.

 Telkens	op	de	derde	vrijdag	van	de	maand	
(19.11 en 17.12) van 14 tot 18 uur.

 Op-Weule 
 Meer	info	bij	Jenny	Dekker	(jennydekker51@
hotmail.com	en	0478	615	728)	en	op	www.
parkinsonliga.be	

Gezelschapsspellen in de Bistro 
Samen gezellig rond de tafel een bordspel of 
kaartspel spelen? Ontdek de collectie gezel-
schapsspellen van de bib!

 Elke donderdag van 16 tot 23 uur.
 Bistro Op-Weule 
 Gratis  
 Een	organisatie	van	de	Sint-Lambrechtsbib		
 

Brussel Helpt spaghettislag 
Brussel Helpt is de jaarlijkse solidariteitsactie 
van BRUZZ. Op-Weule doet ook mee! Bestel je 
spaghetti op www.brusselhelpt.be en selecteer 
GC Op-Weule. Het goede doel steunen was nog 
nooit zo lekker en gezellig!

 Zaterdag	27.11	om	12	tot	14.30	uur.
 Bistro Op-Weule 
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Investeer jij mee in een betere wereld? 

1. WANDEL MEE

 Ga mee op een mooie wandeling in een gezellige groep 
met KWB en Femma. Je kan kiezen tussen een wandeling 
van 6 of 9 km. We vertrekken om 14u30 aan Op-Weule. 

 Inschrijven bij:
 - Raf Beyns (KWB) op 02 771 58 74.
 - Godelieve Schoonjans (Femma) op 0477 55 99 94
 - Op- Weule: info@opweule.be of 02 775 92 00
 
 Laat bij je inschrijving weten of je nadien mee pannenkoe-

ken wil eten zodat we tijdig je plaats kunnen reserveren.

2. EET PANNENKOEKEN

 Na de wandeling kan je genieten van een smakelijke pan-
nenkoek in de Loods van Op-Weule. Ook niet-wandelaars 
zijn uiteraard welkom! Je komt meer te weten over de 
11.11.11 campagne met filmpjes en documentatie.

- Prijs: pannenkoeken + koffie = 7 euro.
-  Er zijn dit jaar vanwege de coronamaatregelen 2 shiften 

van telkens 60 personen: een eerste shift van 13u30 tot 
15 uur en een tweede shift van 15u30 tot 18 uur. Kies 
een shift en schrijf in vóór zaterdag 6 november.

Inschrijven bij:
 - Op- Weule: info@opweule.be of 02 775 92 00
 - Georges de Smul: georges.de.smul@gmail.com of

 0496 12 23 61 

3. SPONSOR DE ACTIE

 Georges De Smul loopt en stapt op zondag 7 november 
om 14u de 10 kilometer St.-Lambrechts-Woluwe > Evere > 
St.-Lambrechts-Woluwe voor 11.11.11. Hij loopt al voor de 
33ste maal ten voordele van 11.11.11. De opbrengst gaat 
dit jaar naar de campagne 'Investeer Mee’ (meer info:zie 
hieronder). Je bent welkom om mee te lopen en stappen 
met Georges. Sponsor de actie voor 11.11.11 op het reke-
ningnummer: BE70 3751 0300 8625. Bij een gift vanaf  
€ 40 krijgt u een fiscaal attest.

Campagne 2021: Investeer jij mee? 

Waarin investeer jij? In een relatie, in kinderen, in een huis, in 
een opleiding, vrijwilligerswerk …? En in een betere wereld? 
Al onze investeringen hangen samen met wat er in de wereld 
gebeurt. Wanneer die niet goed draait, dan valt het leven 
gewoon stil. Dat hebben we het voorbije anderhalf jaar alle-
maal ervaren. Daarom is het belangrijk dat we investeren in 
een duurzame wereld met gelijke kansen. Want bij die inves-
tering wint iedereen. Ook jij. 

Het voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe 
sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft 
impact elders. En omgekeerd. Corona kende geen grenzen en 
legde de wereldwijde ongelijkheid pijnlijk bloot. De toekomst 
moet beter worden voor iedereen, daarover zijn we het eens. 
Dit is hét moment om samen een nieuwe solidaire wereld uit 
te bouwen en de scheve verhoudingen recht te trekken. En jij 
kan deel uitmaken van die hoopvolle verandering. 

Investeer daarom met ons in een rechtvaardige wereld. Een 
wereld waarin straffe mensen en organisaties wereldwijd 
knokken voor verandering: voor mensenrechten, democra-
tie, een groene planeet, een eerlijke verdeling van macht en 
geld… Elke dag opnieuw. Hun acties worden gehoord. En dat 
maakt écht een verschil. Ook voor jou en alle generaties na 
jou. Een rendement op de lange termijn dus.

Meer info op www.11.be

11.11.11 Sint-Lambrechts-Woluwe nodigt je uit op haar 
jaarlijkse actiedag op 11 november. Wandel mee, kom 
gezellig pannenkoeken eten of sponsor de actie!



HERFSTIVAL
Throwback Herfstival! In oktober organiseerde 
Op-Weule samen met de Sint-Lambrechtsbi-
bliotheek en de cultuurbeleidscoördinator de 
tweede editie van Herfstival. Dit is een gezellig 
weekend voor jonge kinderen met hun families 
vol theaterplezier, workshops en animatie. Er 
waren verschillende soorten voorstellingen: 
acrobatie, kamishibai (Japans verteltheater) 

en zelfs muzikale workshops voor baby's en peuters. Tussen de 
voorstellingen door kon je genieten van lekker eten in de Bistro 
en animatie zoals spelletjes en grime. Door de felle regen moes-
ten we helaas de buitenactiviteiten annuleren, maar het was 
een gezellige editie! Hou alvast het eerste weekend van oktober 
2022 vrij in je agenda voor Herfstival. 

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Hoera, Op-Weule doet voor de eerste keer mee met de Kunstendag voor Kinderen! Samen met de bibliotheek willen 
we kinderen creatief prikkelen en hen stimuleren om hun creatief denken te ontwikkelen. We laten ons inspireren 
door kunstenaar David Hockney en zijn liefde voor verschillende schildertechnieken en perspectiefvorming. En wat 
nog leuker is? Je mag dit allemaal GRATIS komen ontdekken in duo! Een superleuke creatieve workshop voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar met hun mama/papa, oma/opa, oudere broer/zus, nonkel/tante, meter/peter. Je kan kiezen uit 
de groep in de voormiddag of namiddag. Nog geen 6 jaar? Dan heeft de Sint-Lambrechtsbibliotheek een muzikale 
theatervoorstelling voor jullie in petto. Samen ontvangen we jullie heel graag op zondag 21 november in Op-Weule. 
Schrijf je nu in op www.opweule.be. 

KIDS



Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zetten 
we graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Van 20 tot 28 november 
roepen we iedereen op om elke dag een kwartier voor te lezen. Want dat maakt echt een 
verschil. Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe je mee? Hier onze voorleestips. Kom de boe-
ken halen in de bib! 

Kunstendag voor Kinderen 
De voorstelling Op stap neemt kinderen van 2,5 tot 6 jaar en hun ouder(s) mee op een avon-
tuur vol grappige verhalen en speelse liedjes in een kleurrijk decor. De kinderen maken zelf 
mee de voorstelling

	 Zondag	21	november	van	10	tot	12	uur
 Op-Weule
 Gratis
 Inschrijven	via	www.opweule.be 

Nocturne: we spelen een spel vanavond!
Kom naar de bibliotheek voor een gezellige spelletjesavond. De bibliotheekmedewerkers 
stellen een breed aanbod bordspellen voor en helpen je op weg. Kom vroeg of laat, alleen 
of met familie en vrienden… er is voor ieder wat wils! 

	 Vrijdag	26	november	van	17	tot	22	uur
 Bistro Op-Weule
 Gratis

Openingsuren
Maandag
van 15.00 tot 17.00u
Woensdag
van 12.00 tot 18.00u
Donderdag
van 16.00 tot 20.00u
Zondag  
van 10.30 tot 12.30u

De bib is in november gesloten 
op 1, 11, 14 en 15 november

Contact 
0471 34 48 18 
bibliotheek@woluwe1200.be 

Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

www.sint-lambrechts-woluwe.
bibliotheek.be
Facebook: @sintlambrechtsbib
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Gemeenschapscentrum 
Op-Weule vzw 
- RPR Brussel 
448.302.128

 
Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T.: 02 775 92 00 F.: 02 779 53 18  
info@opweule.be  
www.opweule.be
Metro 1 tot halte Roodebeeck 
Tram 8 tot halte Voot
De balie is open: 
Ma-do van 09:00 - 12:00 uur •  
13:00 -17:00 uur 
Vr van 09:00 - 12:00 uur •  
13:00 - 15:00 uur
Het onthaal van Op-Weule 
is gesloten op 1, 2, 11 en 15 
november.
Vlam verschijnt maandelijks 
behalve in de zomer. 

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Hans Van Rompaey

Werkten mee aan dit nummer:  
de verenigingen van Op-Weule,  
de Sint-Lambrechtsbib,  
de Academie en team Op-Weule.

Start
Je begrijpt nog niet zo veel 
Nederlands.

Makkelijk
Je begrijpt al een beetje 
Nederlands.

Gevorderd
Je begrijpt al veel Nederlands en je 
kan ook al iets vertellen.

Moeilijk
Je spreekt en begrijpt vlot 
Nederlands.

Het Gemeenschapscentrum Op-Weule 
respecteert uw privacy. Uw adres geb-
ruiken we uitsluitend om u Vlam toe te 
zenden en u op de hoogte te houden van 
de activiteiten van het gemeenschap-
scentrum en van de Vlaamse Gemeen-
schap in Brussel. U kunt uw gegevens in 
ons bestand inkijken of aanpassen zoals 
voorzien in de wet van 8 december 1992 
ter bescherming van de privacy.

De taaliconen zijn ontwikkeld door het 
Huis van het Nederlands Brussel en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

PRIKBORD
FEMMA VIERT 70 JAAR! 
De vereniging Femma vierde onlangs haar 
70-jarig bestaan in Op-Weule. Een gezellig 
samenzijn met een blik op het ontstaan van de 
groep, het verleden en op de huidige werking. 
Een feestelijke dag met een spetterend optre-
den van de Vanco Brothers. Proficiat Femma, 
op nog vele jaren! 

ONDER ONS 
De Koninklijke Toneelvereninging Onder Ons is volop bezig met de repetities 
voor U Spreekt Met Uw Moordenaar (Dial M for Murder van Alfred Hitchcock! We 
spelen op 3, 4 en 5 december in de loods van Op-Weule. De bezetting bestaat 
volledig uit bestuursleden, dat leek ons gezien de omstandigheden het beste. 
Kaarten zullen binnenkort verkrijgbaar zijn via Op-Weule en het bestuur.
 
Check onze vernieuwde website toneelonderons.be voor details, je vindt er ook nieuws over de 
vereniging en de agenda voor ons feestjaar 2022 met onder andere onze quiz op 12 februari in 
de loods van Op-Weule. Meer info volgt gauw!
 
Wil je zelf eens toneelspelen, een stuk regisseren, of meewerken aan de productie op een 
andere manier en het toneel beter leren kennen? Neem gerust contact op met Peter Claerhoudt 
op 0495/208 790, of met een van de andere bestuursleden. Hun gegevens staan ook op de 
website.

NIEUWS UIT DE MUZIEKACADEMIE 
Het voelt krachtig aan om na de coronaperiode weer thuis te komen bij de kern 
van ons kunstonderwijs. We hebben collectief herontdekt hoe schoon en waar-

devol het echte wekelijkse contact 
met onze leerlingen wel is. Niet de 
academie met de laptop is de top, 
maar wel die waar leraar en leerling 
samen tijd maken voor verdieping en schoonheid. 
Eindelijk kunnen we terug vrijer samen musiceren, 
samen concerteren, vertellen en samen toneel spe-
len! 
 
De Academie voor muziek en woord opent dit 
schooljaar dan ook feestelijk met een heerlijk ope-
ningsconcert. Uit alle opties, graden en lagen van 

onze muziekafdeling treden kleine en meer gevorderde leerlingen aan. De MCV klassen (Muzi-
kale en Culturele Vorming) brengen leuke kinderliederen en ook de woord- en theaterafdeling 
o.l.v. Aafke Bruining is weer van de partij. Het openingsconcert gaat door op vrijdag 19 novem-
ber om 19 uur in de Gemeentezaal in de P. Hymanslaan 2.
 
Op woensdag 24 november om 20 uur gaat reeds voor de tweede maal dit schooljaar een jam-
sessie door in Bistro Op-Weule. De afdeling Rock-Pop-Jazz toont er zich op zijn best. Meer info 
op www.muziekenwoord.be.  

 
 Teresa Roosen



KERSTCONCERT:
SINT-CECILIAKOOR

 ZONDAG 12 DECEMBER 2021 
OM 14.30u

 GC OP-WEULE
ST-LAMBERTUSSTRAAT 91
ST-LAMBRECHTS-WOLUWE

TICKETS: 02 775 92 00,
INFO@OPWEULE.BE OF
WWW.OPWEULE.BE

info@opweule.be - www.opweule.be - 02 775 92 00
Gemeenschapscentrum Op-Weule VZW - 448.302.128 - RPR Brussel
V.U. Hans Van Rompaey, Sint-Lambertusstraat 91, Sint-Lambrechts-Woluwe

€8 OF €2 PASPARTOE-KANSENTARIEF
INCLUSIEF KOFFIE, THEE EN KERSTBROOD

De 55+ werking en Tai Chi Op-Weule presenteren:


