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Woluwe Wintert
1200cultuur nodigt je uit voor een gezellige winteravond op zaterdagavond 29 januari. 
Spannende verhalen rond het kampvuur, betoverende muziek en een vurige circusact voor 
iedereen ouder dan 6 jaar. We verwarmen je ook met een drankje en een tas soep. Woluwe 
Wintert start om 17.30 uur en eindigt om 20 uur. We mogen nu ook eindelijk de unieke 
locatie bekend maken: het amfitheater van de school Athénée royal! Die bevindt zich in de 
Koninklijk Atheneumstraat 75 in Sint-Lambrechts-Woluwe. Tickets kosten 5 euro (2 euro 
aan Paspartoe-kansentarief) en koop je op www.opweule.be. Dit is een Covid Safe Ticket 
evenement en inschrijving op voorhand is verplicht. Woluwe Wintert is ideaal voor families 
met kinderen vanaf 6 jaar, maar iedereen is welkom! Het is een buitenevenement, dus kleed 
je best warm aan. Dit is een organisatie van 1200cultuur, de nieuwe verzamelnaam van de 
Nederlandstalige culturele spelers van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Zet de Vlam voor je raam 
Zin in een warme winterbabbel? Zet dan de Vlam voor je raam. Geen brandende kaars, maar het maandblad dat 
je nu leest. Deze mooie actie van onze vereniging KWB loopt ook deze winter. Met de Vlam voor je raam weten 
je buren dat je openstaat voor een babbeltje of een koffie in deze koude wintermaanden. Een leuke manier om 
oude bekenden nog eens terug te zien of nieuwe buren te ontmoeten. Heb je deze winter hulp nodig? Je bent 
ziek, maar je kunt niet naar de apotheker? Je hebt brood of andere boodschappen nodig? Contacteer dan Raf 
Beyns van KWB op 0478.679.611 of raf.beyns@skynet.be. En zo wordt Woluwe weer een beetje warmer deze 
winter!

Allereerst een gelukkig nieuwjaar van ons allemaal! We wensen iedereen een goede gezondheid toe en kijken uit 
naar een jaar vol gezellige activiteiten, bruisend verenigingsleven, mooie concerten, spontane caféavondjes en 

zorgeloos samenzijn. Hopelijk houdt het virus zich in 2022 wat koest. We kunnen alleen maar hopen en er samen 
het beste van maken.

Ons cursusaanbod voor het voorjaar kan je bekijken op pagina 4. Zin in yoga op maandag, je Engels oefenen of een 
intensievere sportles BBB? Wil je je kinderen inschrijven voor het crea-atelier of kleutersport op woensdagnamiddag? 

Doe het dan snel op www.opweule.be of in Op-Weule zelf. Je kan aan het onthaal nu ook met de bankkaart betalen. 
Zoek je een leuke speelweek voor je kids in de krokus- of paasvakantie? Blader naar het aanbod op pagina 9. De inschrij-

vingen voor de speelweken starten op maandag 10.01 om 10 uur. 

Wil je meer weten over de activiteiten van Op-Weule en de verenigingen? Op pagina 6 ontdek je de agenda met work-
shops, lezingen, rondleidingen, concerten, familietheater en nog veel meer. Er is deze keer geen gedrukte voorjaarsbro-

chure. Je vindt het aanbod op de website en per maand in de Vlam. 

Hoe zit het momenteel met de veiligheidsmaatregelen in Op-Weule? Gaat mijn cursus of activiteit door? Je volgt best onze 
sociale media (Facebook en Instagram) en website voor het meest recente nieuws. Aarzel niet om het onthaal te contacteren 

op info@opweule.be of 02 775 92 00 als je vragen hebt.

En ten slotte de vraag die op vele lippen brandt: gaat de nieuwjaarsreceptie door? Een klassieke receptie mag helaas niet op 
dit moment, maar we hebben een origineel alternatief bedacht. Lees er hieronder meer over. 

Tot binnenkort! 

Team Op-Weule

Beste lezers

KORT NIEUWS
Nieuwjaarsreceptie wordt comedyshow 

De nieuwjaarsreceptie is een feestelijke traditie in Op-Weule waar we elkaar weerzien na de kerstva-
kantie en toosten op het nieuwe jaar. Door de huidige veiligheidsmaatregelen is een klassieke receptie 
helaas niet mogelijk, maar Op-Weule blijft niet bij de pakken neerzitten. We zijn dus verheugd om jullie op 
zondagnamiddag 16 januari uit te nodigen op onze... comedyshow! Compagnie Amai brengt een flinke 
dosis humor en improvisatie naar onze Loods. Het wordt grappig, ontroerend en een tikkeltje absurd. 
Zowel onze trouwe verenigingen als nieuwe bezoekers zijn welkom. De show begint om 14 uur. De 
toegang is gratis, wel reserveren op www.opweule.be of via het onthaal. 
Plaatsen zijn beperkt, dus wacht niet te lang! 



ONDER ONS
100 JAAR IN 2022 

Koninklijke Toneelvereniging Onder Ons wordt 100 jaar in 2022. Een frisse eeuweling! Wat honderd jaar geleden 
begon als een Toneelkring die de kas van de plaatselijke voetbalclub moest spijzen, is uitgegroeid tot een instituut 
van amateurtoneel in Sint-Lambrechts-Woluwe. Sinds 1973 mag de vereniging zich Koninklijk noemen. Onder Ons 
heeft een heel programma in petto om het 100-jarig bestaan in stijl te vieren. Het wordt een spetterend feestjaar! 

Februari: De Grote Onder Ons 100 jaar Quiz
Stel een team samen van maximum 5 personen en strijd mee voor 
de ereplaats op zaterdag 12 februari om 19.30 uur. Het wordt een 
gezellige algemene kennis quiz, voor alle gegadigden tussen 7 en 100 
jaar. Uiteraard gelardeerd met vragen over Onder Ons. Inschrijving: € 
10 per team via peter.claerhoudt@telenet.be of andere bestuursleden. 
Je vindt hun gegevens op de website toneelonderons.be.

Maart: Lenteproductie 2022 
In de lente speelt Onder Ons het stuk 'U spreekt met Uw moordenaar'. 
Dit is een vrije bewerking van 'Dial M for Murder' van Alfred Hitchcock 

in een regie van Bart Beyns. Deze 
lenteproductie speelt 3 keer in de Loods van Op-Weule. Op vrijdag 25 maart en zaterdag 
26 maart, telkens 's avonds om 20 uur. Op zondag 27 maart kan je nog naar de matinee 
om 14.30 uur. Kaarten kosten 9 euro in voorverkoop en 11 euro aan de kassa. Reserveer 
je tickets bij het onthaal van Op-Weule of bij een van de leden van Onder Ons. Paspartoe 
en Groepspas zijn welkom. 

Mei: Receptie & thé dansant
Onder Ons nodigt je graag uit op een receptie met thé dansant op zaterdag 14 mei in 
de Loods van Op-Weule. Kom mee vieren en genieten van het weerzien met het trouwe 
publiek. Naast enkele speeches zal er bovendien een liveband voor een aangename 
sfeer zorgen. Inkom gratis. Meer details volgen op de site van Onder Ons, in de Gazet 
van Onder Ons en in de Vlam. 

December: Winterproductie 2022
Onder Ons speelt de winterproductie in haar feestjaar maar liefst 5 keer! Vrijdag 2 en 
zaterdag 3 december en dan de week nadien op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 
december. Het stuk blijft nog even een verrassing ... De Toneelvereniging belooft wel dat 
het stuk een eeuwfeest meer dan waardig zal zijn. De Loods van Op-Weule zal daveren 
van de staande ovaties!

En er is nog meer!
Onder Ons plant een tentoonstelling in Op-Weule met oude 
documenten, foto's, affiches van de vereniging. Heb je nog 
interessante foto's of documenten liggen? Laat dan iets 
weten. Wil je meespelen, regisseren of op een andere manier 
meewerken aan de producties in een aangename en onge-
dwongen sfeer? Neem dan gerust contact op met peter.clae-
rhoudt@telenet.be of per telefoon op 0495.208.790. Je kan 
ook de andere bestuursleden of medewerkers aanspreken. 

Op de hoogte blijven van het feestjaar?
Surf naar toneelonderons.be of 
volg @Onder.Ons.SLW op Facebook.
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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 van 14.30 tot 16.30 uur. 
De reeks loopt van 26.01 tot 18.05.2022. 

 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 taal tot sport en crea, zowel voor kinderen als volwassenen. Alle cursussen 
vinden plaats in Op-Weule, tenzij anders vermeld. Er is geen les tijdens schoolvakanties 
of feestdagen. 

Hoe inschrijven? Voor alle vaste cursussen en activiteiten in Op-Weule kan je online inschrijven op 
www.opweule.be. Is online moeilijk voor jou? Betaal dan contant of met de bankkaart aan ons onthaal. 

Gaat mijn cursus door? Je volgt best onze website en sociale media (@Opweule op Facebook en Insta-
gram) voor het meest recente nieuws over de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Alle ingeschreven  
cursisten houden we ook via mail op de hoogte. Aarzel niet om het onthaal te contacteren op info@opweule.be of 
02 775 92 00 als je vragen hebt.
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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
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AGENDA JANUARI 

KINDEREN 
& FAMILIES
Familietheater:
De kleine vuurtorenwachter (4+)
Een hartverwarmend en sprookjesachtig verhaal 
met veel humor. Een mooie familievoorstelling, 
ideaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

 Zondag 23.01 van 14 tot 15 uur
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

Woluwe Wintert (6+.)
1200cultuur nodigt je uit voor een winteravond 
vol spannende verhalen rond het kampvuur, be-
toverende muziek en een vurige circusact. Ver-
warm je met een drankje en een tas soep. Voor 
iedereen ouder dan 6 jaar! Dit is een buiteneve-
nement, dus kleed je best warm aan.

 Zaterdag 29.01 om 17.30 uur tot 20 uur
 Amfitheater van de school Athénée royal,  
Koninklijk Atheneumstraat 75

 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief
 Covid Safe Ticket en inschrijving op voorhand 
verplicht. 

Zotte zondag:
Rollerdisco voor families (4+)
Rrrrrr-oooo-lll-eee-rrrrr time! Hou jij van rol-
schaatsen? En van leuke hits? Kom dan naar 
onze rollerdisco voor families met kinderen van-
af 4 jaar en leef je helemaal uit.

 Zondag 30.01: • tijdslot 1: 10-12u • tijdslot 2: 
12-14u • tijdslot 3: 14-16u

 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief
 Heb je geen eigen rolschaatsen? Stuur elien.
broos@vgc.be een mail met je schoenmaat.  

Zoete zaterdag:
Koken met kids (6-12 jaar)
Een zoetebek in huis die graag in de keuken 
staat? In een kleine groep gaan de kinderen op 
Wereld Nutella Dag (ja dat bestaat echt!) zelf 
aan de slag en maken ze allerlei lekkernijen. 
Smullen maar!

 Zaterdag 05.02 van 10 tot 15 uur
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

Carnaval: Kinderdisco
voor families (3-9 jaar)
Trek je gekste verkleedkleren aan en kom samen 
met ons feesten! We houden een groot carnaval-
feest voor families met doe-mee-show, glitter-
tattoos en fotobooth. Op het einde krijgen alle 
kinderen een zakje met leuke verrassingen mee 
naar huis.

 Zondag 20.02.202 van 14 tot 16 uur
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

55+ 
Filmnamiddag:  
L'emmerdeur
We kijken samen ge-
zellig naar de klas-
sieker L'Emmerdeur. 
Deze Frans-Italiaan-
se komedie uit 1973 
heeft Jacques Brel in 
de hoofdrol.

 Maandag 17.01 om 14.30 uur
 Op-Weule
 € 5 met koffie en zoetigheid / € 2 Paspar-
toe-kansentarief

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

Valentijnsconcert: The Rowdies
De 55+ werking van Op-Weule nodigt je uit voor 
een muzikaal Valentijnsfeest met The Rowdies! 
Deze band brengt een spetterende show met 
rock-'n-roll en swingende muziek van de jaren 
'60, '70 en '80. Hou alvast de datum vrij, meer 
info volgt.

 Zondag 13.02 van 14.30 tot 18 uur
 € 8 met koffie en zoetigheid / € 2 Paspar-
toe-kansentarief

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

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

 Elke maandag en vrijdag om 12.30 uur
 LDC 't Koetshuis, Orbanlaan 54 
in Sint-Pieters-Woluwe

 € 7 voor 3-gangen menu (€ 6 omnio)
 Inschrijving verplicht 2 dagen op voorhand: 
0471.791.977 

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

 Donderdag 26.01 om 14 uur.
 LDC 't Koetshuis 
 € 5 met koffie en zoetigheid
 Inschrijven via 0471.791.977 

Hoe inschrijven? Voor alle activiteiten die Op-Weule zelf organiseert, kan je online inschrijven op www.opweule.be. Is 
online moeilijk voor jou? Betaal dan contant of met de bankkaart aan ons onthaal. Is de organisatie in handen van een 
vereniging of andere organisatie? Dan staat erbij hoe je kan inschrijven. 

Ik heb interesse in een activiteit, maar gaat die wel door? Je volgt best onze website en sociale media (@Opweule op 
Facebook en Instagram) voor het meest recente nieuws over de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Alle inge-
schreven deelnemers houden we ook via mail op de hoogte. Aarzel niet om het onthaal te contacteren op info@opweule.
be of 02 775 92 00 als je vragen hebt.
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CREATIEF
& LEERRIJK 
Driekoningentocht:  
‘Matongé - kleur je mee!’
De jaarlijkse driekoningentocht van KWB gaat 
door de wijk Matongé in Elsene. Samen met gids 
Christiaan Hermans ontdekken we de Afrikaan-
se winkels, kappers en restaurants van deze 
kleurrijke buurt, geklemd tussen de Europese 
wijk en de chique Louizalaan.

 Zaterdag 08.01 om 14 uur
 Afspraak voor 14 uur aan het Verheyleweghe-
plein (bushalte 27)

 € 5 voor KWB-leden en hun gezin, € 7 voor 
niet-leden 

 Meer info bij Raf Beyns op 0478.679.611 of 
raf.beyns@skynet.be 

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

 Vrijdag 28.01 om 19 uur.
 Op-Weule
 € 10 voor niet-leden, plus verdeling van de 
kosten

 Meer info bij Raf Beyns op 0478.679.611 of 
raf.beyns@skynet.be 

 
Lezing: de abdijen van het  
Zoniënwoud 
Paul Delva vertelt over de abdijen in het Zoniën-
woud tijdens deze lezing van KWB en Femma.

 Vrijdag 04.02 om 19.30 uur
 Op-Weule
 Meer info bij Raf Beyns op 0478.679.611 of 
raf.beyns@skynet.be 

CULTUUR

BELEVEN 
Jazzgeno(o)tschap
Meer info over deze sessie volgt. Kijk op jazzge-
nootschap.be.

 Dinsdag 11.01 om 20 uur
 Op-Weule
  € 8 / gratis voor leden 

Lezing: Miles Davis na Coltrane 
Marc Van den Hoof vertelt over de saxofonisten 
die in aanmerking kwamen om Coltrane op te 
volgen bij Miles Davis.

 Dinsdag 25.01 om 20 uur
 Op-Weule
 € 8 / gratis voor leden 
 Dit is een organisatie van het Jazzgeno(o)
tschap. Meer info: jazzgenootschap.be

  

(P)OP-WEULE
Onder de naam (P)OP-WEULE nodigt de Bistro 
elke eerste donderdag van de maand (behalve 
in januari) een artiest uit voor een gezellig ca-
féconcert.

 Donderdag 03.02 om 20 uur
 Bistro Op-Weule
 Gratis

ONTMOETING 
Praatcafé  
Vlaamse Parkinsonliga 
De Vlaamse Parkinson Liga komt elke maand 
samen in Op-Weule. Let op: dit is voortaan op 
maandag. Voor een babbel, steun en vragen over 
Parkinson.

 Telkens op de derde maandag van de maand 
(17.01) 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. 

 Telkens op de laatste donderdag van de 
maand (27.01) van 16 tot 22 uur.

 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Een organisatie van de Sint-Lambrechtsbib.

   

Nieuwjaarscomedyshow 
Geen klassieke nieuwjaarsreceptie dit jaar, maar 
een comedyshow! Compagnie Amai brengt een 
flinke dosis humor en improvisatie naar onze 
Loods. Het wordt grappig, ontroerend en een tik-
keltje absurd. Lees meer op pagina 2. 

 Zondag 16.01 van 14 tot 17 uur
 Op-Weule
 Gratis
  Reserveren op www.opweule.be of via het 
onthaal. Plaatsen zijn beperkt, dus wacht niet 
te lang!  

Rustige  
zondagnamiddagwandeling 
Femma, KWB, Okra en beweging.net nodigen je 
uit op hun begeleide natuurwandelingen, telkens 
op de laatste zondag van de maand. 

 Zondag 30.01 om 14.15 uur
 Afspraak aan de Voorzienigheidschool (aan 
de picknicktafels tussen de Fabrystraat en het 
Woluwedal).

 Gratis
 Meer info bij Raf Beyns op 0478.679.611 of 
raf.beyns@skynet.be
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Het is koud en donker buiten, maar binnen kunnen we het wel extra gezellig maken.
Daarom hebben we 5 leuke tips om deze winter goed door te komen met je kids.

KNUTSEL JE EIGEN
KERSTDECORATIE

Blijft jouw kerstboom nog even staan thuis? Wat leuk! Kan die nog wel wat extra 
versiering gebruiken? Dubbel zo leuk! Dat kan je gewoon zelf maken. Knip een 
wc-rolletje in reepjes en lijm ze aan elkaar. Versier naar hartenlust en hang er een 
touwtje aan. Kies een mooi plaatsje uit in de boom. 

BAK EEN
PAPEGAAIPANNENKOEK
We kunnen allemaal wat kleur gebruiken tijdens deze donkere periode. Bak 
daarom een lekkere en vooral kleurrijke pannenkoek. Het enige wat je nodig hebt 
is: pannenkoekbeslag, voedingskleurstof en mengtubes of verschillende komme-
tjes met scheplepel. Maak vervolgens het beslag en verdeel dit. Doe in elke tube 
of in elk kommetje een andere kleur kleurstof. Maak tot slot mooie tekeningen in 
de pan, bakken en smullen maar!

BOUW EEN KOEKEN
SNEEUWHUISJE 
Ligt er sneeuw op de grond? Spurt dan naar buiten en bouw je eigen iglo of sneeuw-
man. Ligt er geen sneeuw? Geen nood, maak binnen je eigen sneeuwhuisje met 
een lekkere warme kop chocolademelk. Soldatenkoeken of andere koeken zijn de 
stevige muren. Smelt witte chocolade of gebruik suikerglazuur om de muren aan 

elkaar te lijmen. Wacht tot deze gestold zijn. Versier ver-
volgens met wat jij lekker vindt. Jammie, in zo’n huisje 
willen wij wel wonen!

VOEDER DE VOGELTJES 
De vogels hebben het hard te verduren tijdens de winter. Tijd om ze te voederen! Koop in de winkel 
ongezouten frituurvet en een zadenmengsel. Smelt het vet in een kom en doe de zaadjes erbij. Giet 
het in een leeg yoghurtpotje, een brik, een oud kopje, een conservenblikje, cupcakevormpje… Leg er 
een touwtje in voor je het mengsel er in giet. Zodra het vet is uitgehard, kan je het omhoog hangen. 
Wat zullen de vogels blij zijn!

GA OP SCHATTEN-
ZOEKTOCHT

Al van ‘geocaching’ gehoord? Dat is een wandeling met extra’s. Samen ga je 
op schattenzoektocht via je smartphone. Zoek een leuk park op, trek je muts, 
sjaal en wanten aan en geniet van de geuren, kleuren en geluiden van de winter 
om je heen. Op www.geocaching.com vind je een lijst met de schatten in jouw 
omgeving.

5 WINTERTIPS
VOOR KIDS 
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Joepie, we hebben weer een superleuk en groot aanbod speelweken! Voor de speelweken in de krokus- en 
paasvakantie starten de inschrijvingen op maandag 10.01 om 10 uur. Inschrijven kan op www.opweule.be of 
aan het onthaal. Alle speelweken gaan door in Op-Weule. Er is opvang voorzien tussen 8.30u en 9u en tussen 
16u en 17u. De opvang is inbegrepen in de prijs. Kom je in aanmerking voor het kansentarief of heb je andere 
vragen? Mail naar elien.broos@vgc.be. 

De speelweken van Op-Weule richten zich naar kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs of kinderen die thuis Nederlands 
spreken. Inschrijfvoorwaarde is dus dat je kind voldoende Nederlands spreekt en verstaat. Onvoldoende kennis van het 
Nederlands beïnvloedt sterk de dynamiek tijdens de speelweek en het is negatief voor je eigen kind, de begeleiding en de 
andere kinderen.

Ben je ook al benieuwd naar de speelweken in de zomervakantie? Surf naar www.opweule.be en ontdek het hele aanbod. 
De inschrijvingen voor de speelweken in de zomervakantie starten op dinsdag 19.04 om 10 uur.

5 WINTERTIPS
VOOR KIDS 
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KROKUSVAKANTIE 
Het verkleedpartijtje (3-6 jaar)
Een krokusvakantie vol crea- en speelplezier voor 
kleuters. We lezen samen ‘Het Verkleedpartijtje’, 
een kinderboek over Grote Wolf en de drie biggetjes, 
en gebruiken dit als thematisch verhaal tijdens de 
speelweek.

 Maandag 28.02 tot en met vrijdag 04.03
 van 9 tot 16 uur

 Op-Weule
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief
 Breng lunchpakket, tienuurtje, vieruurtje, drinkfles, 
knutselschort en reservekledij mee.

PAASVAKANTIE
Kriebeldiertjes (3-6 jaar)
Een hele week spelen, bewegen en knutselen voor 
kleuters. We lezen samen over ‘Jonie’ de spin. Dit 
kinderboek gebruiken we tijdens de speelweek als 
thematisch verhaal.

 Maandag 04.04 tot en met vrijdag 08.04
 van 9 tot 16 uur

 Op-Weule
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief
 Breng lunchpakket, tienuurtje, vieruurtje, drinkfles, 
knutselschort en reservekledij mee.

Beeldende kunsten (3-6 jaar)
Tijdens deze speelweek ontdekken we met de kleu-
ters verschillende stromingen uit de beeldende 
kunst. Heb jij thuis een creatieveling die graag de 
handen uit de mouwen steekt? Schrijf je kleuter dan 
snel in!

 Maandag 11.04 tot en met vrijdag 15.04
 van 9 tot 16 uur

 Op-Weule
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief
 Breng lunchpakket, tienuurtje, vieruurtje, drinkfles, 
knutselschort en reservekledij mee.

Fashion & Upcycling (6-12 jaar)
Een creatieve week waar je kind speelt met kleuren 
en stoffen. We maken onze eigen kleding, accessoi-
res en andere kunstwerken. De kids worden echte 
modeontwerpers!

 Maandag 28.02 tot en met vrijdag 04.03
 van 9 tot 16 uur

 Op-Weule
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief
 Breng lunchpakket, tienuurtje, vieruurtje, drinkfles 
en knutselschort mee.

Musicalkamp (7-12 jaar)
Staat je kind graag op het podium? Dan is het mu-
sicalkamp ideaal. Dansen, zingen en acteren - het 
wordt superleuk! In één week tijd steken we onze 
eigen minimusical in elkaar. Op het einde zijn alle ou-
ders welkom voor een spetterende show. Ervaring is 
niet nodig, enthousiasme wel!

 Maandag 04.04 tot vrijdag 08.04
 Op-Weule
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief
 Breng lunchpakket, tienuurtje, vieruurtje en een 
drinkfles mee. 

KR44K D3 COD3 (7-12 jaar)
Is jouw kind nieuwsgierig en fan van raadsels en 
escape rooms? Dan is deze speelweek perfect! De 
kinderen ontdekken hoe je zelf raadsels en codes 
opstelt en ontcijfert. Samen bouwen we een escape 
room. Hoe cool is dat?

 Maandag 11.04 tot en met vrijdag 15.04
 van 9 tot 16 uur

 Op-Weule
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief
 Breng lunchpakket, tienuurtje, vieruurtje en een 
drinkfles mee.

SSPPEEEELLWWEEKKEENN



Samen lezen op zondag
Samen lezen betekent samen met anderen lezen en erover praten, 
herinneren, genieten. Tijdens een Samenleessessie lees je samen 
met begeleidster Ilona Plichart en een aantal andere deelnemers 
fragmenten uit boeken, gedichten of verhalen. Daarna volgt een 
gezellige babbel over de teksten en de thema’s die er in aan bod 
komen. Iedereen is welkom. Je hoeft niets te betalen of voor te 
bereiden, enkel luisteren kan ook. 

 Zondag 16.01 en 13.02 van 10 tot 11.30 uur
 Sint-Lambrechtsbib
 Gratis
 Reserveer via de website of stuur een mail naar bibliotheek@woluwe1200.be.

 De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij.

Babbel & Kaft
Vanaf 12 januari starten we opnieuw met Babbel & Kaft, de gezelligste voormiddag van de 
week! Elke woensdag komen we samen om de nieuwste boeken te kaften. Dat doen we met 
een drankje en een fijne babbel. Aansluiten kan altijd. Je hoeft nog niet te kunnen kaften, wij 
leren je de kneepjes van het vak. Spreek je nog niet zo vlot Nederlands? Dan is dit ook een kans 
om te oefenen.

 Elke woensdag vanaf 12.01 tot 29.06, telkens van 10 tot 11.30 uur
 Sint-Lambrechtsbib
 Gratis 

Maandelijkse spelletjesavond in Bistro Op-Weule
Samen gezellig een bordspel of kaartspel spelen? Ontdek de collectie 
gezelschapsspellen van de bib tijdens de spelletjesavonden in de Bistro. 
Er zijn spellen voor de beginnende en meer ervaren spelliefhebber. In het 
aanbod vind je strategische, coöperatieve, behendige spellen en zelfs 
eenvoudige spelletjes voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Een spel mee 
naar huis nemen? Dat kan! Kom naar de bibliotheek tijdens de openings-
uren en leen het uit net zoals een boek. 

 De laatste donderdag van de maand
 (27.01, 24.02, 31.03, 28.04 en 30.06) van 16 tot 22 uur. 

 Bistro Op-Weule
 Gratis 

Tournée Minérale: workshop mocktails maken
Ga jij ook de uitdaging aan om in februari een maand lang geen alco-
hol te drinken? De bibliotheek en de Bistro helpen je een handje tijdens 
‘Tournée Minérale’! In deze gezellige workshop leren we lekkere alcohol-
vrije cocktails maken met verschillende ingrediënten. 

 Woensdag 02.02 van 19 tot 21 uur 
 Bistro Op-Weule
 € 8
 Hou onze website in de gaten voor meer info en inschrijven.

 De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij.

Ontdek het voorjaar van de bib op sint-lambrechts-woluwe.bibliotheek.be

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

Contact 
0471 34 48 18 
bibliotheek@woluwe1200.be 

Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

www.sint-lambrechts-woluwe.
bibliotheek.be
Facebook: @sintlambrechtsbib

10

ONTDEK HET 
VOORJAAR
VAN DE BIB



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

Vlam verschijnt maandelijks 
behalve in de zomer. 

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Hans Van Rompaey

Werkten mee aan dit nummer:  
De verenigingen van Op-Weule, Ellen 
Vanderstraeten, Florencia Orlandino, de 
Sint-Lambrechtsbib, 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
NIEUWS UIT DE ACADEMIE 
Benieuwd naar de activiteiten van de Academie voor Muziek en Woord dit voorjaar? 
Kijk op www.muziekenwoord.be of volg de Academie op Facebook en Instagram. De 
volgende jazz jam in Op-Weule zal in februari zijn. Meer info volgt!

400 PANNENKOEKEN OP 11.11 
Op 11 november kwam een 80-tal mensen naar 
Op-Weule om al pannenkoeken etend de actie van 
11.11.11 te steunen. Wegens de veiligheidsmaatre-
gelen verliep dit in 2 shiften. Vrijwilligers Godelieve 
en Ghisèle werden door initiatiefnemer Georges de 
Smul in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange 
inzet. 34 jaar à rato van 400 pannenkoeken per keer 
... reken maar eens uit. De actie bracht dit jaar meer 
dan 1700 euro op. Bedankt aan iedereen voor de 
steun!

Kippenvel tijdens de laatste jazz jam in Op-Weule.
Deze mooie foto is genomen door organisator en pianoleraar Marc Sperber. 



Heb jij in december de expo ‘Colour Me Mountain’ gezien in de Bistro? Deze tentoon-
stelling was de afsluiter van het participatief kunstproject van Op-Weule in de Konij-
nenbergwijk. Kunstenaarsduo Ellen Vanderstraeten en Florencia Orlandino gingen 
daar maanden creatief aan de slag met de buurtbewoners. Tijdens de expo kon je zelf 
ook meedoen en je fantasie loslaten op het kleurrijke textiel. Was je er niet bij? Beleef 
het een beetje mee dankzij deze prachtige foto’s. 

Kunstenaar Ellen Vanderstraeten vertelt: “Tijdens onze kunstprojecten dompelen we mensen 
onder in een ervaring zodat ze al hun zintuigen gebruiken. We laten je bijvoorbeeld een stuk 
textiel voelen. Hoe voelt die stof op je lichaam? En hoe voel jij je daarbij? We creëren een vei-
lige plek zodat zowel kinderen als volwassenen contact kunnen maken met hun ervaringen. 
Ook het sociale is belangrijk in onze manier van werken: samen creatief zijn en kunst beleven.” 
Dit kunstproject krijgt misschien nog een staartje.
Wordt vervolgd!

COLOUR ME 
MOUNTAIN

De mooie foto's van de vernissage zijn van Lieselot Siddiki.
De andere foto's zijn getrokken door de kinderen van de 
Konijnenberg zelf!

>> Wil je nog meer zien van kunst op de Konijnenberg?
 Kijk bij @EllCompanyKonijnenberg op Facebook 
 en @konijnenberg_ op Instagram.


