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Kijken jullie ook zo uit naar de lente? Zon, bloesems en meer buiten zijn.. Dat doet deugd na een 
coronawinter! Met de barometer op oranje ziet het er ook goed uit voor de activiteiten van de vereni-

gingen en Op-Weule. Dat is een hele opluchting na alle wijzigingen en annulaties. Benieuwd wat er in 
maart allemaal te doen is? Blader dan snel naar de agenda op pagina 6. 

Begin maart is het De Week van de Vrijwilliger, maar eigenlijk vieren we dit in Op-Weule elke dag. Ons 
gemeenschapscentrum zou niet bestaan zonder al die mensen die zich vrijwillig inzetten: de raad van 

bestuur, de lesgevers van onze cursussen, de moestuinploeg en de vele mensen die helpen bij activiteiten. 
Ook de bib kan rekenen op een enthousiaste topploeg. Om onze vrijwilligers extra in de bloemetjes te zet-

ten, kiezen we jaarlijks De Vrijwilliger van het Jaar. De trofee ging dit jaar naar Cecile Rijckaert, die zich zowel 
engageert bij Op-Weule als de bib. Wat ze allemaal doet en wat haar drijft, kan je lezen op pagina 4. Een dikke 

merci aan Cecile en alle andere vrijwilligers! 

Ook met 1200cultuur, het samenwerkingslabel van de Nederlandstalige culturele spelers van Sint-Lam-
brechts-Woluwe, hebben we grote plannen dit jaar. Na een geslaagde editie van Woluwe Wintert (bekijk de foto’s 

op pagina 12), lanceren we Café Kadee. Lees hieronder meer over deze gezellige en leerrijke ontmoetingsplek 
voor jonge ouders. Zo wordt ons aanbod voor families en kinderen elke dag groter en diverser. Kijk maar eens op 

pagina 9 naar de foto’s van de rollerdisco en de doe-het-zelfproefjes voor kleine wetenschappers. 

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.

Tot binnenkort! 

Team Op-Weule

Beste lezers

KORT NIEUWS
Nieuw: Café Kadee 
1200cultuur slaat de handen opnieuw in elkaar en organiseert 'Café Kadee'. Elke derde zon-
dag van de maand ontvangen we de allerkleinste ketjes (0-4 jaar) met hun ouders voor 
workshops, adviessessies, speelmomenten ... De Bistro wordt een gezellig oudercafé waar 
ouders samen met hun kinderen kunnen leren en ontdekken.

Op 20 maart geven we de aftrap met de workshop 'Hey baby, hey peuter:   
speel- en knuffeltips'. De workshop is gratis, wel verplicht inschrijven op www.opweule.be. 

Het programma: 

• 10.00 - 10.45u: groep 1 - ouders en kinderen van 0 tot 1 jaar
 Aan de hand van de spelletjes en bewegingsoefeningen bouw je niet alleen een   

vertrouwensrelatie op met je kind, maar stimuleer je ook een positief zelfbeeld.

• 11.00 - 11.45u: groep 2 - ouders en kinderen van 1 tot 3 jaar
 Met kleine stapjes en eerste woordjes ontdekt je peuter de wereld.   

Tijdens dit avontuur laat hij je voor het eerst een stukje los.

• 10u - 12u: doorlopend speelhoek & ontmoeting andere ouder(s)
 Wil je gewoon komen spelen zonder deel te nemen aan de workshop? Dat kan ook!   

Van 10u - 12u is er doorlopend een speelhoek en heb je de gelegenheid andere jonge ouders te ontmoeten.

Het programma voor de volgende maanden maken we binnenkort bekend! 
Blijf op de hoogte via www.opweule.be en de Facebookpagina van 1200cultuur.
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Expo Rune Scheers 
in de Bistro 

De Brusselse fotografe Rune Scheers (°1994) toont 
haar reeks 'Vervallen rolletje' in onze Bistro. Deze 
analoge foto’s lijken de stad te tonen - of is het eerder 
een droomwereld? Met titels als ‘Where timetravelers 
meet’ kan je je fantasie helemaal de vrije loop laten. De 
expo loopt de hele maand maart en is gratis te bezoe-
ken tijdens de openingsuren van de Bistro.

Ben jij ook met kunst bezig?
Of ken je iemand met talent?
Laat iets weten op info@opweule.be en wie weet is je 
werk binnenkort te bewonderen in onze Bistro. 

Snuif cultuur 
en boslucht op 
in het Zoniënwoud 
Iets om naar uit te kijken deze lente: zondag 24 april is het weer 
Zoniënmars – Zoniënklanken! Samen wandelen in het bos en 
onderweg cultuur beleven is al jarenlang het recept voor een 
gezellige zondag met familie en vrienden. Hou alvast de datum 
vrij. Meer nieuws over het programma en de inschrijvingen volgt 
binnenkort. Volg de Facebookpagina @zonienmarsklanken of 
kijk op www.zonienmarsklanken.be voor het laatste nieuws.

De Zoniënmars zou niet mogelijk zijn zonder onze fantastische 
ploeg vrijwilligers. Heb je zin om mee te werken dit jaar? Laat 
dan iets weten op info@opweule.be. De Zoniënmars is een 
organisatie van de vier gemeenschapscentra in Zuidoost-Brus-
sel (Wabo, Kontakt, Den Dam en Op-Weule) in samenwerking 
met de VGC Sportdienst en N22.

Annulatie en terugbetaling 
Wat als je bent ingeschreven voor een activiteit of cursus in Op-Weule, maar je kan helaas niet komen? 
De regels rond annulatie en terugbetaling van het inschrijfgeld zijn onlangs gewijzigd. Het annulatiebe-
leid is nu in alle gemeenschapscentra hetzelfde. 

• Cursussen en speelweken: Je kan annuleren met terugbetaling tot 1 maand vóór de start van de cur-
sus of speelweek. Annuleer je na deze datum? Dan is een terugbetaling enkel mogelijk in geval van 
ziekte of ernstige overmacht. Bezorg ons een ziektebriefje of ander bewijsstuk via info@opweule.be. 

 
• Eenmalige activiteiten: Workshops, concerten en andere eenmalige activiteiten worden enkel terug-

betaald in geval van ziekte of ernstige overmacht. Bezorg ons een ziektebriefje of ander bewijsstuk via 
info@opweule.be. 

Deze regels gelden zowel voor volwassenen als kinderen.   
Meer informatie nodig? Mail naar info@opweule.be of bel naar 02 775 92 00.
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VRIJWILLIGER
VAN HET JAAR

Hoe ben je bij Op-Weule en de bib terechtgekomen?
Cecile Rijckaert: “Ik woon vlakbij Op-Weule in de Sint-Lam-
bertusstraat. Ik werkte als lerares wetenschappen en pro-
testantse godsdienst. De laatste tien jaar van mijn loopbaan 
werkte ik in de gemeentescholen van St-Pieters-Woluwe. Dit 
combineerde ik met een druk huishouden van vier kinderen. 
Na mijn pensioen in 2015 had ik meer tijd en dan ben ik in 
de bib als vrijwilliger aan de slag gegaan. Ik snuffel graag in 
boeken en ook het contact met mensen vind ik leuk.” 
“Ik ben oorspronkelijk van Oudergem en heb daar mijn jeugd 
doorgebracht. In 1982 ben ik hier in de straat komen wonen. 
Dat is dus al 40 jaar geleden! Toen stond het huidige gebouw 
van Op-Weule er nog lang niet. De huidige Loods was toen 
zelfs een opslagplaats voor vuilniswagens. Er is heel veel 
veranderd.”

Wat doe je als vrijwilliger? 
“Ik werk elke week in de bib. Ik zet de boeken weer in de 
rekken en ik help aan de balie met het uitlenen van boeken. 
Daarnaast ben ik actief in de moestuin van Op-Weule. Ik werk 

graag in de tuin en heb zelf ook altijd een moestuin gehad. 
Toen ik een paar jaar geleden hoorde dat er in de tuin van 
Op-Weule een collectieve moestuin werd opgestart, was ik 
dus meteen enthousiast. De moestuinploeg is een hele leuke 
groep mensen en ik geniet ervan om samen in de tuin te wer-
ken. We lachen heel wat af!”

“Bij toneelvereniging Onder Ons zit ik ook aan de kassa tij-
dens de voorstellingen. Of ik zelf op het podium wil staan? 
Als ze ooit een rolletje in het Brussels hebben wel, want dat 
spreek ik graag.” 

“ Het geeft veel 
 voldoening om 
 te helpen. 
 Ik word er 
 echt blij van! ”

Begin maart is het De Week van de Vrijwilliger, maar 
eigenlijk vieren we dit in Op-Weule elke dag. Ons 
gemeenschapscentrum zou niet bestaan zonder al die 
mensen die zich vrijwillig inzetten: de raad van bestuur, 
de lesgevers van onze cursussen, de moestuinploeg en 
de vele mensen die helpen bij activiteiten. Onze trofee 
voor Vrijwilliger van het Jaar ging naar Cecile Rijckaert, 
die zich zowel engageert bij Op-Weule als de bibliotheek 
en nog veel andere plekken. Wat doet deze vrolijke vrij-
williger allemaal en wat drijft haar? Dat lees je hier.
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Je bezoekt ook regelmatig senioren.   
Kan je daar wat meer over vertellen? 
“Ik bezoek 80- en 90-plussers in het rusthuis en bij hen thuis. De 
meesten zijn alleenstaand zonder kinderen en hebben vooral 
nood aan gezelschap. Om de drie weken ga ik bij iedereen langs. 
Ik wil tonen dat ze belangrijk zijn en dat er iemand voor hen is. Ik 
ga ook één keer per maand in Het Anker eten, dat is een lokaal 
dienstencentrum in centrum Brussel. Tijdens de lunch sla ik een 
babbeltje met verschillende senioren. Wanneer sommige men-
sen niet meer mobiel genoeg zijn om te komen dan bezoek ik 
hen thuis.”

“Ook Monique, de vroegere buurvrouw van Op-Weule, heb ik veel 
gezelschap gehouden tijdens haar ziekte. Ik maakte vaak eten 
voor ons twee en ze zat bij mij in de tuin in de zomer. Ook Edith, 
de conciërge van Op-Weule, was er voor haar. Het was een groot 
voorrecht om erbij te zijn tijdens haar laatste momenten. Ik ben 
gelovig en voel dat stervensbegeleiding mijn roeping is.” 

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
“Het geeft veel voldoening om te helpen. Zo blij dat ik daarvan 
word! Soms moet ik wel opletten dat het niet te veel wordt en 
dat ik nog tijd voor mezelf heb. Nu heb ik een goed evenwicht 
gevonden.”

“Ik vind het ook gewoon leuk om mensen te leren kennen. Gisèle 
kende ik bijvoorbeeld al jaren van ziens. Ze woont ook in de straat 
en zit bij het wijkcomité. Bij het begin van de lockdown zagen we 
elkaar plots elke avond bij het applaus voor de zorg om 20 uur. 
Bij de moestuin leerden we elkaar pas echt kennen. Nu zijn we 
goede vriendinnen.” 

Heb jij ook zin gekregen om vrijwilligerswerk te doen 
in Op-Weule? Wil je graag leuke mensen ontmoeten? In 
team aan een event meewerken? Aan de slag gaan in 
onze moestuin? Je Nederlands verbeteren? Er zijn vele 
mogelijkheden! Je kiest zelf hoeveel tijd je wil en kan vrij-
maken. Contacteer ons op info@opweule.be of 02 775 
92 00 en dan bekijken we samen wat bij jou past.

VRIJWILLIGER NICOLE
OP HET WITTE DOEK? 

Binnenkort hebben we misschien wel een BV (Bekende 
Vrijwilliger) in ons midden! Nicole De Ridder werd namelijk 
in februari een hele dag gevolgd door een filmploeg van de 
Brusselse filmschool RITCS. Nicole is vrijwilliger in de raad 
van bestuur van Op-Weule en ook zeer actief bij de bib. 

Hoe ziet de dag van een bibvrijwilliger eruit? In de voormid-
dag werd Nicole gefilmd tijdens Babbel & Kaft, een weke-
lijks moment om samen boeken te kaften en ondertussen 
Nederlands te oefenen. In de namiddag deed ze haar taken 
in de bib: boeken in de rekken zetten, bezoekers helpen en 
boekenbakken maken.

Nicole doet dit ondertussen al 10 jaar. Ze is daarnaast ook 
vrijwilliger bij het Belgisch instituut voor hogere Chinese 
studiën (BIHCS) in het Jubelpark. Daar is een Chinese 
bibliotheek en je kan er taalles, schilderkunst en kalligrafie 
volgen. Nicole werd gefilmd door Noor Willems, eerste-
jaarsstudent aan het RITCS. Haar opdracht was om een 
dag lang ‘een Brusselaar aan het werk’ te volgen. We zijn 
benieuwd naar het resultaat!
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AGENDA MAART 

KINDEREN 
& FAMILIES
Café Kadee (0-4 jaar)  NIEUW
De allereerste editie van ons nieuwe oudercafé 
in de Bistro! Een gratis workshop 'Hey baby, hey 
peuter: speel- en knuffeltips', speelhoek en een 
gezellige manier om andere jonge ouders te ont-
moeten.

 Telkens op de 3de zondag van de maand 
(20.03) van 10 tot 12u. 

 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Dit is een organisatie van 1200cultuur.  
Inschrijven via www.opweule.be.

Familietheater: Plock (4-8 jaar)
Beeldend circus-geluidstheater dat alle zintui-
gen prikkelt. Een gezellige familiezondag!

 Zondag 20.03.
 Er zijn 2 voorstellingen: om 14u en 16u.

 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

Musicalkamp (7-12 jaar) 
paasvakantie
Staat je kind graag op het podium? Dan is het 
musicalkamp ideaal. Dansen, zingen en acteren 
- het wordt superleuk! In één week tijd steken we 
onze eigen minimusical in elkaar. Op het einde 
zijn alle ouders 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) 
paasvakantie
Is jouw kind nieuwsgierig en fan van raadsels 
en escape rooms? Schrijf dan snel in voor deze 
speelweek! 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.

Crea-atelier voor kleuters 
(april tot juni)
Is je kleuter gek op tekenen en knutselen? Dan is 
het crea-atelier ideaal. Er is nog plek dus schrijf 
snel in! 

 Elke woensdag van 14 tot 17 uur.
 De reeks loopt van 27.04 tot 22.06.2022.

 Op-Weule
 € 54 / € 14 Paspartoe-kansentarief
 Lesgever: Panta Rhei. 

Kleutersport (2,5 tot 5 jaar)
EXTRA PLAATSEN > SCHRIJF NU IN!

 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. 

55+ 
Filmnamiddag: 12 Years A Slave
De 55+ werking van Op-Weule nodigt je uit voor 
een filmnamiddag. We kijken samen naar 12 
Years A Slave, een pakkend, historisch drama 
over de Amerikaanse slavernij.

 Maandag 14.03 van 14.30 tot 18 uur
 € 5 met koffie en zoetigheid / € 2 Paspartoe- 
kansentarief 

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. 

 Bel voor de exacte datum naar Zoniënzorg 
 LDC 't Koetshuis
 € 5 met koffie en zoetigheid 
 Inschrijven via 0471.791.977 

Digidokter 
 Eerste en derde donderdag van 14 tot 18 uur 
 Bistro Op-Weule. 
 Gratis 
 Zonder afspraak 

Pedicure voor senioren
 De eerste dinsdag van de maand. 
 Op-Weule 
 € 24 
 Afspraak maken via info@zonienzorg.be  
of bel 0471 79 19 77 

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

 Vrijdag 18.03 om 19 uur. 
 In ‘t Koetshuis, achter GC Kontakt,  
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 

Digidokter:   
infosessie en consultatie
Van 14u tot 16u geeft digidokter Eric uitleg over 
een actueel thema in groep. Dat kan internetban-
kieren zijn, veiligheid en privacy, nieuwe apps, 
... Daarna kan je van 16u tot 18u je individuele 
vragen stellen

 Telkens op de 1ste en 3de donderdag van de 
maand van 14 tot 18u. Let op: op 17.03 is er 
uitzonderlijk geen digidokter. Dus wel op 03.03 
en dan weer op 07.04.

 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Inschrijven niet nodig 

Hoe inschrijven? Voor alle activiteiten en cursussen die Op-Weule zelf organiseert, kan je online in-
schrijven 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 

Gaat mijn activiteit 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 ingeschreven 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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Workshop: buttons maken
Heb je al eens zelf buttons gemaakt? Het is leuk 
en eenvoudig! Wij zorgen voor de buttons en het 
materiaal. Jij tekent je eigen ontwerp en samen 
maken we er een button van. 

Niet veel inspiratie? Dan ben je ook heel welkom 
om ons te helpen bij het maken van buttons voor 
Op-Weule. Die zullen we nadien gebruiken bij ac-
tiviteiten.

 Woensdag 9 maart van 19 tot 21u.
 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Inschrijven op www.opweule.be 

Maaksessies: 
samen een bank bouwen
Ben jij graag bezig met je handen? Hou je van 
de natuur? Of woon je in de buurt van Op-Weu-
le? Bouw dan mee aan de houten zitbanken 
voor een geheim stukje natuur in de buurt van 
Op-Weule! Iedereen is welkom om mee te doen, 
ook kinderen. Tijdens de eerste sessie gaan we 
schuren en vernissen. In de tweede sessie zet-
ten we de zitbanken samen in elkaar.

 Woensdag 16.03 van 16.15 tot 18.00u en 
zaterdag 19.03 van 15.15 tot 17.00 u.

 Op-Weule
 Gratis
 Inschrijven via info@opweule.be 

Info-workshop: maak je tuin/ 
terras/balkon klaar voor het 
nieuwe seizoen
Je hebt geen grote tuin nodig om eigen toma-
ten of keukenkruiden te kweken, dat kan ook in 
bloempotten en bloembakken op terras of bal-
kon. Leer er alles over in deze workshop.

 Woensdag 30.03 om 19.30u.
 Op-Weule
 Gratis voor leden van KWB en Femma,  
€ 2 voor niet-leden.

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

Puzzelclub
 Tweede en vierde donderdag van de maand van 
14.30 tot 18.00 uur. 

 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.

CULTUUR
BELEVEN 
Expo Rune Scheers
De Brusselse fotografe Rune Scheers toont haar 
reeks 'Vervallen rolletje' in onze Bistro. Deze ana-
loge foto’s lijken de stad te tonen - of is het eer-
der een droomwereld? 

 Tot eind maart tijdens de openingsuren van de 
Bistro.

 Bistro Op-Weule
 Gratis  

Jazzgeno(o)tschap
Luister in een leuke groep naar jazz en leer bij 
over dit boeiende genre.

 Dinsdag 08.03 en 22.03 om 20u.
 Op-Weule
 Gratis voor leden. € 8 voor niet-leden.
 Kijk voor meer info op jazzgenootschap.be.

  

Jazz Jam
Bespeel je een instrument? Of hou je van muziek 
en kom je graag iets drinken? Iedereen is wel-
kom op deze swingende avond!

 dinsdag 15.03 vanaf 19u
 Op-Weule
 Gratis
 In samenwerking met de muziekacademie 
van Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Zoniënmars - Zoniënklanken
Snuif cultuur en boslucht op in het Zoniënwoud! 
Een gezellige en muzikale zondag met familie en 
vrienden. Meer nieuws over het programma en 
de inschrijvingen volgt binnenkort. 

 Zondag 24.04 
 Vertrekpunt: GC WaBo
 Volg de Facebookpagina www.facebook com/ 
zonienmarsklanken om op de hoogte te blij-
ven of kijk op www.zonienmarsklanken.be.

  

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 3de maandag van de maand 
(21.02) van 14 tot 18 uur.

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

Spelletjes in de Bistro 
Samen gezellig een bordspel of kaartspel spe-
len? De bibliotheek stelt haar collectie gezel-
schapsspellen ter beschikking en helpt je graag 
op weg.

 Telkens op de laatste donderdag van de 
maand (31.03) van 16 tot 22 uur. 

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

  

Onder Ons: Grote 100 jaar Quiz
Kom gezellig mee quizzen voor het feestjaar van 
Onder Ons! Stel een team van maximum 5 perso-
nen samen en strijdt mee voor de mooie prijzen. 

 26.03 om 19.30u 
 Op-Weule
 € 10 per ploeg
 Inschrijven bij peter.claerhoudt@telenet.be of 
vaes.paul@telenet.be 

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 20.03 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 

Algemene Vergadering 
van Op-Weule 
Alle verenigingen en leden zijn zeer welkom op 
de algemene vergadering van Op-Weule. Dit jaar 
in een nieuw jasje met meer ruimte voor ontmoe-
ting en cultuur. Wij zijn even benieuwd als jij! 

 Dinsdag 29.03 om 19u
 Op-Weule
 Gratis  



Onze vaste columnist Kurt Deswert schotelt ons een ge-
dicht voor en vertelt over de mens achter de mooie woor-
den. Meestal vertaalt hij het gedicht zelf. Deze maand 
ontdekken we de Nederlander Willem Wilmink en zijn eer-
betoon aan Ben Ali Libi, de humoristische goochelaar.
 

BEN ALI LIBI 
Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus keek ik er met verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar.

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.

En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

OVER
DICHTERS

Willem Wilmink (1936 – 2003) geloofde niet zo 
in metaforen. Die schoten volgens hem vaker mis 
dan raak. Voor de Nederlander moesten gedichten 
eenvoudig zijn. Ze moesten ‘herleid’ worden tot es-
sentie. Echt verwonderlijk was het dan ook niet dat 
Wilmink zelf vooral uitblonk in kindergedichten en 
de liedjesteksten die hij schreef voor bekende te-
levisieprogramma’s zoals Sesamstraat en De Film 
van Ome Willem. Ook de lyrics van ‘Hilversum III’ 
van Herman Van Veen zijn van hem. 

Wilmink werd in Enschede geboren, in het Oosten 
van Nederland. Tijdens de oorlog bracht hij behoor-
lijk wat tijd door in de schuilkelders. Na de oorlog 
ging hij Nederlands studeren. Hij zou jarenlang do-
cent moderne letterkunde zijn aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ondanks zijn drukke baan slaagde 
hij er toch in om een erg omvangrijk oeuvre bij el-
kaar te schrijven. Naast kindergedichten en liedjes 
bestond dat ook uit proza, essays, ver- en hertalin-
gen, maar ook volwassen poëzie, zoals ‘Ben Ali Libi’. 

Wilmink ontdekte de naam in het boek ‘Door de 
nacht klinkt een lied’ (1985) over de amusements-
sector in Nederland tijdens de oorlog. Veel dichters 
zouden het tragische verhaal van de joodse gooche-
laar en illusionist wiens echte naam Michel Velle-
man (1895-1943) luidde, poëtisch vervormen. Maar 
Wilmink ‘sticked to the facts’. Door het rijmschema, 
met zijn gepaard rijm, geeft hij het gedicht een bijna 
kinderlijke cadans. Makkelijk ook om te onthouden 
… Met de herhaling prent hij ook de naam van Ben 
Ali Libi in bij alle lezers. Als een eerbetoon. 

Een jaar na Wilminks overlijden las acteur Joost 
Prinsen het gedicht voor tijdens een documentaire 
over de overleden dichter. Prinsen kon zijn tranen 
nauwelijks bedwingen. Het fragment dat te bekijken 
valt op Youtube, werd daardoor beroemd in Neder-

land en leidde een tiental jaar later tot 
een nieuwe documentaire. Ditmaal over 
het leven van Ben Ali Libi. Wilminks ge-
dicht heeft zo zijn werk gedaan. Het is 
een poëtische stolperstein geworden 
voor de vergeten goochelaar die in Sobi-
bor op 48-jarige leeftijd werd vermoord.
 
Kurt Deswert
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Throwback:RollerdiscoDe kids hebben niet stilgezeten in Op-Weule dit voorjaar! Span-

nende verhalen, liedjes en een vuuract op Woluwe Wintert (lees 

meer op pagina 12) en een geweldig carnavalsfeest met een 

fotobooth en glittertattoos. Eind januari was er ook een primeur 

voor Op-Weule: onze allereerste roller-

disco! Gezinnen met kinderen konden 

samen rolschaatsen op leuke hits en 

beats van DJ Joppe. We versierden de 

zaal met discolampen en onze Bistro 

zorgde voor hapjes en drankjes. De 

reacties op deze swingende en spor-

tieve namiddag waren zo lovend dat 

we later dit jaar al een tweede editie 

organiseren!

Pi day: 
wetenschapsdag voor kidsl

Op maandag 14 maart is het ‘Pi day’, een feestdag gewijd aan de wiskundige con-
stante π (3,14…). Daarom organiseert Op-Weule elk jaar rond deze periode een 
wetenschapsdag voor kids. Kinderen van de lagere school maken spelenderwijs 
kennis met wetenschap tijdens leuke workshops. Zo maakten ze in 2021 zelf 
hun eigen zwevende hovercraft en raket en leerden ze hoe je deze in de lucht kan 
schieten. Hoe cool was dat?! Dit jaar gaan we aan de slag met drones en ‘dynamo 
dino’s’. Hou onze social media in de gaten voor leuke foto’s van deze workshops.

Schuilt er in jou ook een wetenschapper? Probeer deze leuke proefjes thuis uit! 

Maak een lavalamp
Vul een bokaal 2/3 met zonnebloemolie en giet er 
1/3 water op. Druppel voedingskleurstof erbij en 
kijk wat er gebeurt. Roer eens met een lepel. Wat 
gebeurt er nu? Voeg een bruistablet toe om het 
nog spectaculairder te maken ... wooooow!

Laat een vulkaan uitbarsten
Maak van zand, klei, karton, papier-maché … een vulkaan 
rond een flesje. Bouw de vulkaan rond het plastiek flesje 
en maak die zo mooi als je wil. Schep vervolgens 3 eetle-
pels baking soda in het flesje met een lepel. Vul een beker 
met warm/heet water (opgelet!) en giet dit vervolgens in 
het flesje. Voeg er een beetje afwaszeep aan toe. Om de 
uitbarsting uit te lokken, voeg je hier ten slotte een flinke 
scheut azijn aan toe. De combinatie van baking soda en 
azijn zorgt voor een chemische reactie zodat de vloeistof 
uit de fles omhoog stroomt. 

9
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KIDS

22
Ga naar de       Sint-Lambrechtsbib
Ga langs bij de bibliotheek en kies leuke boeken uit over wetenschap 
en techniek. Zo word je later misschien een echte wetenschapper! 
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Er zijn dappere helden en bange helden,
superhelden en huis-tuin-en-keuken-helden,
helden met wapens en helden met woorden.

Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal

En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand,
zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd?

Verhalen hebben hun helden en schurken nodig.
Mensen hebben hun verhalen nodig.

Wie is jouw schurk?
Wie zijn jouw helden?

Wie ben jij?

Wil jij ook lezen over helden en schurken? 
Hier zijn de boekentips van de Sint-Lambrechtsbib! 

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
Alle info over de bibliotheek vind je op sint-lambrechts-woluwe.bibliotheek.be
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Er zijn dappere helden en bange helden, 
superhelden en huis-tuin-en-keuken-helden, 

helden met wapens en helden met woorden. 
Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal.

En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, 
zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd?

Verhalen hebben hun helden en schurken nodig.
Mensen hebben hun verhalen nodig.

Wie is jouw schurk?
Wie zijn jouw helden?

Wie ben jij?

Bestel nu! Jeugdboekenmaand promoten in jouw school, 
bibliotheek, boekhandel, slaapkamer, straat… ? 

Dat kan met deze feestmaterialen!

Bestelling en levering   De feestmaterialen kan je 
enkel online bestellen, via www.jeugdboekenmaand.be.
�  Bestel je vóór 6 december 2021, dan gebeurt 
 de levering uiterlijk 1 februari 2022.
�  Doe je dat tussen 6 december 2021 en 1 februari 2022, 
 dan krijg je de levering uiterlijk op 25 februari 2022.
�  Bestellingen geplaatst na 1 februari 2022 
 worden zo snel mogelijk geleverd. 

Betaling   Je ontvangt een factuur van Iedereen Leest. 
Indien je werkt met een gemeentelijke bestelbon, maak je 
die op naam van Iedereen Leest op (Frankrijklei 130/4, 
2000 Antwerpen, btw: be 0476 817 950). 
� Vragen? info@iedereenleest.be
� www.iedereenleest.be | www.jeugdboekenmaand.be

Mark Borgions heeft een unieke stijl, die tot ver buiten onze grenzen gesmaakt 
wordt. Zijn werk heeft wortels in de jaren 50 en 60, een tijd waarin illustratie en 
vormgeving nauw verweven waren. Voor zijn strakke lijnen vindt hij de computer 
een ideale tool. Toch slaagt hij erin om zijn illustraties en animaties, vaak vol 
met ‘mannekes’, een warme, persoonlijke touch te geven. 
Kris Demey heeft in zijn hoofd een hele hall of fame, waar al zijn helden hun 
statieportret hebben. Vormgevers hangen er vrolijk naast muzikanten, sportlui 
en uitvinders. Nu eens hangt Paul McCartney vooraan, dan weer Paul Rand. 
En schurken? Ja, maar dan het liefst tegen zijn liefste aan.

Vlaggenlinten — Dit lint is 5 meter lang en kan je jaar na jaar gebruiken 
tijdens de Jeugdboekenmaand. — € 7,50 per stuk

A�  ches
Een a¤  che is 42 x 60 cm.

€ 4,5 voor 5 stuks.

Stickers — download
Vanaf november 2021 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 
Ideaal om boeken in 
de kijker te zetten!

Tattoos
Bestel deze tattoos om uit te delen in jouw school 

of bibliotheek. — € 17,5 per 200 stuks 
(Je ontvangt 100 tattoos van elke soort.)

Vlaggenlinten

Jeugd
boeken
maand

.be
iedereenleest.
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Helden zijn de beschermers, de redders en de strijders. Ze zijn altijd sympathiek 
en altijd vriendelijk. In het hele heelal is er niemand knapper dan zij. Ze twijfelen nooit, 
ze zijn dapper en onverschrokken. Ze brengen elke opdracht tot een goed einde, 
ook al duurt het jaren. Ze grijpen boeven bij de kraag, ze kijken monsters in 
de ogen. Ze gaan recht naar het hart van het kwaad. 
Helden: de mooiste Griekse mythen herverteld — Daan Remmerts de Vries 

en Sebastiaan Van Doninck (ill.) (Lannoo, 2020) 

Schurken zijn de slechteriken, de bandieten en bedriegers, de onverlaten 
en de snoodaards. Ze zijn alles wat helden niet zijn: boosaardig, wreed, geweld-
dadig. Ze hebben een gemeen lachje. Schuimbekkend staan ze in hun hoofdkwartier. 
Ze spuiten gif in appels, ze moorden en ze roven, en de buit houden ze zelf. 
De geest en het meisje — Lucy Strange (Gottmer, 2021) 

Helden denken alleen aan anderen. Daarom zijn het helden. Ze hebben een hart van goud en peperkoek. 
Ze redden moeders en kleine zusjes, en de wereld bevrijden ze van het kwaad – óók als ze daarbij zelf dood moeten. 
Al winnen ze op het einde toch. 
Avonturen van de dappere ridster — Janneke Schotveld en Milja Praagman (ill.) (Van Holkema & Warendorf, 2021)

Schurken denken alleen aan zichzelf. Ze horen zichzelf zo graag dat ze anderen het zwijgen opleggen, 
liefst met harde hand. Ze hebben een hart van staal en beton. De wereld zullen ze vernietigen. Ze willen macht, geld 
en schoonheid – ze willen het allemaal en ze willen het nu. 
De heksen — Roald Dahl en Quentin Blake (ill.) (De Fontein, 2019)

ADVOCAAT VAN DE HELD: ‘De held wil je zijn! In heldensporen wil je treden, 
hun voorbeeld wil je volgen. Niemand wil een schurk zijn. Schurken moeten vernietigd 
worden, ze moeten uitgeschakeld. Nog een geluk dat er helden zijn.’ 
—
ADVOCAAT VAN DE SCHURK: ‘Nog een geluk dat er schurken zijn! Schurken brengen 
het beste in de held naar boven. Zonder schurken, zijn helden niks of niemand.’ 
Harry Potter en de relieken van de dood — J.K. Rowling (De Harmonie, 2007) 

Schurken zijn slim en vindingrijk, net als helden. Soms hebben ze superkrachten of super-
sonische wapens, net als helden. Soms zijn ze president van een groot land, net als helden. Schurken

trekken bijna altijd ten strijde, net als helden. Maar schurken en helden vechten voor iets anders. 
De hongerspelen: Spotgaai — Suzanne Collins (Van Goor, 2020)

Niet alle heldendaden vallen op. Soms is een held een held omdat hij iets zegt wat anderen alleen maar denken.
Soms is een held een held omdat ze gaat zitten en blijft zitten. In de bus, bijvoorbeeld, of voor het parlement. 
Helden blijven durven, de ene dag met meer moed dan de andere en ook als ze misschien toch niet zullen winnen.  
Van klein tot groots: Rosa Parks — Lisbeth Kaiser en Marta Antelo (ill.) (De Vier Windstreken, 2020)

Met schurken is het oppassen. Soms zit de grootste schurk in jezelf, woont hij naast je of is ze je beste 
vriendin. Soms vreten ze je van binnenuit op. Soms zijn schurken zo goed vermomd dat je hen pas achteraf ziet. 
Zwarte zwaan — Gideon Samson (Leopold, 2021)

Helden moeten niet groot te zijn om een grote indruk na te laten. Er zijn 
helden die ruimtepakken aantrekken om zieken te verzorgen, of regenlaarzen 
om puin te ruimen. Er zijn helden die je leren lezen en er zijn helden 
die je urenlang voorlezen. Helden pakken je bij de hand en lopen met 
je mee, want ze weten dat een held zijn gauwer gewild is dan gedaan. 
De gebroeders Leeuwenhart — Astrid Lindgren (Ploegsma, 2020)

Echte helden twijfelen. Ze zijn bang, maar ze doen het toch. 
Lampje — Annet Schaap (Querido, 2017)

Wanneer ben je een held? Wanneer ben je een schurk? Is elke schurkenstreek boosaardig? 
En elke heldendaad vreedzaam? Wie beslist dat? In Barcelona staat Columbus op een sokkel, maar in Amerika is hij 
niet bepaald een held. Het is maar hoe je het bekijkt. 
Buitengewone ontdekkingsreizigers — Paul de Moor en Mattias De Leeuw (ill.) (Lannoo, 2018)

De dievenbende van Scipio — Cornelia Funke (Querido, 2021)

helden met wapens en helden met woorden. 
Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal.

Wie is jouw schurk?

Schurken

zijn de beschermers, de redders en de strijders. Ze zijn altijd sympathiek 
en altijd vriendelijk. In het hele heelal is er niemand knapper dan zij. Ze twijfelen nooit, 

moeten niet groot te zijn om een grote indruk na te laten. Er zijn 
helden die ruimtepakken aantrekken om zieken te verzorgen, of regenlaarzen 

Jeugdboekenmaand zet de spot op alle soorten helden 
en haalt de schurken uit de schaduw.
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Er zijn dappere helden en bange helden, 
superhelden en huis-tuin-en-keuken-helden, 

helden met wapens en helden met woorden. 
Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal.

En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, 
zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd?

Verhalen hebben hun helden en schurken nodig.
Mensen hebben hun verhalen nodig.

Wie is jouw schurk?
Wie zijn jouw helden?

Wie ben jij?

Bestel nu! Jeugdboekenmaand promoten in jouw school, 
bibliotheek, boekhandel, slaapkamer, straat… ? 

Dat kan met deze feestmaterialen!

Bestelling en levering   De feestmaterialen kan je 
enkel online bestellen, via www.jeugdboekenmaand.be.
�  Bestel je vóór 6 december 2021, dan gebeurt 
 de levering uiterlijk 1 februari 2022.
�  Doe je dat tussen 6 december 2021 en 1 februari 2022, 
 dan krijg je de levering uiterlijk op 25 februari 2022.
�  Bestellingen geplaatst na 1 februari 2022 
 worden zo snel mogelijk geleverd. 

Betaling   Je ontvangt een factuur van Iedereen Leest. 
Indien je werkt met een gemeentelijke bestelbon, maak je 
die op naam van Iedereen Leest op (Frankrijklei 130/4, 
2000 Antwerpen, btw: be 0476 817 950). 
� Vragen? info@iedereenleest.be
� www.iedereenleest.be | www.jeugdboekenmaand.be

Mark Borgions heeft een unieke stijl, die tot ver buiten onze grenzen gesmaakt 
wordt. Zijn werk heeft wortels in de jaren 50 en 60, een tijd waarin illustratie en 
vormgeving nauw verweven waren. Voor zijn strakke lijnen vindt hij de computer 
een ideale tool. Toch slaagt hij erin om zijn illustraties en animaties, vaak vol 
met ‘mannekes’, een warme, persoonlijke touch te geven. 
Kris Demey heeft in zijn hoofd een hele hall of fame, waar al zijn helden hun 
statieportret hebben. Vormgevers hangen er vrolijk naast muzikanten, sportlui 
en uitvinders. Nu eens hangt Paul McCartney vooraan, dan weer Paul Rand. 
En schurken? Ja, maar dan het liefst tegen zijn liefste aan.

Vlaggenlinten — Dit lint is 5 meter lang en kan je jaar na jaar gebruiken 
tijdens de Jeugdboekenmaand. — € 7,50 per stuk

A�  ches
Een a¤  che is 42 x 60 cm.

€ 4,5 voor 5 stuks.

Stickers — download
Vanaf november 2021 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 
Ideaal om boeken in 
de kijker te zetten!

Tattoos
Bestel deze tattoos om uit te delen in jouw school 

of bibliotheek. — € 17,5 per 200 stuks 
(Je ontvangt 100 tattoos van elke soort.)
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Helden zijn de beschermers, de redders en de strijders. Ze zijn altijd sympathiek 
en altijd vriendelijk. In het hele heelal is er niemand knapper dan zij. Ze twijfelen nooit, 
ze zijn dapper en onverschrokken. Ze brengen elke opdracht tot een goed einde, 
ook al duurt het jaren. Ze grijpen boeven bij de kraag, ze kijken monsters in 
de ogen. Ze gaan recht naar het hart van het kwaad. 
Helden: de mooiste Griekse mythen herverteld — Daan Remmerts de Vries 

en Sebastiaan Van Doninck (ill.) (Lannoo, 2020) 

Schurken zijn de slechteriken, de bandieten en bedriegers, de onverlaten 
en de snoodaards. Ze zijn alles wat helden niet zijn: boosaardig, wreed, geweld-
dadig. Ze hebben een gemeen lachje. Schuimbekkend staan ze in hun hoofdkwartier. 
Ze spuiten gif in appels, ze moorden en ze roven, en de buit houden ze zelf. 
De geest en het meisje — Lucy Strange (Gottmer, 2021) 

Helden denken alleen aan anderen. Daarom zijn het helden. Ze hebben een hart van goud en peperkoek. 
Ze redden moeders en kleine zusjes, en de wereld bevrijden ze van het kwaad – óók als ze daarbij zelf dood moeten. 
Al winnen ze op het einde toch. 
Avonturen van de dappere ridster — Janneke Schotveld en Milja Praagman (ill.) (Van Holkema & Warendorf, 2021)

Schurken denken alleen aan zichzelf. Ze horen zichzelf zo graag dat ze anderen het zwijgen opleggen, 
liefst met harde hand. Ze hebben een hart van staal en beton. De wereld zullen ze vernietigen. Ze willen macht, geld 
en schoonheid – ze willen het allemaal en ze willen het nu. 
De heksen — Roald Dahl en Quentin Blake (ill.) (De Fontein, 2019)

ADVOCAAT VAN DE HELD: ‘De held wil je zijn! In heldensporen wil je treden, 
hun voorbeeld wil je volgen. Niemand wil een schurk zijn. Schurken moeten vernietigd 
worden, ze moeten uitgeschakeld. Nog een geluk dat er helden zijn.’ 
—
ADVOCAAT VAN DE SCHURK: ‘Nog een geluk dat er schurken zijn! Schurken brengen 
het beste in de held naar boven. Zonder schurken, zijn helden niks of niemand.’ 
Harry Potter en de relieken van de dood — J.K. Rowling (De Harmonie, 2007) 

Schurken zijn slim en vindingrijk, net als helden. Soms hebben ze superkrachten of super-
sonische wapens, net als helden. Soms zijn ze president van een groot land, net als helden. Schurken

trekken bijna altijd ten strijde, net als helden. Maar schurken en helden vechten voor iets anders. 
De hongerspelen: Spotgaai — Suzanne Collins (Van Goor, 2020)

Niet alle heldendaden vallen op. Soms is een held een held omdat hij iets zegt wat anderen alleen maar denken.
Soms is een held een held omdat ze gaat zitten en blijft zitten. In de bus, bijvoorbeeld, of voor het parlement. 
Helden blijven durven, de ene dag met meer moed dan de andere en ook als ze misschien toch niet zullen winnen.  
Van klein tot groots: Rosa Parks — Lisbeth Kaiser en Marta Antelo (ill.) (De Vier Windstreken, 2020)

Met schurken is het oppassen. Soms zit de grootste schurk in jezelf, woont hij naast je of is ze je beste 
vriendin. Soms vreten ze je van binnenuit op. Soms zijn schurken zo goed vermomd dat je hen pas achteraf ziet. 
Zwarte zwaan — Gideon Samson (Leopold, 2021)

Helden moeten niet groot te zijn om een grote indruk na te laten. Er zijn 
helden die ruimtepakken aantrekken om zieken te verzorgen, of regenlaarzen 
om puin te ruimen. Er zijn helden die je leren lezen en er zijn helden 
die je urenlang voorlezen. Helden pakken je bij de hand en lopen met 
je mee, want ze weten dat een held zijn gauwer gewild is dan gedaan. 
De gebroeders Leeuwenhart — Astrid Lindgren (Ploegsma, 2020)

Echte helden twijfelen. Ze zijn bang, maar ze doen het toch. 
Lampje — Annet Schaap (Querido, 2017)

Wanneer ben je een held? Wanneer ben je een schurk? Is elke schurkenstreek boosaardig? 
En elke heldendaad vreedzaam? Wie beslist dat? In Barcelona staat Columbus op een sokkel, maar in Amerika is hij 
niet bepaald een held. Het is maar hoe je het bekijkt. 
Buitengewone ontdekkingsreizigers — Paul de Moor en Mattias De Leeuw (ill.) (Lannoo, 2018)

De dievenbende van Scipio — Cornelia Funke (Querido, 2021)

helden met wapens en helden met woorden. 
Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal.

Wie is jouw schurk?

Schurken

zijn de beschermers, de redders en de strijders. Ze zijn altijd sympathiek 
en altijd vriendelijk. In het hele heelal is er niemand knapper dan zij. Ze twijfelen nooit, 

moeten niet groot te zijn om een grote indruk na te laten. Er zijn 
helden die ruimtepakken aantrekken om zieken te verzorgen, of regenlaarzen 

Jeugdboekenmaand zet de spot op alle soorten helden 
en haalt de schurken uit de schaduw.

JEUGDBOEKENMAAND 2022
iedereenleest.
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of bibliotheek. — € 17,5 per 200 stuks 
(Je ontvangt 100 tattoos van elke soort.)

Jeugdboekenmaand.be
iedereenleest.



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 en vrijwilligers 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 
De Academie voor Muziek en Woord blijft hoopvol uitkijken naar concer-
ten op locatie voor een live publiek. Het is nu nog te vroeg dag om te 
weten of deze daadwerkelijk kunnen doorgaan. Indien de concerten gean-
nuleerd moeten worden wegens corona, voorzien we weer een volwaardig 
alternatief via onze sociale mediakanalen. Bezoek 
dus zeker onze website www.muziekenwoord.be, 
Facebookpagina, YouTube en Instagram en volg 
desgevallend vanuit je luie zetel onze onlineconcer-
ten mee. Geniet ervan! 

• Dinsdag 8 maart om 19u: Concert Try it out
 Gemeentezaal, P.Hymanslaan 2 

in Sint-Lambrechts-Woluwe
 of online: www.muziekenwoord.be

• Dinsdag 15 maart vanaf 9u: Jazz Jam 
 Bistro van Op-Weule

• Woensdag 23 maart om 14u: Opendeurconcert
 Gemeentezaal, P.Hymanslaan 2
 of online : www.muziekenwoord.be

• Zondag 13 maart (doorlopend): Academix
 Flageygebouw, Heilig Kruisplein 1050 Brussel
 > Deze activiteit is onder voorbehoud!

Volg de sociale media van de Academie  
voor de meest recente updates. 

Teresa Roosen 

Dagschotels

Elke week een nieuwe 
huisbereide lunch 

01 - 04: vispannetje

08 - 11: vogelnestjes Provençal

15 - 18: GESLOTEN

22 - 25: Thaise curry (met kip)

29 - 01: varkenshaasje in madeira

 

MAART

dinsdag - vrijdag
12:00 - 14:30

LUNCH: GSM: 0488.80.22.40
 

Bistro Op-Weule
Sint Lambertusstraat 95 

1200 Brussel 

RESERVEREN ?



Was jij er ook bij eind januari op Woluwe Wintert? 
Voor het tweede jaar op rij nodigde 1200cultuur 
je uit voor een magische winteravond. Het ging 
er vurig aan toe in het amfitheater van het Athe-
neum!

Wederzijds Genoegen zorgde voor de meezin-
gers en muzikale ambiance. De gezinnen met 
kinderen genoten van de spannende verhalen 
met grappige twist van Fred Versonnen. Dankzij 
heerlijke chocomelk, jenever en soep kreeg de 
winterkoude geen kans. Ten slotte verraste Cir-
cus Palhasso ons met een spectaculaire vuur-
show! Bedankt aan iedereen om er zo’n gezellige 
cultuuravond van te maken voor alle leeftijden. 
Geniet mee van de foto’s en tot volgend jaar!

WOLUWE
WINTERT

Volg @1200cultuur op Facebook en blijf op de hoogte van alle evenementen.


