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Onder Ons: winterproductie afgelast 
Spijtig nieuws: Koninklijke Toneelvereniging Onder Ons annuleert haar winterproductie. De 
voorstellingen begin december in Op-Weule gaan dus niet door. Voorzitter Peter Claerhoudt: 
"Wegens een aantal tegenslagen door ziekte en andere omstandigheden, moeten we onze 
voorstellingen annuleren. We begrijpen dat we hiermee een groot aantal mensen teleurstellen, 
maar het is voor ons belangrijk om een goede productie te brengen. Niet getreurd: we gebrui-
ken deze onverwachte pauze om ons volop te storten op de vieringen voor 100 jaar Onder Ons. 
We hopen je alvast te mogen begroeten op de 100 jaar Onder Ons Quiz op zaterdag 12 februari 
in Op-Weule. Het wordt een spetterend feestjaar!” 

Ben je een ex-speler, een ex-medewerker, heb je nog verhalen uit de oude doos? Neem contact 
op met Peter (via peter.claerhoudt@telenet.be of 0495.208.790) of spreek een van de andere 
bestuursleden of medewerkers aan. Onder Ons zoekt ook nog steeds naar spelers, regisseurs 
en vrijwilligers voor haar activiteiten. 

>> Het volledige programma van 100 jaar Onder Ons vind je op de website toneelonderons.be 
en in de volgende Vlams. 

Nieuwe website 
Surf jij wel eens naar www.opweule.be voor informatie over onze 
activiteiten? Dan zal je zien dat de website sinds kort in een nieuw 
jasje zit. Je vindt er info over alles wat er te doen is in het gemeen-
schapscentrum, je ontdekt de verenigingen en leert bij over onze 
projecten. Je kan er ook terecht voor contactgegevens, zaalgebruik, 
nieuws, vacatures en de online versie van de Vlam.

Heb je vragen of suggesties over de nieuwe website? Laat het ons 
weten op info@opweule.be. Weet je niet goed hoe je naar onze web-
site surft? Vraag het aan ons onthaal of kom op de eerste en derde 
donderdag van de maand naar de digidokter. Eric De Brant beant-
woordt je computervragen in Bistro Op-Weule van 15 tot 18 uur. Deze 
consultaties zijn gratis en zonder afspraak. 

We naderen het einde van alweer een bewogen jaar. De lockdown in het begin van 2021, coronaproof wan-
delen in de kou, vaccinaties, de eerste terrasjes, de heropening van onze vernieuwde Bistro, de voorzichtige 

heropstart van Op-Weule's activiteiten en die van de verenigingen, een natte zomer en een goed gevulde 
najaarskalender ondanks de coronaperikelen. We hebben ondertussen wel bewezen dat we ons er samen 

doorslaan.

Team Op-Weule plant dus voorzichtig optimistisch het voorjaar van 2022. Op pagina 6 en 7 ontdek je alvast ons 
cursusaanbod. Van sport tot taal en zowel voor kinderen als volwassenen. De inschrijvingen voor het voorjaar 

starten op maandag 13 december om 14 uur.  Je kan online inschrijven op www.opweule.be of aan ons onthaal. 
De inschrijvingen voor de speelweken in de krokus- en paasvakantie starten pas later, op maandag 10 januari. Wil 

je meer weten over de losse activiteiten van Op-Weule, zoals workshops en concerten, kijk dan op www.opweule.
be of in de Vlam van januari. Er zal deze keer geen gedrukte voorjaarsbrochure zijn. De activiteiten van onze vereni-

gingen krijgen ook in 2022 een belangrijke plaats in de Vlam. 

Tijdens de eindejaarsperiode maken we het gezellig met een kerstconcert, winterse kinderworkshops en lichtcreaties 
aan het gemeenschapscentrum. Je bent ook altijd welkom in onze Bistro: blader snel naar pagina 4 en ontdek de 
gratis caféconcertjes in december. Er zijn ook leuke gezelschapsspelletjes van de bib en je kan je verwarmen met een 

kom soep of lekkere dagschotel van Kobe. Zo komen we de winter wel door! 

Belangrijke data voor je agenda: 
 • Maandag 13.12.2021 om 14u: start inschrijvingen voor voorjaar 2022

 • Van vrijdagmiddag 24.12.2021 om 12u tot en met zondag 02.01.2022: sluiting Op-Weule tussen kerst en nieuw 
 • Maandag 10.01.2022 om 10u: start inschrijvingen speelweken krokus- en paasvakantie

 • Zondag 16.01.2022: nieuwjaarsreceptie Op-Weule
 • Zaterdag 29.01.2022: Woluwe Wintert 

Fijne feestdagen en tot in Op-Weule! 

Beste lezers

De winterproductie in 2019,  
een spannende thriller naar Agatha 
Christie, trok drie avonden een volle zaal. 

KORT NIEUWS



Kerst in Op-Weule 
Koud buiten, lekker warm binnen en kerstlichtjes in de boom ... Wij 
vinden dit de gezelligste tijd van het jaar! Op zondag 12 decem-
ber zet de 55+ werking van Op-Weule de kerstperiode sfeervol in 
met een namiddagconcert van het Sint-Ceciliakoor uit Sterrebeek. 
Kerstbrood en lekker warme dranken maken het extra gezellig. 
Koop je tickets aan het onthaal van Op-Weule of via de website. 

Voor kinderen (6-12 jaar) is er 'Kerstpret' op zaterdag 11 decem-
ber. Dit is een gezellige winterdag met creatieve workshops. We 

gaan samen aan de slag met verschillende druktechnieken. Je maakt je eigen ontwerp voor een totebag (draagtas) waarin je al 
je kerstcadeautjes kan verzamelen. Met je zelfgedrukte en originele kerstkaartjes zal je tijdens de feestdagen iedereen verrassen. 
Schrijf je in op onze website. 

't Licht Zien 
Op 21 december, de kortste en donkerste dag van het jaar, nodigt de 
actie 't Licht Zien iedereen uit om licht te maken voor elkaar. Het zou 
fantastisch zijn als elke Brusselaar (individueel of via school, vereniging, 
werk, wijkcomité, …) zijn raam zou verlichten. Zo zien we overal in de 
donkere stad het licht en maken we verbinding met elkaar. Ook Op-Weule 
doet net als vorig jaar mee. Een lichtkunstenaar maakt creaties die je een 
maand lang kan bewonderen van 20 december tot 20 januari. Er zullen 
ook weer mooie raamtekeningen zijn in de Sint-Lambertusstraat. Een 
illustrator transformeert op vraag van Op-Weule de ramen van de buren 
tot prachtige kunstwerkjes. 

Wil jij ook meedoen? Steek dan je lichtjes aan op 21 december! Er zijn 
trouwens heel wat creatieve manieren om je raam te verlichten. 't Licht Zien organiseert leuke workshops: kijk op tlichtzien.
be voor een workshop in je buurt. Er is ook een brochure met 15 tips om zelf aan de slag te gaan: haal ze in Op-Weule of 
download ze op tlichtzien.be. Transformeer zelf je raam, spelend met schaduw, licht, kleur, transparantie en verduistering. Je 
hebt geen speciaal materiaal nodig.

Woluwe Wintert 
Was jij vorig jaar op de allereerste Woluwe Win-
tert? Een gezellige winterwandeling in het Roode-
beekpark met culturele animaties onderweg. We 
kregen vele positieve reacties dus 1200cultuur 
waagt zich aan een tweede editie! Hou alvast 
zaterdagavond 29 januari vrij. De locatie blijft nog 
even een verrassing ... Woluwe Wintert richt zich 
voornamelijk op families met kinderen vanaf 6 jaar, 
maar iedereen is welkom. Verwacht je aan verha-

len rond het kampvuur, een vurige circusact, live-
muziek en een foodtruck met hapjes en drankjes. 
Dit is een organisatie van 1200cultuur, de nieuwe 
verzamelnaam van de Nederlandstalige culturele 
spelers van Sint-Lambrechts-Woluwe. We slaan de 
handen in elkaar met culturele partner Wederzijds 
Genoegen. In 2020 organiseerde Op-Weule met 
hen ook al de ‘coronaconcertjes’ in de Woluwse 
woonzorgcentra en de St-Lambertusstraat.
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Solidaire frigo 
Wie onlangs in Op-Weule was, merkte waarschijn-
lijk de frigo naast de voordeur op. Met deze 'open 
koelkast' binden we samen de strijd tegen voedsel-
verspilling aan. Iedereen mag iets in de koelkast 
leggen tijdens de openingsuren van Op-Weule: 
buren, winkeliers, restauranteigenaars, … Zorg 
voor duidelijke etiketten met inhoud en bereiding. 
Iedereen is ook welkom om er iets uit te halen! 
Dagelijks wordt de open koelkast gecontroleerd 
door onze conciërge Edith.

 Wat mag je in de open koelkast leggen?
• Groenten en fruit
• Droge voeding
• Tetrabrikken
• Gesloten voorverpakte maaltijden

 Wat mag er niet in de open koelkast?
• Voedsel dat voorbij de vervaldatum 

of bedorven is 
• Alcoholische dranken
•	 Open	flessen
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AGENDA DECEMBER 

KINDEREN 
& FAMILIES
Kerstpret: totebags en 
druktechnieken (6-12 jaar)
Een gezellige dag met workshops voor kids! We 
maken zelf het design voor een herbruikbare to-
tebag om kerstpakjes in te verzamelen. Daarna 
maken we leuke kerstkaartjes met verschillende 
druktechnieken. 

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

Familietheater: 
Jammie! Jammie!
Interactief en muzikaal verteltheater over kok 
Kiko voor families met kinderen tussen 3 en 8 
jaar.

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

55+ 
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 
Kom op consultatie zonder afspraak.

 Eerste en derde donderdag van de maand  
van 15 tot 18 uur.

 Bistro Op-Weule 
 Gratis
 Een samenwerking met Zoniënzorg. 
 

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

 Elke donderdag om 12.30 uur 
 LDC 't Koetshui, Orbanlaan 54 
in 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 14.12 om 14 uur. 
 LDC 't Koetshuis 
	€5	met	koffie	en	zoetigheid	
 Inschrijving verplicht ten laatste 2 dagen op 
voorhand: info@zonienzorg.be of bel Laurien 
(0471 50 39 09). 

Filmnamiddag 
Hou alvast de datum vrij, meer info volgt. 

 Maandag 17.01.2022 om 14.30 uur
 Op-Weule 
	€	5	met	koffie	en	zoetigheid	/	€	2	Paspartoe- 
kansentarief

 Een organisatie van de 55+ werking van 
Op-Weule.

CREATIEF 
& LEERRIJK 
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 

Puzzelclub 
 Tweede en vierde donderdag (9.12 en 23.12) 
van 14.30 tot 18.00 uur

 Op-Weule
 Gratis 
 Een samenwerking met de 55+ werking 
van Op-Weule. 

10+1 jaar Biergilde Het Lindeke
De Biergilde organiseert een academische zit-
ting en receptie naar aanleiding van het 11-jarig 
bestaan. Verwacht je aan bier, hapjes en gere-
nommeerde sprekers. 

 Vrijdag 10.12 vanaf 18 uur 
 GC Kontakt, Orbanlaan 54  
in Sint-Pieters-Woluwe 

 www.biergilde-lindeke.be 

Dialoogtafel (3): 
Participatie in de stad 
We nodigen een boeiende spreker uit en praten 
over een actueel stadsthema. Raf Pauly, de coör-
dinator van stadsbeweging BRAL, is een expert 
in stedelijk beleid en middenveldorganisaties. 

 Woensdag 15.12 van 20 tot 21.30 uur
 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Inschrijven: info@opweule.be of 02 775 92 00 
 

Mannen aan de pannen
De KWB-kookavond voor mannen.  
Vooraf inschrijven noodzakelijk. 

 Vrijdag 17.12 om 19 uur. 
 Uitzonderlijk in ‘Koetshuis’, achter GC Kontakt, 
Orbanlaan 54 in Sint-Pieters-Woluwe 

 € 10 voor niet-leden, plus verdeling van de 
kosten

 raf.beyns@skynet.be of 0478 679 611
  

Hoe inschrijven? Voor alle cursussen en activiteiten in Op-Weule kan je online inschrijven op www.opweule.be, tenzij an-
ders vermeld. Is online moeilijk voor jou? Betaal dan contant aan ons onthaal. Meer info nodig? Surf naar www.opweule.
be of bel 02 775 92 00. Hou onze website en social media in het oog voor de meest recente info. 
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Driekoningentocht: 
‘Matonge - kleur je mee!’
Een begeleide wandeling van KWB met boeiende 
uitleg. 

 Zaterdag 8.01.2022 om 14 uur
 Afspraak aan metro Tomberg 
 € 5 voor KWB-leden en hun gezin, € 7 voor 
niet-leden 

 raf.beyns@skynet.be of 0478 679 611
  

CULTUUR 
BELEVEN 
Jazzgeno(o)tschap: 
Joris Preckler
Joris Preckler van Klara radio vertelt over 50 jaar 
Impulse! label. 

 Dinsdag 7.12 om 20 uur
 Op-Weule
 € 8 / gratis voor leden
 jazzgenootschap.be 

Expo Colour Me Mountain
Ontdek wat kunstenaars Ellen en Florencia sa-
men met de bewoners van de Konijnenbergwijk 
gemaakt hebben. Deze expo is de afsluiter van 
het participatief kunstproject van Op-Weule.

 Tot 20.12 tijdens de openingsuren van Bistro 
Op-Weule

 Bistro Op-Weule
 Gratis  

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 

Caféconcert MARK
MARK is het alter ego van deze jonge songwri-
ter en multi-instrumentaliste die in Brussel aan-
spoelde. Laat je verrassen door haar mooie fol-
kliedjes met snuifjes elektro en hiphop.

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

Hellhole Project presents
Death metal avond met de bands Stillbirth, Mo-
nument of Misanthropy en Hurakan & Vermin.

 Zaterdag 18.12 om 19 uur
 Jeugdhuis De Schakel
 € 15
 Facebookpagina van De Schakel 

Jazzgeno(o)tschap: brainstorm  
Brainstorm over de programmatie van het voor-
jaar 2022. 

 Dinsdag 21.12 om 20 uur
 Op-Weule
 € 8 / gratis voor leden
 jazzgenootschap.be 

Jazzgeno(o)tschap:  
Dexter Gordon 
Michel (p) vertelt meer over de beroemde saxo-
fonist Dexter Gordon. 

 Dinsdag 11.01.2022 om 20 uur
 Op-Weule
 € 8 / gratis voor leden
 jazzgenootschap.be 

ONTMOETING 
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 
(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

  

Nieuwjaarsreceptie
Hou alvast de datum vrij voor de gezellige nieuw-
jaarsreceptie van Op-Weule! Meer info volgt.

 Zondag 16.01.2022
 Op-Weule
 Gratis  

 
 



CURSUSAANBOD
VOORJAAR 2022

KINDEREN
Crea-atelier voor kleuters (3-6 jaar)
Is je kleuter gek op tekenen en knutselen? Dan is het 
crea-atelier ideaal.

 Elke woensdag van 14 tot 17 uur. Reeks 1 loopt 
van 19.01 tot 30.03.2022. Reeks 2 van 27.04 tot 
22.06.2022.

 Op-Weule
 € 60 voor reeks 1 en € 54 voor reeks 2 / € 15 
Paspartoe-kansentarief voor reeks 1 en € 14 voor 
reeks 2 

 Lesgever: Panta Rhei. 

Kleutersport (2,5 tot 5 jaar)
De kleuters ontdekken verschillende sporten op een 
speelse manier.

 Elke woensdag van 13 tot 14 uur. De cursus loopt 
van 26.01 tot 15.06.2022. 

 Basisschool Floralia
 € 25 voor de hele lessenreeks / € 6 Paspartoe- 
kansentarief	/	€	3	proefles

 Lesgever: Inge Mercier. 

Crea-reeks: vuile vingers (6-12 jaar)
We ontdekken een wereld vol krijtjes, verf en teken-
plezier. We experimenteren als echte kunstkoks en 
maken de mooiste kunstwerkjes. 

 Woensdagnamiddag om 14 uur. De reeks loopt 
van 19.01 tot 01.06.2022. 

 Op-Weule
 € 75 voor de hele reeks
 Geen crea op deze data: 2.3, 6.4, 13.4, 20.4 en 
25.5. 

TAAL
Conversatietafel Nederlands
Spreek je al een beetje Nederlands en wil je meer oe-
fenen? Dan ben je heel welkom!

 Elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur. De cursus 
loopt van 17.01 tot 13.06.2022.

 € 15 voor een tienbeurtenkaart / € 2 Paspartoe- 
kansentarief	/	€	2	voor	een	proefles

 Lesgever: Marc Vandenberghe 

NIEUW

Conversatietafel Italiaans 
voor beginners
Spreek je al wat Italiaans en wil je graag regelmatig 
oefenen? Dan is deze gezellige conversatietafel echt 
iets voor jou!

 Elke dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur. De cursus 
loopt van 11.01 tot 31.05.2022. 

 € 20 voor een tienbeurtenkaart / € 5 Paspartoe- 
kansentarief	/	€3	voor	een	proefles

 Lesgever: Astrid De Jong. 
 

Conversatietafel Italiaans 
voor gevorderden
Spreek je al vlot Italiaans en wil je het onderhouden? 
Coach Astrid begeleidt de gesprekken.

 Elke woensdag van 14.00 tot 15.30 uur. De cursus 
loopt van 12.01 tot 01.06.2022.

 € 20 voor een tienbeurtenkaart / € 5 Paspar-
toe-kansentarief	/	€3	voor	een	proefles

 Lesgever: Astrid De Jong. 
 

Conversatietafel Engels
Oefen je Engels in een kleine groep. Veel leuker dan 
een saaie, theoretische taalles!

 Elke dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur. De cursus 
loopt tot 18.01 tot 21.06.2022.

 € 20 voor een tienbeurtenkaart / € 5 Paspartoe- 
kansentarief	/	€	3	voor	een	proefles

 Lesgever: Claudia Martinello  

Babbel & kaft
We kaften gezellig samen de nieuwste boeken van 
de Sint-Lambrechtsbib. Zo oefenen we Nederland 
tijdens	een	fijne	babbel.

 Elke woensdag van 10 tot 12 uur.
 Gratis  Meer info: bibliotheek@woluwe1200.be of 
0471 34 48 18

Taallessen Nederlands
Het Huis van het Nederlands organiseert lessen Ne-
derlands op verschillende niveaus. Er zijn ook lessen 
in Op-Weule. Informeer voor lesuren en inschrijving 
rechtstreeks bij de organisatie.

 Informeer voor lesuren en inschrijving 
rechtstreeks bij de organisatie: 
www.huisnederlandsbrussel.be - 02 501 66 60 - 
info@huisnederlandsbrussel.be 

Heb jij zin om in 2022 een cursus te doen in Op-Weule? Hier ontdek je ons voorjaars-
aanbod. Van sport tot taal en zowel voor kinderen als volwassenen. 

Hoe inschrijven? De inschrijvingen starten op maandag 13 december om 14 uur. Voor alle 
cursussen en activiteiten in Op-Weule kan je online inschrijven op www.opweule.be, tenzij anders 
vermeld. Is online moeilijk voor jou? Betaal dan contant aan ons onthaal. Meer info nodig? Surf 
naar www.opweule.be of bel 02 775 92 00. De inschrijvingen voor de speelweken in de krokus- en 
paasvakantie starten op 10 januari om 10 uur. Hou onze website en social media in het oog voor meer info 
hierover. 
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SPORT
Qi Gong
Hou je lichaam en geest soepel met qi gong. Deze 
Chinese bewegingsvorm bestaat uit eenvoudige, 
vloeiende bewegingen in harmonie met een rustige 
buikademhaling.

 Elke vrijdag van 10 tot 11 uur. 
De cursus loopt van 14.01 tot 03.06.2022. 

 € 25 voor een tienbeurtenkaart / €20 voor leden 
van Tai Chi Op-Weule / € 6 Paspartoe-kansentarief 
/	€	3	voor	een	proefles	

 Lesgever: Inge Lambin. Deze les is een samenwer-
king met Tai Chi Op-Weule en de 55+ werking van 
Op-Weule.

Tai chi 
Tai chi is goed voor je coördinatie, ademhaling, spier-
kracht en evenwicht. Je blijft fysiek in vorm en het is 
het ideale tegengif voor stress.

 Elke maandag: groep 1 van 9.15 tot 10.30 uur en 
groep 2 van 10.30 tot 12.00 uur. 
De cursus loopt van 10.01 tot 30.05.2022. 

 € 25 voor een tienbeurtenkaart / €20 voor leden 
van Tai Chi Op-Weule / € 6 Paspartoe-kansentarief 
/	€	3	voor	een	proefles

 Lesgever: Eliane Vanderveken. Deze les is een 
samenwerking met Tai Chi Op-Weule en de 55+ 
werking van Op-Weule.

Yoga
Wil je in vorm blijven en minder stress hebben? Dan 
is yoga de ideale sport voor jou. Lerares Sigrid wis-
selt de dynamiek van vloeiende bewegingen af met 
de ontspanning van stretchen.

 Elke maandag van 20.15 tot 21.15 uur. 
De cursus loopt van 17.01 tot 30.05.2022. 

 € 75 voor de hele lessenreeks / € 19 Paspartoe- 
kansentarief	/	€	5	voor	een	proefles

 Lesgever: Sigrid Vandeweijer. 

BBB
Tijdens deze intensieve work-out op muziek train je 
de 3 B's: buik, billen en benen. De coach en groep 
motiveren je om ervoor te gaan. De leukste manier 
om je lichaam helemaal in vorm te krijgen!

 Elke woensdag van 20.15 tot 21.15 uur. 
De cursus loopt van 12.01 tot 01.06.2022. 

 € 75 voor de hele lessenreeks / € 19 Paspar-
toe-kansentarief	/	€	5	voor	een	proefles

 Lesgever: Sigrid Vandeweijer. 

CREATIEF & 
LEERRIJK
Moestuinploeg 
Zin om in een moestuin te werken en bij te leren? De 
vrijwilligersploeg van Op-Weule komt elke woensdag 
samen. Iedereen welkom!

 Elke woensdag van 10 tot 11.30 uur. 
 Gratis
 Zin om mee te doen? Stuur moestuincoach 
Nienke een berichtje op 0495 851 137.

Puzzelclub
Wil je graag puzzelen maar heb je thuis geen plaats 
om er een van 2000 stuks te maken? Zin om dit ge-
zellig in groep te doen? Kom dan naar onze puzzel-
club.

 Tweede en vierde donderdag van de maand van 
14.30 tot 18.00 uur. Start op 13.01.2022. 

 Gratis
 Deze activiteit is een samenwerking met de 55+ 
werking van Op-Weule.

Café Conservé: erfgoed 
Heb jij foto’s van Sint-Lambrechts-Woluwe die min-
stens 20 jaar oud zijn? Of vertel je graag over hoe het 
vroeger	was	met	een	koffietje	erbij?	Welkom	op	ons	
erfgoedcafé!

 Laatste maandag van de maand van 15 tot 17 uur. 
 Gratis
 Interesse? Laat iets weten: nina.neyrinck@vgc.be 
of 02 775 92 00.

 

DIENSTEN
 

Digidokter 
Heb je vragen over je computer, laptop, smartphone 
of tablet? Heb je hulp nodig met je mails, online ban-
kieren of iets anders? Kom gratis op consultatie bij 
onze digidokter Eric De Brant. 

 Eerste en derde donderdag van 14 tot 18 uur 
(een uurtje vroeger dus). De digidokter start op 
06.01.2022. 

 Bistro Op-Weule. 
 Gratis 
 Zonder afspraak

Pedicure voor senioren
Lokaal dienstencentrum Zoniënzorg biedt in Op-Weu-
le maandelijks een pedicure aan voor senioren.

 De eerste dinsdag van de maand.  
In januari uitzonderlijk op de tweede dinsdag: 
11.01.2022. 

 Op-Weule 
 € 24 
 Afspraak maken via info@zonienzorg.be of bel 
0471 79 19 77



Onze vaste columnist Kurt Deswert schotelt ons een ge-
dicht voor en vertelt over de persoon achter de mooie 
woorden. Meestal vertaalt hij het gedicht zelf. Deze maand 
duiken we in het werk van de Italiaanse Patrizia Cavalli.
 

NU DAT DE TIJD 
HELEMAAL WEER 
VAN MIJ LIJKT 

Nu dat de tijd helemaal weer van mij lijkt
en niemand belt voor de lunch of het diner,
nu dat ik kan blijven staren
naar een wolk die opbreekt en z’n kleur verliest,
naar een kat die loopt over het dak
met de immense luxe van het sluipen, nu
dat wat elke dag op me wacht
de ongelimiteerde lengte is van de nacht   
waarin niet gebeld wordt en niet langer een reden 
bestaat
om me haastig te ontkleden en te rusten
in de verblindende zoetheid van een lichaam dat op 
me wacht,
nu dat de morgen niet langer meer een begin heeft
en me stil aan mijn plannen overlaat,
en aan alle cadansen van mijn stem, nu
plotseling wens ik een gevangenis.
 

OVER
DICHTERS

De Italiaanse Patrizia Cavalli (°1947) die naast dich-
teres ook vertaalster is - onder andere van Molière 
en Shakespeare - publiceerde sinds de jaren ’70 een 
8-tal bundels. Cavalli is afkomstig uit Todi, in Umbrië, 
maar	 ging	 filosofie	 studeren	 in	 Rome.	 Daar	 raakte	
ze bevriend met schrijfster Elsa Morante (tevens 
echtgenote van Alberto Moravia.) Morante spoorde 
Cavalli aan om haar gedichten te publiceren. Die 
wisten vrij snel een gevoelige snaar te raken bij een 
ruim publiek. Cavalli zou vaak volle zalen trekken op 
haar voordrachten. Het leverde haar zowaar een be-
middeld bestaan op. Niet slecht voor een dichter! Al 
had ze haar inkomen ook wel te danken aan het feit 
dat ze naast haar dicht- en vertaalwerk, handelde in 
schilderijen. En naar verluidt ook … stevig pokerde.

Cavalli gebruikt traditionele poëzietechnieken die 
niet altijd makkelijk overeind te houden zijn in ver-
taling. Haar trademarkvers is de hendecasyllabus; 
11 lettergrepen per regel. Een typisch Italiaans vers; 
Dante en Petrarca bedienden zich er ook van. De 
echt klassieke versie van de hendecasyllabus werd 
onder andere door de Romeinse dichter Catullus (ca 
84 v.C) gebruikt. Met die Catullus, de man van het 
bekende ‘Odi et Amo’, heeft Cavalli’s poëzie inhou-
delijk ook wel behoorlijk wat gemeen. Ook bij haar 
speelt de thematiek van liefde en afhankelijkheid 
versus vrijheid en eenzaamheid een rol. Zoals ook 
hier in: “Nu dat de tijd helemaal weer van mij lijkt”. 

Cavalli	is	uiteraard	wat	flexibeler	in	het	gebruik	van	
haar metrum dan haar klassieke voorgangers. Ze 
weet haar verzen ook in te vullen met zeer direct en 
prozaïsch taalgebruik. Haar poëzie is zowel sensu-
eel als komisch. Vertalingen van haar werk bestaan 
in het Duits, Frans, Spaans en Engels. Ze zijn zonder 
meer het ontdekken waard.
 
 
Kurt Deswert
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WEEFATELIER
Voor kleuters hebben we al lang twee leuke cursussen in ons aanbod: crea-atelier 
en kleutersport. Kinderen van de lagere school wilden ook graag een leuke activiteit 
doen in Op-Weule. Daarom voegden we dit najaar een nieuwe cursus toe: het weefate-

lier! Onder professionele begeleiding van textielde-
signer Louise Limontas maakten de kinderen 
prachtige creaties. Ze leerden de kneepjes 
van het vak en maakten allerlei ontwerpen:  
een sjaal, een haarband, een broche, een armband, een muurdecoratie-
stuk…	 Wat	 zijn	 we	 fier!	 Heeft	 jouw	 kind	 ook	 de	 crea-microbe	 te	 pakken?	
Schrijf dan snel in voor het vervolg: de crea-reeks ‘vuile vingers’ in het voor-
jaar van 2022 (zie pagina 6).

KERSTPRET: TOTEBAGS  
EN DRUKTECHNIEKEN
(6-12 JAAR)
Koud buiten, lekker warm binnen en kerstlichtjes in de boom... Voor velen is dit de gezelligste 
periode van het jaar! Ook in Op-Weule willen we het gezellig maken en organiseren we op 
zaterdag 11 december 'Kerstpret' voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Een gezellige winterdag 
met 2 workshops: totebag (draagtas) bedrukken en druktechnieken.

We gaan samen aan de slag met verschillende druk-
technieken. Je maakt je eigen ontwerp voor een totebag 
waarin je al je kerstcadeautjes kan verzamelen. Met je 
zelfgedrukte en superoriginele kerstkaartjes zal je tij-
dens de feestdagen iedereen omverblazen!

HERFSTVAKANTIE: 
SPEELWEKEN

Tijdens de herfstvakantie ontvingen we weer een heleboel ketjes in ons centrum. Deze 
keer gingen we samen met Amadeo Kollectif de artistieke kant op met muziek. Bij Studio 
Animatie bouwden de kinderen (6 tot 12 jaar) met 'maderas' (houtblokjes) en maakten 
ze	hun	eigen	film,	inclusief	eigen	muziek	en	geluiden.	Animaliteit(en),	de	speelweek	voor	
kleuters, stond in teken van dieren en muziek. Wil je ook een plekje bemachtigen voor 
onze populaire speelweken? De inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie gaan 
van start op 10 januari om 10 uur.

FAMILIETHEATER:  
JAMMIE JAMMIE
Op zoek naar een leuke winteractiviteit met het hele 
gezin? Dan is familietheater ‘Jammie! Jammie!’ op 
zondagvoormiddag 19 december perfect! Dit inter-
actieve en muzikale verteltheater voor kinderen 
tussen 3 en 8 jaar zal iedereen doen lachen. Reser-
veer snel je tickets op www.opweule.be of aan het 
onthaal. 

Kok Kiko heeft het ontzettend druk. Over enkele uren 
opent zijn nieuw restaurant. Maar er is nog veel werk 
aan de winkel. Wie dekt de tafel, ontvangt de klanten, 
neemt de jassen aan, deelt de menukaarten uit? Zon-
der jullie hulp redt Kok Kiko het niet! 

KIDS
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Wist-je-dat 
Wist jij al dat Op-Weule Instagram heeft? Je kan ons vinden 
onder de naam ‘opweule’. Volg ons zeker voor leuke verha-
len, hoogtepunten en foto’s!



Open atelier: creatief inpakken
Tijdens dit open atelier ontdek je allerlei handige tips, 
trucs en technieken voor het mooi en origineel inpak-
ken van cadeautjes. Wij voorzien diverse materialen, 
inspirerende boeken en Pinterest borden. Heb je zin 
in een creatieve avond of namiddag inpakken? Reser-
veer dan jouw plaats in het atelier via de website van 
de bibliotheek of stuur een mailtje naar bibliotheek@
woluwe1200.be. 

Vergeet de cadeautjes die je wil inpakken niet mee te 
nemen! Als je nog niet alle cadeautjes gekocht hebt, 
kan je ook doosjes meebrengen die je kan versieren en 
waar je achteraf het cadeau kan insteken.

 Woensdag 8 december 
 • van 14 tot 16 uur
 • van 19 tot 21 uur

 Bistro Op-Weule,
 Gratis, reserveer via de website van de bib 

Baby Pärt 
In Baby Pärt staat de muziek van de 
Estse componist Arvo Pärt centraal. 
Pärts minimalistisch idioom, dat vaak 
het geluid van klokken en bellen imi-
teert, brengt ook de allerjongste muzie-
kliefhebbers in vervoering. Samen met 
twee dansers brengen de muzikanten 
van Klankennest hun verwondering in 
de muziek tot bij de baby's, peuters en 
hun ouders. 

Met Liesbeth Bodyn (zang & concept), 
Tine Allegaert (zang, percussie & trom-
pet), Annemie Osborne (cello & zang), 
Myrte Vandeweerd (dans) en Tchi-Ann 
Liu (dans)

 Zaterdag 18 december
 • van 09.00 tot 09.30 uur
 • van 11.30 tot 12.00 uur
 • van 15.00 tot 15.30 uur

 Op-Weule,
 Gratis, reserveer via de website van de bib 
 Voor de allerkleinsten van 6 maanden tot 3 jaar, vergezeld door 1 of 2 volwassenen. 

De bib leest voor  
Op zondag 19.12 organiseert de bib 2 voorleeshalfuurtjes voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud. 
Van 11.00 tot 11:30 uur en van 11.45 tot 12.15 uur. Het is gratis en vooraf inschrijven is niet 
nodig. 

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

Tijdens de eindejaarsperiode 
is de bibliotheek gesloten 
van 23.12.2021 tot en met 
02.01.2022.

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

Het onthaal 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
Tijdens de eindejaarsperiode 
is Op-Weule gesloten van 
vrijdagmiddag 24.12.2021 om 12 
uur tot en met 02.01.2022.

Vlam verschijnt maandelijks 
behalve in de zomer. 

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Hans Van Rompaey

Werkten mee aan dit nummer:  
Kurt Deswert, Eddie Maes, de verenigin-
gen van Op-Weule, de Sint-Lambrechts-
bib, de Academie voor Muziek en Woord 
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
VRIJE BIJDRAGE VOOR DE VLAM 
Wat zou de Vlam zijn zonder alle trouwe lezers? Zoals elk jaar ben je heel welkom om in de 
kerstperiode een vrije bijdrage te doen voor de Vlam. Hieronder vind je de juiste bankgegevens. 
Wij zijn jullie alvast zeer dankbaar en kijken uit naar 2022! 

NIEUWS UIT DE ACADEMIE 
December is feestmaand! Voor het eerst komt de Sint binnen 
de muren van het academiegebouw zelf. Aan het Sinterklaas-
concert participeren leerlingen uit de eerste graad muziek en 
woord met zowel individuele als groepsgerichte optredens.

 Vrijdag 3 december om 18.30 uur 
 In de refter van de Academie voor Muziek en Woord, Georges 
Désirschool, Georges Désirsteeg 5 in St-Lambrechts-Wo-
luwe. Ingang via straat Berkenhof.

Ooit al eens genoten van een jazzoptreden in een 
treinstation uit de 19de eeuw? Voor de locatie alleen 
al is Jazz Station een bezoek meer dan waard. Dit 
levendige muziekcentrum in Vlaamse neorenaissan-
cestijl bevindt zich letterlijk bovenop de sporen die 
het Noordstation met de Leopoldswijk verbinden. 
Naast tentoonstellingen, luistersessies en lezingen 
over de jazzgeschiedenis kan je er deze maand ook 
een free podium meemaken van onze ensembles uit 
de afdeling Rock Pop Jazz. 

 Dinsdag 14 december om 19 uur 
 Jazz Station, Leuvensesteenweg 193 in Brussel

Tijdens het kleurrijk Kerstconcert brengen onze 
MCV-klassen een bloemlezing van stemmige liederen uit 
een divers repertoire. Ook individuele instrumentoptre-
dens van leerlingen uit de tweede graad komen aan bod.

 Donderdag 16 december om 19 uur 
 Gemeentezaal, P.Hymanslaan 2

 St-Lambrechts-Woluwe. 

Tijdens deze concerten nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen. Je hebt 
een Covid Safe Ticket nodig en we vragen om een mondmasker te dragen. 

Academie voor Muziek en Woord
Georges Désirschool, Georges Désirsteeg 5
Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Meer info op www.muziekenwoord.be

   Teresa Roosen
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Prikbord
Gemeenschapscentrum 
Op-Weule vzw - 
48.302.128

Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

T.: 02 775 92 00 F.: 02 779 53 18  
info@opweule.be  
www.opweule.be

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

Vlam verschijnt maandelijks 
behalve in juli.

V.U. H. Van Rompaey

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:  
Hans Van Rompaey

Werkten mee aan dit nummer:  
Kurt Deswert, Tessa Pues, 
Teresa Roosen, Eddie Maes,  Nathalie 
Hoes, Nina Neyrinck, Jan Van Damme en 
Tessa Rasmussen.

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 gebrui-
ken we uitsluitend om u Vlam toe te zen-
den en u op de hoogte te houden van de 
activiteiten van het gemeenschapscen-
trum en van de Vlaamse Gemeenschap 
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.

Bistro Op-Weule

Contact: joeri.wei@yahoo.com of via 0496 23 76 83 

Open    Maandag     11:00 - 15:00 uur

    Din - Vrij      11:00 - 23:00 uur

    Zondag         open bij activiteiten 

Gesloten     Zaterdag

De Bistro is ook beschikbaar voor feestjes en events. Tijdens activiteiten in Op-Weule kan gebruik 
worden gemaakt van de diensten van de Bistro. De prijzen en service zijn in afspraak met de Bistro 
zelf. Wens je geen gebruik te maken van de service van de Bistro? Dan wordt er 150 euro stopsel-
geld aangerekend.

Afscheid

Desire Schoonejans is overleden op 21 oktober 2019. Hij was de echtgenoot van Godelieve De 
Greef. Godelieve is bekend als wandelleidster en medewerkster bij de KWB in Sint-Lambrechts-
Woluwe. Op-Weule wenst Godelieve en haar familie nog heel veel sterkte toe.

Een vrije bijdrage voor de Vlam 
Zoals ieder nieuw jaar geven wij jullie de kans om een vrije bijdrage te doen voor de Vlam. Indien je 
dat wenst, mag dat op onderstaand rekeningnummer. Wij zijn jullie alvast zeer dankbaar!

Sinterklaasconcert - Vrijdag 6 december, 18:30 uur

Gemeentezaal, P. Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Kerstconcert - Donderdag 19 december, 19:00 uur

Gemeentezaal, P. Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Lucia - Dinsdag 10 december 2019, 19:00 uur

Gemeenschapscentrum WaBo,

Delleurlaan 39, 1170 Watermaal-Bosvoorde.

Tickets en info op www.wabo.be

Sluitingsdagen GC Op-Weule

Eindejaarsperiode 2019:

Periode van dinsdag 24 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020.

Sluitingsdagen 2020:

Paasweekend                            Zaterdag 11 april tot en met maandag 13 april 2020

Weekend Dag van de Arbeid         Vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei 2020

Weekend O.H. Hemelvaart         Donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei 2020

Pinkstermaandag              Maandag 1 juni 2020

Feestdag van de                      Zaterdag 11 juli 2020 
Vlaamse Gemeenschap

Zomersluiting                        Dinsdag 13 juli tot en met zaterdag 31 juli 2020

Nationale feestdag                Dinsdag 21 juli 2020

O.L.V. hemelvaart                Zaterdag 15 augustus 2020

Weekend Allerheiligen                       Zaterdag 31 oktober tot en met maandag 2 november 2020 
en Allerzielen

Wapenstilstand             Woensdag 11 november 2020

Koningsdag                          Zondag 15 november 2020

Eindejaarssluiting                              Donderdag 24 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021



Rode zwavelkop
in het Bronnenpark

Gordijnzwam

in het Bronnenpark

Geweizwam
in het Bronnenpark

Kroontjesknotszwam vlakbij Kapelleveld 

Als je goed oplet, kan je ze overal aantreffen. In een herfstig bos natuurlijk, maar 
zelfs op de stoep in de stad. In november ging Eddie Maes, actief bij Natuurpunt 
Brussel en compostmeester van Op-Weule, voor ons op zoek in Woluwe. Welke 
soorten komen er dit jaar voor? Kom het hier te weten of ga zelf eens op ontdekking!

"De hele Woluwevallei is een Europees beschermde zone (Natura2000) van hoge bio-
logische waarde en dus de perfecte ontdekkingsplek,” vertelt Eddie Maes. “In Bel-
gië zijn een kleine 5000 soorten paddenstoelen geïnventariseerd. Volgens de Atlas 
Vlaams Brabant en Brussel (2009) komen er 1290 soorten in het Brussels Gewest 
voor. Zeldzaamheden zijn in Brussel geen uitzondering. Zo werd vorig jaar in Hof 
ter Musschen een parasiet typisch voor fruitbomen aangetroffen, waarvoor tot dan 
slechts een viertal vindplaatsen in België bekend waren." 

Kan je in december nog paddenstoelen 
spotten? Eddie: "Het is onvoorspelbaar, 
maar zeker niet onmogelijk. De meeste 
paddenstoelen die je hier ziet, zijn geen lang 
leven beschoren. Dat kan een paar dagen 
tot weken zijn. Sommige soorten, de Ton-
derzwam bijvoorbeeld, kunnen jarenlang op 
dood of levend hout blijven aangroeien. Je 
hebt trouwens ook voorjaars- en zomerpad-
denstoelen, al is oktober-november wel het 
'hoogseizoen' voor de meeste soorten."

PADDENSTOELEN
IN ONZE BUURT

Zwarte knoopzwam 
vlakbij Kapelleveld 

Oorzwammetjein het Bronnenpark

Een paddenstoel die eruitziet zoals we verwachten.Leeft op dood hout en breekt het af.

De hoed van deze bodembewoner 

zou zo uit een opera van Mozart 

kunnen komen.

Een zwam die in oud rottend hout voorkomt  en talrijke knotsvormige vruchtlichaampjes tot 2 centimeter hoog vormt. De witte sporen vormen zich als een poeder aan de oppervlakte. 

Een Koraalzwam, relatiefzeldzaam op dood hout. Hier op een dode stronklangs de Woluwe. 

Meestal op dode eik met 
schorsresten, hier in de  
bosrand langs de Woluwe. 

Vaak niet groter dan een centimeter, met plaatjes die sporen bevatten.

>>  Meer weten?
 www.natuurpunt.be/pagina/paddenstoelen-herkennen


