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Het nieuwe jaar is op kousenvoeten begonnen door de zoveelste coronagolf. In Op-Weule mag het 
merendeel van de cursussen gelukkig nog doorgaan. Sport op veilige afstand en de conversatietafels 

online of in aangepaste vorm. Ook sommige kinderactiviteiten en kleinschalige culturele evenementen 
zijn mogelijk. Onze verenigingen zijn harder getroffen: veel van hun bijeenkomsten zijn momenteel niet 

toegelaten. We zoeken samen naar oplossingen en hopen dat het tij snel keert.

Dat er soms net mooie dingen ontstaan in moeilijke tijden, bewijst het Don Bosco internaat van Sint-Pie-
ters-Woluwe. Dankzij het nieuwe Allegriafonds krijgen kwetsbare leerlingen en hun gezin meer kansen. 

Lees hun verhaal op pagina 4. Met de gratis comedyshow en de raamtekeningen in de straat probeert 
Op-Weule ook wat humor en lichtheid binnen te smokkelen in 2022. We hebben het allemaal nodig! 

In februari vieren we Valentijn met een mocktail. Het is immers ook de maand van Tournée Minérale. Deze 
actie motiveert je om een maand geen of minder alcohol te drinken. Inspiratie nodig? Op pagina 9 maken we 

kidscocktails voor de hele familie. In onze Bis-
tro staan altijd lekkere alternatieven op de kaart. 

Probeerde je al eens een Crodino als aperitief 
of een frisse Leffe 0%? De dagschotels voor de 

maand februari vind je trouwens hiernaast.

Wil je meer weten over de activiteiten van Op-Weule 
en de verenigingen? Op pagina 5 ontdek je de agenda 

voor februari. Wil je nog graag inschrijven voor een 
cursus? Dan is het overzicht van ons voorjaarsaan-

bod zeker handig. Volg onze sociale media (@OpWeule 
op 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.

Tot binnenkort! 

Team Op-Weule

Beste lezers

KORT NIEUWS
Vrolijk begonnen is half gewonnen 
'Als het leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van.' Zo redeneerden wij toch, toen duidelijk werd dat een klassieke nieuw-
jaarsreceptie niet mogelijk zou zijn wegens de coronamaatregelen. Dan maar nieuwjaar met een twist! Het was een primeur voor 
Op-Weule: een comedyshow om het nieuwe jaar te vieren. Was jij er ook bij op zondag 16 januari? Benieuwd wat je ervan vond! 

We nodigden Compagnie Amai uit voor een wervelende show met comedy, theater en livemuziek. Dit improvisatiecollectief verzon 
hilarische, idiote en ontroerende scènes die typisch zijn voor Op-Weule. Het publiek kwam ook met allerlei grappige suggesties 
waar Compagnie Amai enthousiast op inpikte. 

Nog een feestelijk moment: 
Cecile Rijckaert kreeg de trofee 
voor 'vrijwilliger van het jaar'. 
Helaas kon zij er niet bij zijn, dus 
nam buurvrouw Gisèle van het 
wijkcomité de trofee voor haar 
in ontvangst. De speech van 
Op-Weule's voorzitter Hans Van 
Rompaey, de bubbels en corona-
proof geserveerde hapjes maak-
ten de namiddag compleet. Het 
was anders dan anders, maar 
meer dan geslaagd. 

dinsdag - vrijdag
12:00 - 14:30

LUNCH:

dagschotels
Elke week een nieuwe 
huisbereide lunch 

GSM: 0488.80.22.40
 

Bistro Op-Weule
Sint Lambertusstraat 95 

1200 Brussel 

RESERVEREN ?
01 - 04: stoofvlees met frietjes

08 - 11: thaise kipballetjes in pindasaus

15 - 18: witloofrolletjes uit de oven

22 - 25: chili con (of sin) carne

 

FEBRUARI



Zag jij de winterse raamtekeningen in de Sint-Lambertusstraat al? Net als vorig jaar ver-
fraaiden we samen met een kunstenaar de ramen van enkele buren. Ellen Vermaete is in 
haar vrije tijd veel met tekenen bezig en ze heeft duidelijk talent. Ze ging aan de slag met 
de wensen van de bewoners en maakte zo een raamtekening 
op maat. Het resultaat: kleine kunstwerkjes met een hartver-
warmende boodschap. Volgend jaar misschien iets voor jouw 
raam?
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WINTERSE 
RAAMTEKENINGEN
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EEN NIEUWE BRIL DANKZIJ 
HET ALLEGRIAFONDS 

"Een nieuw jaar is altijd een goed moment om terug te blik-
ken én vooruit te kijken. Om dankbaar te zijn en te dromen. In 
2021 konden we dankzij de inzet van een grote groep betrok-
ken mensen (veraf én dichtbij) iets extra betekenen voor heel 
wat jongeren van het internaat Don Bosco in Sint-Pieters-Wo-
luwe. Jongeren kregen hier kansen die ‘normaal’ lijken voor 
velen, maar voor heel wat kansarme en kwetsbare jongeren 
en hun gezin niet evident zijn." 

HET ALLEGRIAFONDS 
"In het spoor van de heilige Don Bosco startten we vanuit KAJ 
Don Bosco in volle coronatijd het Allegriafonds op. Dit deden 
we onder impuls van oud-leerlingen, geëngageerde ouders, 
vrijwilligers en met de hulp van stichting Pelicano, die strijdt 
tegen kinderarmoede in ons land. Ons doel? Jongeren gelijke 
kansen bieden, op school en in de vrije tijd." 

"Het fonds maakte nu al een verschil : 
• voor vijf jongeren werd een volledig pakket schoolboeken 

aangekocht
• aan drie jongeren werd een nieuwe laptop geschonken
• drie kinderen kregen een nieuwe boekentas 
• voor twee jongeren en hun gezin werd de elektriciteits- en 

internetrekening betaald
• twee jongeren konden genieten van vormingscursussen
• een nieuwe bril werd aangeschaft voor een jongere
• voor heel wat jongeren werd schoolmateriaal aangekocht : 

balpennen, potloden, schriften, mappen, …

In totaal werd zo'n 7000 euro via het Allegriafonds omgezet 
in concrete en directe hulp!"

“Jongeren verdienen alle kansen, 
ook bij ons op internaat.”

"Daarnaast konden we tijdens de coronaperiode genieten van 
heel wat vrijwillige ondersteuning uit de buurt. Graag willen 
we de medewerkers van de brede schoolwerking, de jeugd-
huizen en de gemeenschapscentra van Sint-Pieters-Woluwe 
en Sint-Lambrechts-Woluwe bedanken voor hun aanbod van 
activiteiten aan onze jongeren binnen het internaat tijdens 
corona. Samen spelen en zot doen was zo welkom in deze 
periode van stress en verdriet. Wij - internen en opvoeders - 
zijn blij om de samenwerking verder te kunnen zetten en ook 
onze duit in het zakje te doen als animator bij de buitenspeel-
dag of als helpend handje bij een eetfestijn." 

Een nieuwe bril, een pakket schoolboeken, een laptop, … 
Voor veel gezinnen is dit een vrij gewone aankoop. Voor 
sommige kwetsbare jongeren van het internaat Don 
Bosco in Sint-Pieters-Woluwe ligt dit anders. Dankzij 
het nieuwe Allegriafonds krijgen deze leerlingen en hun 
gezin meer kansen. Ook Op-Weule steunde vorig jaar 
de jongeren van het internaat met een leuk aanbod van 
buitenschoolse activiteiten. De directeur en opvoeders 
van het internaat vertellen je er graag meer over in deze 
Vlam.

"Al maanden beloofden ze mij thuis een 
nieuwe bril. Men zei me op school altijd 
dat ik maar vooraan in de klas moest 
gaan zitten. Elke avond had ik hoofdpijn. 
De dokter zei dat ik een bril nodig had. 
Ik kreeg via de opvoeders een bril. Ze 
zeiden dat jullie deze hebben betaald. 
Dank u! Nu kan ik echt goed opletten in 
de klas."
Meisje dat opgroeit bij haar
gepensioneerde oma, 11 jaar
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DIGITAAL OPEN LEERCENTRUM 
"2022 wordt ook de start van het digitaal open leercentrum. Een 
oude slaapzaal wordt omgetoverd tot een moderne, multimedi-
ale studieruimte waar studeren voor iedereen mogelijk wordt. 
Concreet zullen er acht kleine ruimtes zijn waar jongeren in alle 
rust individueel of in kleine groepjes schooltaken kunnen maken, 
met up-to-date informaticamateriaal."

"Er worden ook twee grotere ruimtes voorzien voor knutselacti-
viteiten, kookmomenten, vormings- en overlegmomenten met de 
internen. Zo kunnen we nog meer op maat van de talenten van 
onze jongeren werken – en hen de kans geven deze te ontwikke-
len. Een droom die werkelijkheid wordt!"

Met een genegen Don Bosco groet,

Bart Claerebout, oud-leerling, kajotter, opvoeder en  
afgevaardigd bestuurder van KAJ Don Bosco vzw.
Jan Van Oycke, salesiaan, kajotter, opvoeder en  
bestuurder van KAJ Don Bosco vzw.
Stijn Van Eyken, internaatbeheerder-directeur  
Don Bosco Internaat Sint-Pieters-Woluwe 

 

 

Wil jij ook deze jongeren steunen?
 
Het Don Bosco internaat hoopt dat ze de jongeren ook in 
2022 een steuntje in de rug kan geven. Via het Allegria-
fonds blijven ze inzetten op de concrete ondersteuning 
van gezinnen in moeilijkheden. Ook jij kan deze jongeren 
steunen met een gift op BE70 0689 3760 1825. Vermeld 
'Allegriafonds' in de mededeling. Je kan hiervoor een fis-
caal attest ontvangen.

Meer weten? Surf naar www.woluweinternaat.be  
of www.kajdonbosco.be

"Door corona moest de school plots 
overschakelen op afstandsonderwijs, 
maar ik had geen laptop. 
Via het Allegriafonds kreeg ik een lap-
top. Ik probeer uit dankbaarheid de 
opvoeders te helpen waar ik kan. Als er 
op internaat een grote klus is, dan kan 
men op mij rekenen. Die laptop is mijn 
leven, voor schoolwerk, maar ik ga eer-
lijk zijn, ook om sociale contacten te 
houden buiten school. In coronatijden 
kan ik nu toch contact houden met mijn 
vrienden."
Zoon van alleenstaande mama  
die in de zorg werkt, 16 jaar
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AGENDA FEBRUARI 

KINDEREN 
& FAMILIES
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+ 
Valentijnsconcert: The Floridas 
De 55+ werking van Op-Weule nodigt je uit voor 
een muzikaal Valentijnsfeest met The Floridas! 
Het wordt rock-'n-roll van de goede oude tijd: El-
vis, Chuck Berry, Fats Domino, ... 

 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 
We schuiven met z'n allen lekker aan tafel. Ieder-
een 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 kop koffie en een 
lekker dessertje. 

 Woensdag 23.02 om 14 uur. 
 LDC	't	Koetshuis	
	€	5	met	koffie	en	zoetigheid	
 Inschrijven	via	0471.791.977	

CREATIEF
& LEERRIJK 
Mannen aan de pannen 
De kookavondcyclus voor mannen van KWB.

 Vrijdag 18.02 om 19 uur. 
 Uitzonderlijk	in	‘t	Koetshuis,	achter	GC	Kont-
akt, Orbanlaan 54 in Sint-Pieters-Woluwe

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

 Vooraf	inschrijven	bij	Raf	Beyns	op	raf.
beyns@skynet.be	of	0478.679.61	

Lezing:  
de abdijen van het Zoniënwoud 
We kennen allemaal het Roodklooster. Maar ken 
je ook de abdijen van Hertoginnendal, Tervuren, 
Groenendaal en Vorst? Paul Delva vertelt over de 
abdijen in het Zoniënwoud tijdens deze lezing 
van KWB en Femma. 

 Vrijdag 04.02 om 19.30 uur
 Op-Weule
	Gratis	

CULTUUR
BELEVEN 
 
Biergilde Het Lindeke:  
AV en proeverij 
Kom meer te weten over de activiteiten van de 
biergilde in 2022 tijdens de Algemene Vergade-
ring. Je zal zeker geen dorst lijden met een proe-
verij van biertjes uit de rijke brouwgeschiedenis 
van de vereniging. 

 Donderdag 03.02 om 19.30 uur.
 Op-Weule
	Gratis	voor	leden,	€	10	voor	niet-leden.
 Meer	info	bij	Hubert	Van	Ouden	hove	op	
0473.986.141 

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 
(21.02) van 14 tot 18 uur. 

 Op-Weule
	Gratis	
 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 (24.02) van 16 tot 22 uur.

 Bistro	Op-Weule
	Gratis		  

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

 Zondag 27.02 om 14.15 uur
 Afspraak	aan	de	Voorzienigheidschool	(pick-
nicktafels	tussen	Fabrystraat	en	Woluwedal).

	Gratis
 Meer	info	bij	Raf	Beyns	op	raf.beyns@skynet.
be of 0478.679.61

Hoe inschrijven? Schrijf online in op www.opweule.be voor alle activiteiten en cursussen die Op-Weule zelf organiseert. 
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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Taal

Creatief
& leerrijk

Sport

Diensten

Kinderen

CURSUSAANBOD VOORJAAR 2022
Heb jij zin om in 2022 een cursus te doen in Op-Weule? Hier ontdek je ons voorjaarsaanbod 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 Instagram) 
voor het meest recente nieuws over de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. 

Crea-atelier voor kleuters 
(3-6 jaar)

 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 Pas-
partoe-kansentarief voor reeks 1 en € 14 voor reeks 
2 

 Lesgever:	Panta	Rhei.	

Kleutersport (2,5 tot 5 jaar)
 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)

 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.	

Conversatietafel Nederlands
 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	 

Conversatietafel Italiaans 
voor beginners

 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

 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
 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
 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	

Qi Gong
 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 
 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
 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
 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.	 

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

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

  
Digidokter 

 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
 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 Amerikaan Wallace Stevens.
 

DE PURE BETEKENIS  
DER DINGEN 
Nadat de bladeren zijn gevallen, keren we terug
Naar een pure betekenis der dingen. Het is alsof
We aan het einde zijn gekomen van de verbeelding,
Roerloos in een inert savoir.

Het is zelfs moeilijk om het adjectief te kiezen
Voor deze blanco kou, deze tristesse zonder aanleiding,
De grote constructie is verworden tot een bescheiden woning.
Geen tulband wandelt er over de ineengekrompen vloer.

De serre heeft nog nooit zo erg verf nodig gehad.
De schoorsteen is vijftig jaar oud en helt over naar één kant.
Een fantastische inspanning heeft gefaald, een herhaling
Van een repetitiveit van mensen en vliegen.

En toch, de afwezigheid van verbeelding moet
Zelf ook bedacht worden. De grote poel,
De pure betekenis ervan, zonder afspiegelingen, bladeren,
Modder, water als vuil glas, dat stilte uitdrukt

Van een bepaalde soort; de stilte van een rat die komt gluren,
De grote poel met zijn verkwisting van de lelies, dit alles
Moest ingebeeld worden als een onvermijdelijke wetenschap,
Noodzakelijk, zoals waar een behoefte nood aan heeft.

OVER
DICHTERS

Niet alle dichters leiden een bestaan vol armoede 
en ontberingen. De Amerikaan Wallace Stevens 
(1879-1955) was een groot deel van zijn volwassen 
leven vicepresident van een grote Amerikaanse ver-
zekeringsfirma. Zijn comfortabele positie weerhield 
hem er niet van om tijdens de dode uren van de dag 
en nacht koortsachtig poëzie te schrijven en zo uit 
te groeien tot één van Amerika’s voornaamste dich-
ters van de 20ste eeuw.

Stevens begon gedichten te publiceren terwijl hij 
aan Harvard studeerde. Zijn studies moesten echter 
afgebroken worden toen zijn ouders er de financiële 
middelen niet meer voor konden opbrengen. Uitein-
delijk zou hij toch nog een rechtenstudie afwerken 
en zo in de verzekeringen belanden. Zijn poëzie ont-
wikkelde zich intussen verder en werd steeds vaker 
geroemd om zijn helderheid en precisie en zijn bijna 
naadloze fusie van creatieve verbeelding met objec-
tieve werkelijkheid. 

‘De pure betekenis der dingen’ beschrijft het artis-
tieke proces. De dichter of kunstenaar die altijd 
weer op zoek gaat naar de diepere betekenis van de 
dingen, heeft af en toe tijd nodig om te herbronnen 
alvorens aan iets nieuws te kunnen beginnen. De 
verbeelding waarmee naar de werkelijkheid wordt 
gekeken, is even uitgeput geraakt. Herhaling dreigt 
ook om de hoek. En dat is voor een creatieveling 
nooit goed. Maar hoe counter je die? Wel, volgens 
Stevens door soms gewoon terug te keren naar de 
essentie. Het is een noodzaak om de dingen ge-
woon weer ‘at face value’ te bekijken. Gelijktijdig 
maakt hij ook wel duidelijk dat die noodzaak of in-
nerlijke dwang om op zoek te blijven gaan naar wat 
er achter de dingen zoal schuilgaat, ook gewoon 
blijft bestaan. En dat daar dus ook maar beter aan 
toegegeven kan worden. 

In wezen kan het gedicht ook als een ruimere le-
vensles gelezen worden. Innerlijk behoeftes – wie 
heeft ze niet?- hebben er baat bij wanneer er van 
tijd tot tijd ook gewoon even letterlijk bij stil wordt 
gestaan. Gemoedsrust; we zijn er allemaal naar op 
zoek.
 
 
Kurt Deswert
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Maak kidscocktails
met de hele familie!

Deze maand is het de zesde editie van Tournée Minérale. 
De campagne van VAD/De Druglijn roept iedereen op om 
in februari een maand geen of minder alcohol te drinken. 
Het ideale moment om met je (klein)kinderen mocktails te 
maken! Ook bij non-alcoholische cocktails kan je erop los 
experimenteren met kleuren, geuren en smaken ...   
Wij delen alvast de recepten voor onze favoriete kindercocktails. 

FRAMBOZEN MOJITO
✓ Ingrediënten: ijsblokjes, limoenschijfjes, frambozensiroop, 

Sprite/7-up, muntblaadjes, verse frambozen
✓Bereidingswijze: doe een 3-tal ijsblokjes in je glas met 2 limoen-

schijfjes. Doe er vervolgens 2 lepels frambozensiroop in. Hierna 
giet je langzaam de Sprite of 7-Up in het glas en afwerken doe 
je met enkele muntblaadjes en verse frambozen. Hou je niet van 
frambozen of wil je eens afwisselen? Je kan ook een andere fruit-
soort kiezen zoals aardbeien, granaatappel … Probeer het uit!

BANANA COLADA
✓ Ingrediënten: ijsblokjes, 1 banaan, 60ml ananassap, 30ml kokos
✓ Bereidingswijze: Doe alle ingrediënten in de mixer of blender. Doe 

enkele ijsblokjes in je glas en giet de mix erover. Afwerken doe je 
met een schijfje banaan aan de rand van je glas.

SHIRLEY TEMPLE
✓ Ingrediënten: ijsblokjes, 1dl sinaasappelsap, 1 dl limonade, gre-

nadine
✓ Bereidingswijze: Doe enkele ijsblokjes in een lang glas. Giet ver-

volgens 1dl sinaasappelsap in het glas en daarna 1 dl limonade. 
Vervolgens giet je een beetje grenadine in het glas dat naar 
de bodem zal zinken. Je zal een heel mooi kleurverschil zien. 
Werk het glas af met een stukje fruit aan de rand, bijvoorbeeld 
een kers.
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KIDS

Wist-je-datje: vorig jaar maakte 

onze jeugdwerker Elien samen 

met bredeschoolcoördinator Steve 

en Thierry van JH De Schakel 

samen mocktails met de jongeren 

van het Don Bosco internaat. Zij 

zijn ondertussen al echte pro's! 

TIP: Versier je glas met een randje suiker! Doe wat citroensap rond de rand van je glas en dop het daarna in de suiker.

NIEUW: Café Kadee!
Vanaf februari heeft 1200cultuur iets nieuws in petto voor de jonge 
ouders onder ons! Café Kadee is een open oudercafé elke derde zon-
dag van de maand waar ouders terecht kunnen met hun kinderen 
van 0 tot 4 jaar. Het is een gezellige ontmoetingsplek waar ouders 
ervaringen kunnen uitwisselen terwijl hun kinderen spelen. Er zullen 
ook ouder-kind workshops en adviessessies rond specifieke opvoe-
dingsthema’s zijn. Volg www.facebook.com/1200cultuur om op de 
hoogte te blijven van dit project. 

1200cultuur is de nieuwe verzamelnaam voor de Nederlandstalige 
culturele spelers uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Je kent ons misschien 
al van evenementen zoals Woluwe Wintert en Woluwe op Wandel. 
1200cultuur is een samenwerking tussen GC Op-Weule, de Sint-Lam-
brechtsbibliotheek, Jeugdhuis De Schakel, Zoniënzorg, de Academie 
voor Woord en Muziek en de cultuurbeleidscoördinator (VGC).



Kom je mee samenlezen?
We lezen samen teksten: korte verhalen, een fragment uit een boek, gedichten. De tekst wordt 
voorgelezen. Je kan meelezen of alleen luisteren. 
Samenlezen is genieten. Van de tekst, van mooie woorden en van gesprekken. Want we gaan ook 
praten met elkaar. We praten over wat we mooi vinden in de tekst. Wat we raar vinden en wat we 
herkennen. Iedereen is welkom. 

 Zondag 13.02 van 10.00 tot 11.30 uur
 Sint-Lambrechtsbib
	 Gratis	
 Beperkte	plaatsen.	 	 

Reserveer	via	de	website	van	de	bib	of	stuur	een	mail	naar	bibliotheek@woluwe1200.be	

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

 Donderdag 24.02, 31.03, 28.04 en 30.06 2022  
telkens van 16 tot 22 uur

 Bistro	Op-Weule	
	 Gratis	

De voorleesuurtjes zijn terug van weggeweest!
Beginnen doen we op zondag 20 februari met een voorleesuurtje in het Russisch! Onze bibliotheek 
heeft een mooie collectie Russischtalige prentenboeken. Begin 2020 breidde de collectie fors uit. 
Dat vierden we met een groot Russisch feest op palindroom-
dag 02.02.2020 (dat is een datum die je ook achterstevoren 
kan lezen). Ook 22.02.2022 is zo’n palindroomdag. 

Dat is een leuk aardigheidje dat verder niets te maken heeft 
met deze collectie. Maar die datum deed ons wel beseffen dat 
het door de coronacrisis al twee jaar geleden is dat we hebben 
voorgelezen in deze prachtige taal. Bovendien verwachten we 
binnenkort een nieuwe levering met Russischtalige boeken. 
Hoog tijd dus om deze collectie extra in de kijker te zetten met 
een gezellig voorleesmoment voor 3 tot 6-jarigen. Ludmila 
Krasnova is onze vertelster. 

 Zondag 20.02 van 10.00 tot 10.45 uur 
 Op-Weule 
	 Gratis	
 Voor kinderen van 3 tot 6 jaar.  

De	plaatsen	zijn	beperkt	dus	wees	er	snel	bij	en	schrijf	je	in	
via de website van de bib. 

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
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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

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 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 
Wegens de coronasituatie kunnen de geplande concerten van de Acade-
mie deze maand toch weer niet plaatsvinden. Ook de opendeurdag en 
de Vooravond van de Dag van de Academies, die normaal gezien zou 
doorgaan in het Stadhuis van Brussel, moeten we annuleren. Maar we 
blijven enthousiast verder werken binnen onze 
verschillende klassen! Op onze website en 
facebookpagina zijn vele filmpjes en foto’s te 
vinden die onze academiewerking illustreren 
en die een rijk beeld geven van de verschillende 
facetten van onze opleiding. Neem zeker een 
kijkje op www.muziekenwoord.be! 
 
Teresa Roosen 

VOETBAL EN TONEEL 
Koninklijke Toneelvereniging Onder Ons wordt 100 jaar in 2022. 
Tijdens haar feestjaar deelt de vereniging graag regelmatig een 
stukje toneelgeschiedenis met de Vlamlezers. Deze maand: wat 
hebben voetbal en toneel met elkaar te maken? En wat deed De 
Zwarte Leeuw in de Sint-Lambertusstraat? 

In 1915 - dus nog tijdens de Eerste Wereldoorlog - werd in Sint-Lambrechts-Wo-
luwe een voetbalclub opgericht met de welluidende naam De Zwarte Leeuw, onder 
voorzitterschap van Henri Nagels. Hun lokalen bevonden zich in de Sint-Lamber-
tusstraat, dezelfde straat waar Op-Weule nu gevestigd is. Het officiële voetbalveld 
bevond zich aan wat nu de Woluwelaan is, tegenover het gemeentehuis dat toen in 
de Slegerslaan lag. 

Al in 1916 won De Zwarte Leeuw een eerste toernooi, in Oudergem. Niet zo ver van 
huis dus. Blijkbaar was het onderhouden van een voetbalploeg duurder dan gedacht 
en een speler van toen, Jef Nijs, kwam op het idee om een toneelkring op te richten 
die de kas moest spijzen. Dat gebeurde dus in 1922. Onder Ons was geboren.

Vanaf 1925 bracht de kring minstens één stuk per seizoen. Er werden onder Gaston 
Martens grote successen geboekt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen de acti-
viteiten noodgedwongen stil maar Onder Ons herleefde na de bevrijding snel onder 
voorzitterschap van de eerder genoemde Jef Nijs. Hij bleef aan tot zijn overlijden in 
1968. 

In die jaren werden ook de eerste modernere stukken opgevoerd. Er waren ook voor-
stellingen buiten Woluwe, tijdens toneelwedstrijden. Onder Ons won zo in Wezem-
beek-Oppem in 1970, met een score van 91 procent. De vereniging bracht 'Hier ben 
ik hier blijf ik'.

Het adjectief 'Koninklijk' werd verleend in 1973, dus een jaar na de vijftigste verjaar-
dag. In 1981 werd de ondertussen Koninklijke vereniging bij een beoordelingswed-
strijd in de eerste categorie geklasseerd. Hoe het De Zwarte Leeuw verder verging 
is een ander verhaal, maar we weten nu dat de toneelkring het duidelijk langer heeft 
uitgezongen.

Heb je nog foto's of verhalen over het Woluwe van vroeger die je wil delen? Kom dan 
naar erfgoedbijeenkomst Café Conservé! Elke laatste maandag van de maand komen 
we gezellig samen met een kop koffie in Op-Weule. We scannen je foto's in en schrij-
ven de verhalen op, zodat ze digitaal bewaard blijven voor de volgende generaties. 
Kan jij een beetje met de computer werken? Dan ben je ook zeer welkom om te helpen 
scannen. Stuur een mail naar nina.neyrinck@vgc.be als je wil meedoen. 




