
Afgifte Brussel X
Toelatingsnr.:

P2A9647 Bpost
PB-PP l B-14537
BELGIE(N)-BELGIQUE

April 2022 • #526, Jaargang 51 • Maandblad van het Gemeenschapscentrum Op-Weule • Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
www.opweule.be • Facebook @OpWeule • info@opweule.be • 02 775 92 00

Lenneke Mare 
bedevaart

Zoniënmars - 
Zoniënklanken

Doe je voordeel 
met Paspartoe

April 2022

4Cascabel op de Zoniënmars 2021. 



2

Dit moet de eerste keer zijn in 24 maanden dat hier geen overzicht van de coronamaatregelen staat. 
De coronabarometer geeft immers mooi weer aan en de meeste maatregelen kunnen we gelukkig 

eindelijk achterwege laten. Geen CST meer, geen mondmaskerplicht en geen beperking op activiteiten. 
Dat vieren we met een heerlijk gevulde activiteitenagenda. Kijk snel op pagina 6 en hieronder bij het kort 

nieuws. 

Ook onze verenigingen mogen eindelijk weer voluit gaan. De 55+ werking, KWB, Femma, biergilde Het 
Lindeke, toneelvereniging Onder Ons, het Jazzgeno(o)tschap, … je komt ze allemaal tegen in deze Vlam. 

Ook de Lenneke Mare bedevaart gaat door dit jaar in Sint-Lambrechts-Woluwe. Blader naar pagina 5 om 
meer te weten over deze lokale traditie. 

Met opnieuw een groot en mooi cultureel aanbod loont het de moeite om een Paspartoe-pas te hebben. Heb 
je dit nog niet? Ontdek dan de voordelen op pagina 4. Zoek je nog een vakantiekamp voor je kids in de zomer? 

Je vindt al onze speelweken op pagina 9.

We gooien trouwens niet alle inzichten van de voorbije twee jaar zomaar overboord. Het blijft belangrijk om 
lokalen voldoende te ventileren en kwetsbare mensen te beschermen. Dat is een kwestie van gezond verstand. 

We rekenen daarvoor op iedereen die ons gemeenschapscentrum bezoekt of een lokaal huurt. 

Volg 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
Poetry  
meets jazz
Bye bye corona, hallo Poetry Meets Jazz! We keken 
al lang uit naar een nieuwe editie van deze ode aan 
muziek en woord. De perfecte combo voor een cul-
tuuravond in Op-Weule op zaterdag 23 april. Het wordt 
zeker de moeite met deze mooie namen: saxofonist 
Ben Sluijs, dichter Lotte Dodion en slam poet Petit 
Jean.

Tickets kosten 10 euro (of 2 euro aan Paspartoe-kan-
sentarief) en koop je op onze website of aan het ont-
haal. Dit is een activiteit van 1200cultuur in samenwer-
king met het Willemsfonds en het Jazzgeno(o)tschap.

Digidokter  
in de Bistro
Elke eerste en derde donderdagnamiddag kan je terecht bij 
onze digidokter. Sinds september 2021 helpt Eric De Brant 
iedereen met vragen over de computer en smartphone. Hij 
legt alles rustig en verstaanbaar uit in onze gezellige Bistro. 
Een consultatie is bovendien volledig gratis. Sinds januari 
pakt de digidokter het een beetje anders aan. Van 14 tot 16 
uur geeft Eric uitleg in groep over een actueel thema. Dat kan 
internetbankieren zijn, veiligheid en privacy, nieuwe apps, … 
Vanaf 16 uur kan je dan nog steeds je individuele vragen stel-
len. We krijgen veel positieve reacties, dus probeer het zeker 
zelf eens uit! Iedereen is welkom. Op-Weule biedt deze dienst 
aan in samenwerking met Zonienzorg vzw. 
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Participatie  
in de stad 
Ben jij geïnteresseerd in stedelijke thema’s zoals parti-
cipatie? Dan ben je zeer welkom om mee in dialoog te 
gaan op woensdagavond 20 april in onze Bistro. We 
nodigen Raf Pauly uit, de coördinator van BRAL. Deze 
stadsbeweging ijvert voor een duurzaam Brussel dat 
milieuvriendelijk, betaalbaar en solidair is. Als expert 
in stedelijk beleid en middenveldorganisaties leidt Raf 
het gesprek in over stedelijke participatie. Iedereen 
is welkom om mee te discussiëren! Deze dialoogta-
fel is de derde in een reeks over stedelijke thema’s. 
In het najaar van 2021 debatteerden we samen met 
een expert over nieuwe mobiliteit en duurzaamheid. 
Deze activiteit start om 20 uur en is gratis - wel even 
inschrijven op onze website.

Stoppen  
met piekeren 
Piekeren, is dat niet gewoon heel hard naden-
ken? Maar waarom krijg je daar dan zoveel 
stress van? Piekeren kan een grote impact 
hebben op ons leven; we slapen er slecht van, het 
maakt ons prikkelbaar, angstig of zelfs neerslachtig, en we 
komen niet tot het nemen van beslissingen. Klinkt dit herken-
baar? Dan is de interactieve workshop op 12 mei iets voor jou. 

Gedragstherapeut Charlotte Spreutels leert je praktische tips & 
tricks om het piekeren te doorbreken. We nemen ons eigen pie-
kergedrag onder de loep en leren we dit te veranderen. We leren 
meer over de wetenschap achter piekeren en inzichten uit de 
cognitieve gedragstherapie. Daarna gaan we actief met deze 
handvaten aan de slag. Deze workshop gaat door op donder-
dagavond 12 mei van 19 tot 21 uur in Op-Weule en kost 7 euro 
(of 2 euro aan Paspartoe-kansentarief). Charlotte gaf in 2021 
al de populaire sessie 'Versterk je Veerkracht' in Op-Weule, dus 
wees er snel bij. Inschrijven kan via www.opweule.be of aan het 
onthaal.

De aaibare  
hommelkoningin
Onze natuurcorrespondent Eddie Maes bevond zich 
op een wandelweg in Bosvoorde plots in koninklijk 
gezelschap. Eddie vertelt: "Deze hommelkoningin 
leek eind februari net uit haar overwintering gekomen 
en dacht nog helemaal niet aan rondvliegen Ik had 
niets beters bij de hand dan deze twintig eurocent om 
als schaal te dienen, maar de hommel won het wat afmeting 
betreft. Ze won het overigens even gemakkelijk in aaibaarheid!" 

Eddie stuurde de foto naar Samuel De 
Rycke van Aculea (wilde bijen werk-
groep van Natuurpunt) en kreeg vol-
gende toelichting terug: “Fantastisch 
indrukwekkend zijn ze, de hommelko-
ninginnen in het voorjaar. Ze overwin-
teren als imago, de vleugels zijn dus 
vorige zomer al gevormd. Het is een 
exemplaar uit de ‘aardhommel-groep’, 
vier soorten die met foto's bijna niet op naam te brengen 
zijn (Aardhommel, Veldhommel, Grote Veldhommel, Wilgen-
hommel). Hopelijk slaagt ze erin wat nectar te vinden en een 
beschut onderkomen zoals een verlaten muizennest om een 
nieuwe hommelkolonie te starten."

Op 26 mei organiseert Aculea een Hommelwandeling in Vorst, 
onder andere in het Dudenpark en de kruidentuin vlakbij. Alle 
informatie vind je op www.natuurpunt.be/agenda. 

En van de hommel vliegen we naar de bij! Altijd al willen weten 
hoe je honing maakt? Geert Van Waeg, buurman van Op-Weule, 
geeft een gratis introductie tot imkeren op dinsdag 26 april. Hij 
toont zijn bijenkasten en geeft uitleg bij het proces. We verza-
melen om 19.30u in Op-Weule. Deze activiteit is gratis, wel even 
inschrijven op onze website. 

REISVERHAAL:
MONTENEGRO

 MAANDAG 25 APRIL 2022 
om 14.30u

 
€5 of €2 Paspartoe-kansentarief

TICKETS: WWW.OPWEULE.BE en bij leden van de 55+ werking

www.opweule.be - info@opweule.be - 02 775 92 00

PETANQUE
TORNOOI

 ZONDAG 8 MEI 2022 
om 15.00u

€8 of €2 Paspartoe-
kansentarief

DAGUITSTAP:
WAREGEM

 VRIJDAG 10 JUNI 2022 
 

>> meer info volgt binnenkort!

TICKETS: WWW.OPWEULE.BE 
en bij leden van de 55+ werking 

www.opweule.be 
info@opweule.be - 02 775 92 00



Wil je graag een Paspartoe-pas? Kom dan 
even langs het onthaal van Op-Weule. Je 
betaalt eenmalig 5 euro voor je pas en je 
krijgt er nog een welkomstpakket bij. Als 
je onder 26 jaar bent dan betaal je slechts 
2 euro. Alle Brusselaars met een Paspar-
toe krijgen bovendien elk jaar een digitale 
cultuurbon van 6 euro. Deze kan je gebrui-
ken voor korting bij een cultureel evene-
ment van een Paspartoe-partner. 

Woon je in Brussel en heb je een beperkt 
inkomen? Op vertoon van een attest of 
klevertje van het ziekenfonds krijg je je 
Paspartoe gratis en heb je recht op extra 
kortingen. Voor activiteiten tot en met 16 
euro betaal je dan altijd 2 euro. Bij alle 
activiteiten, cursussen en speelweken in 
Op-Weule staat dit Paspartoe-kansenta-
rief duidelijk vermeld. 

Wist je dat ...? 
• Als je lid bent van een vereniging dan 

kan je groepskorting krijgen. Vraag dit 
even na bij het bestuur van je vereniging 
of aan ons onthaal.

• Je Paspartoe geldt ook als UiTPAS in 
Vlaanderen. Heb je al een UiTPAS? Dan 
kan je ook punten sparen én omruilen in 
Brussel. 

RUIL JE PASPARTOE PUNTEN 
OM BIJ OP-WEULE!

5 PUNTEN 
> KOPJE KOFFIE OF THEE IN DE BISTRO
> KIDS SURPRISE
> DRAAGTAS

Voor 5 Paspartoe-punten heb je al een 
lekker kopje koffie of thee in Bistro 
Op-Weule. Cafébaas Kobe verwelkomt 
je met de glimlach. Of wil je iets cadeau 
geven aan je (klein)kinderen? Ruil je pun-
ten dan om voor een leuke kinderverras-
sing. Een andere optie is een duurzame 

stoffen draagtas (totebag) van Op-Weule. 
Handig voor je boeken van de Sint-Lam-
brechtsbib of je boodschappen! 

10 PUNTEN: DOUCHEFLUX BON

Met 10 Paspartoe-punten kan je een per-
soon in bestaansonzekerheid een bon 
geven voor een douche. Een dagelijkse 
douche is voor de meeste mensen een 
evidentie. Maar wat doe je als je geen dak 
boven je hoofd hebt? De douches zijn één 
van de centrale diensten van de Brusselse 
organisatie DoucheFLUX. Ruil 10 punten 
om voor een solidaire douche en gun 
iemand in bestaansonzekerheid het fijne 
gevoel van een frisse start. Een handdoek, 
washandje, hygiëneproducten en acces-
soires zoals een tandenborstel, kam, 
scheerset, hygiëneset voor vrouwen… zijn 
inbegrepen in de dienstverlening

30 PUNTEN: 6 EURO KORTING 

Heb je al 30 punten gespaard? Dan kan je 
ze omruilen voor 6 euro korting op een cul-
turele activiteit van een Paspartoe-partner 
naar keuze. Welke Paspartoe-partners 
zijn er? De gemeenschapscentra zoals 
Op-Weule, cultuurhuizen (muziek, musea, 
theater, film ...), organisaties met een kin-
deraanbod, sportactiviteiten, ... Bekijk de 
hele lijst op www.paspartoebrussel.be

Nog vragen over Paspartoe?
Kom langs in ons onthaal en we helpen je 
graag verder.

Heb jij al een Paspartoe? Paspa-watte? Paspartoe is dé cultuur- en vrijetijdspas 
voor Brusselaars. Met je pas spaar je punten als je deelneemt aan een activiteit bij 
de Paspartoe-partners zoals de gemeenschapscentra, Bozar, Muntpunt, KVS ... 
En natuurlijk ook in Op-Weule! Scan je Paspartoe bij elke activiteit aan de ingang, 
op de kast net voor het onthaal. Je gespaarde punten kan je omruilen voor mooie 
voordelen.
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LENNEKE MARE
BEDEVAART
Na twee ‘stille’ jaren, is het zover. De Lenneke Mare bede-
vaart gaat in 2022 opnieuw door in Sint-Lambrechts-Woluwe, 
en wel zoals de traditie het wenst op de tweede zaterdag na 
Pasen. Het Lenneke Mare comité is erg blij om de draad weer 
op te pikken op zaterdag 30 april. Maar wie was Lenneke 
Mare eigenlijk en waarom gaat men sinds de 17de eeuw al op 
bedevaart? Paul Delva van het Lenneke Mare comité vertelt 
ons meer over deze lokale traditie. 

De bedevaart vertrekt aan de kapel van Lenneke Mare in Sint-Lam-
brechts-Woluwe voor een tocht van 2,5 km. Paul Delva van het 
Lenneke Mare comité legt uit: "Bij elk van de 7 staties of ‘smarten 
van Maria’ bidden we voor een bijzondere intentie. Op die manier 
zetten we een prachtige, lokale en eeuwenoude traditie voort. Na 
de tocht wonen we een eucharistieviering bij, die wordt voorge-
gaan door pastoor Benno Haeseldonckx. Na afloop van deze vie-
ring is iedereen welkom voor een hapje en een drankje in de tuin 
van de kapel. Ook dit jaar besteden we aandacht aan onze jongere 
deelnemers. De kinderen die aan de bedevaart en de eucharistie 
deelnemen, zullen een actieve rol krijgen." 

Praktische info: 
• De bedevaart vindt plaats op zaterdag 30 april 2022.
 Afspraak aan de Lenneke Marekapel, op de hoek van de
 Vanderveldelaan en de Kapellaan in Sint-Lambrechts-Woluwe.
• Samenkomst: 14u45
 Vertrek bedevaart: 15u00
 Eucharistieviering: rond 16u00
 Aansluitend receptie

Heb je vragen?
Contacteer dan Georges Desmul (georges.de.smul@gmail.com of 
0496 12 23 61) of Patrick De Vleeschouwer (0496 76 89 74 of 
patrick.r.de.vleeschouwer@gmail.com. Zij zitten de Lenneke Mare 
werkgroep voor en organiseren de bedevaart samen met pastoor 
Haeseldonckx en een aantal vrijwilligers. 

Wie was Lenneke Mare? 
Lenneke Mare ook wel ‘Maria Dolorosa van Bra-
bant’ genoemd is een Brabantse volksheilige die 
in de tweede helft van de 13de eeuw in Woluwe 
leefde. De naam komt voort uit een verbaste-
ring van ‘Alleyndiger Mariën’ (‘ellendige Maria’). 
Zij leefde op jonge leeftijd als kluizenares in het 
bos. Ze bad, wijdde haar leven aan goede wer-
ken, en leefde van aalmoezen. Ze werd echter ten 
onrechte van de diefstal van een kostbare beker 
beschuldigd, omdat ze niet wilde ingaan op de 
avances van een edelman in het bos van Linthout. 
De rechtbank veroordeelde haar ter dood, en de 
overlevering vertelt dat ze levend werd begraven. 
De man die haar valselijk beschuldigde, werd door 
wroeging en demonen gekweld. Slechts jaren later 
vond hij genezing aan het graf van zijn slachtoffer. 

Over de kapel van Lenneke Mare en de bedevaart
De kapel van Lenneke Mare werd rond het mid-
den van de 14de eeuw gebouwd in de stijl van 
de Brabantse gotiek. Volgens de overlevering 
werd de kapel gebouwd op de plek waar Lenneke 
Mare terechtgesteld werd. Elk jaar op de tweede 
zaterdag na Pasen is de kapel het eindpunt van 
een bedevaartstocht. De gelovigen bidden bij elk 
van de 7 staties, of smarten van Maria, voor een 
bijzondere intentie. Minstens sinds de 17de eeuw, 
toen Paters Karmelieten de kapel bedienden, vindt 
deze bedevaart plaats in Woluwe ter ere van Onze 
Lieve Vrouw van zeven smarten.

De mooie kapel met tuin is sinds 1959 beschermd 
als  onroerend erfgoed  en werd in 1972 geres-
taureerd. Naast de kapel bevindt zich het 
17de-eeuwse klooster, vandaag bewoond door 
vijf paters Assumptionnisten. Deze gemeen-
schap bedient de plaatselijke parochie (Onze-Lie-
ve-Vrouw-Hemelvaartkerk op de Emile Van-
develdelaan) en houdt zich ook bezig met het 
studentenpastoraal op de universitaire site ‘Lou-
vain-en-Woluwe’.

De Lenneke Mare Ommeganck op het Heilig Hartplein 
in de jaren '90.
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AGENDA APRIL 

KINDEREN 
& FAMILIES
Crea-atelier voor kleuters  
(april tot juni) 
Is je kleuter gek op tekenen en knutselen? Dan is 
het crea-atelier ideaal.

 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. 

Voorleesmoment:   
Helden en schurken
Kom luisteren naar verhalen over dappere en 
bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keu-
kenhelden, helden met wapens en helden met 
woorden. En wat is een held zonder schurk?

 Zondag 03.04 van 11 tot 12u.
 Op-Weule
 Gratis
 Dit is een activiteit van de St-Lambrechtsbib. 
Inschrijven via sint-lambrechts-woluwe.biblio-
theek.be/agenda.  
Vragen? bibliotheek@woluwe1200.be

KR44K D3 COD3 (7-12 jaar) 
paasvakantie
Is jouw kind nieuwsgierig en fan van raadsels en 
escape rooms? Dan is deze speelweek perfect! 

 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.

Paaseierenraap (4-9 jaar)
Vind jij paaseieren rapen ook zo leuk? Kom dan 
meezoeken in de tuin van Op-Weule en krijg er 
nog interactief theater en pannenkoeken bij!  

 Zaterdag 16.04 van 10.30 tot 13u.
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief
 Ouders moeten gedurende de hele activiteit bij 
hun kinderen blijven.

Buitenspeeldag: Speelparadijs 
(3-10 jaar)
Kom in Op-Weule spelen op de gratis Buiten-
speeldag! Wij zorgen voor animatoren en leuk 
speelmateriaal.

 Woensdag 20.04 van 14 tot 17u.
 Op-Weule
 Gratis, inschrijving verplicht. 

Familietheater: Dierendorpje 
(3+)
Een beeldende voorstelling met livemuziek voor 
kleine kindjes. Een vertelster, muzikant en de 
dieren spelen een muzikale voorstelling met ver-
haaltjes.

 Zondag 24.04 van 14 tot 15u.
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

Familietheater: Plons! (4+)
Plons (4+) is een beeldend verhaal over een klei-
ne kikker en de wondere wereld boven en onder 
water. Een mooie poppentheatervoorstelling! 

 Zondag 08.05 van 14 tot 15u.
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

55+ 
Reisverhaal: Montenegro
Een gezellige namiddag met een boeiend reis-
verhaal over Montenegro door Gilbert Vanden 
Eynde. 

 Maandag 14.03 van 14.30 tot 18u. 
 Op-Weule
 € 5 met koffie en zoetigheid / € 2 Paspar-
toe-kansentarief

 Dit is een activiteit van de 55+ werking van 
Op-Weule.  

Puzzelclub
Gezellig puzzelen in groep.  

 Telkens op de 2de en 4de donderdag van de 
maand van 14.30 tot 18u.

 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Dit is een activiteit van de 55+ werking van 
Op-Weule.

Petanquetornooi 
Het tweejaarlijks petanquetornooi van de 55+ 
werking van Op-Weule. Een klassieker!

 Zondag 08.05 om 15u.
 Op-Weule
 € 8 met koffie en zoetigheid / € 2 Paspar-
toe-kansentarief 

Pedicure en verzorging
Je voeten verdienen een goede verzorging. Lieve 
Verhaert biedt naast pedicure ook  manicure, ge-
laatsepilatie en -verzorging aan.

 Telkens op de 1ste dinsdag van de maand 
(05.04).

 Op-Weule 
 € 24 voor pedicure (omnio €21)
 Enkel op afspraak. Dit is een activiteit van 
Zoniënzorg. Meer info: 0471.791.977

  

Wolcafé
Zin om mee te breien aan een kleurrijk en origi-
neel initiatief? Leeftijd en ervaring maken niet 
uit. Iedereen welkom!

 Elke maandag en vrijdag vanaf 14u. 
 LDC 't Koetshuis, Orbanlaan 54 in  
Sint-Pieters-Woluwe

 Gratis 
 Dit is een activiteit van Zoniënzorg. Meer info: 
0471.791.977 

Gezellig samen eten 
We schuiven met z'n allen lekker aan tafel. 

 Elke maandag en vrijdag vanaf 12.30 u.   
Let op: niet op maandag 18.04. 

 LDC 't Koetshuis
 € 7 voor 3-gangen menu (omnio € 6)
 Dit is een activiteit van Zoniënzorg 
Meer info: 0471.791.977 

Zoete Namiddag 
Samen gezellig keuvelen met zoets, een tasje 
koffie en een gezellige sfeer.

 27.04 om 14u.
 LDC 't Koetshuis 
 € 5 
 Dit is een activiteit van Zoniënzorg. 
Meer info: 0471.791.977 

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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CREATIEF  
& LEERRIJK 
Mannen aan de pannen 
Kook je graag? Doe dan mee met de mannen van 
KWB! 

 Vrijdag 29.04 om 19 uur. 
 ‘t Koetshuis, achter GC Kontakt, Orbanlaan 54 
in Sint-Pieters-Woluwe

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

 Dit is een activiteit van KWB. Vooraf inschrij-
ven: 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. Daarna kan je  je in-
dividuele vragen stellen.

 Telkens op de 1ste en 3de donderdag van de 
maand van 14 tot 18u.  

 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Inschrijven niet nodig 

Femma: Initiatie volksdans 
Zin om de beentjes los te gooien en de aller-
leukste volksdansen te leren? Iedereen kan 
meedoen, jong en oud. Plezier maken is hier de 
boodschap!

 Op woensdag 13.4 en 27.4 van 10u tot 11u. 
De reeks loopt tweewekelijks door tot eind 
augustus.

 Op-Weule
 Gratis
 Dit is een activiteit van Femma.  
Meer info bij Anne Stultjens op 0473.228.050 
of Huize_13@hotmail.com

Dialoogtafel: 
Participatie in de stad
Ben jij geïnteresseerd in stedelijke thema’s zoals 
participatie? Ga dan mee in dialoog. Raf Pauly 
van BRAL leidt het gesprek in. Lees meer op p. 2. 

 Woensdag  20.04 van 20 tot 21.30u.
 Bistro Op-Weule
 Gratis, liefst op voorhand inschrijven. 

  

Café Conservé
Breng je oude foto’s van Sint-Lambrechts-Wolu-
we mee naar het erfgoedcafé. 

 Telkens op de laatste maandag van de maand 
van 15 tot 17u.  

 Op-Weule
 Gratis
 nina.neyrinck@vgc.be  

Introductie: Imkeren
Altijd al willen weten hoe je honing maakt? 
Buurtbewoner Geert Van Waeg geeft een gratis 
introductie tot imkeren. Hij toont zijn bijenkasten 
en uitleg bij het proces.

 Dinsdag 26.04 om 19.30u 
 Op-Weule
 Gratis 

CULTUUR  
BELEVEN 
  
(P)OP-WEULE: FRET + MONICA 
 (P)OP-WEULE = elke maand een gezellig en gra-
tis caféconcert. FRET + MONICA staat synoniem 
voor een straffe stem, weemoedige mondhar-
monicaklanken en een akoestische gitaar. 

 Donderdag 07.04 om 20.30u.  
 Bistro Op-Weule  
 Gratis  

Jazz livesessie 
Livesessie van Ben Vanderweyden (mondhar-
monica) en Roland Van Hoegaerden (gitaar). 
De muzikanten delen ook het verhaal achter de 
muziek.  

 Dinsdag 19.04 om 20u.  
 Op-Weule

   Gratis voor leden. € 8 voor niet-leden (inclusief 
drankje)

 Dit is een activiteit van het Jazzgeno(o)t- 
schap. Meer info: jazzgenootschap.be.

  

Poetry Meets Jazz
Poezië en jazz - de perfecte combo voor een ge-
zellige avond. Lees er meer over op p. 2. 

 Zaterdag 23.04 van 20 tot 22u.
 Op-Weule
 € 10 / € 2 Paspartoe-kansentarief
 Dit is een activiteit van 1200cultuur. 

Zoniënmars - Zoniënklanken
Ontdek het  Zoniënwoud met 2 mooie wandel-
routes (5-12 km), een loopparcours,  yoga en 
livemuziek in de namiddag. Laat je verrassen 
door de natuur en ontdek muzikale pareltjes uit 
alle hoeken van de wereld. Dit is een organisatie 
van Op-Weule en de 3 andere GC’s in Zuid-Oost 
Brussel. 

 Zondag 24.04 
 Vertrekpunt: GC WaBo
 € 2
 Tickets kan je kopen op www.opweule.be. 
Voor het laatste nieuws kijk je best op 
www.facebook.com/zonienmarsklanken. 
 

Proeverij; brouwerij Lupulus
Biergilde Het Lindeke organiseert een Lupulus 
proeverij. Astrid Callens stelt in Op-Weule 6 bie-
ren voor van deze brouwerij uit het Waalse Gou-
vy.  

 Donderdagavond 28.04
 Op-Weule
 Leden € 15 / niet-leden € 20

www.biergilde-lindeke.be 

Lenneke Mare bedevaart
Na twee ‘stille’ jaren mag de bedevaart weer 
doorgaan. Lees meer op p. 5. 

 Zaterdag 30 april om 14.45u. 
 Vertrekpunt: Lenneke Marekapel
 Gratis
 Meer info bij Georges Desmul ( georges.
de.smul@gmail.com en 0496.122.361) 
en Patrick De Vleeschouwer ( patrick.r.de.
vleeschouwer@gmail.com en 0496.768.974)

  

Luistersessie: Jazz in Kiev
Luistersessie rond jazz uit Oekraine met Michel 
Bamps.  

 Dinsdag 03.05 om 20u.  
 Op-Weule
 Gratis voor leden. € 8 voor niet-leden (inclusief 
drankje)

 Dit is een activiteit van het Jazzgeno(o)t- 
schap. Meer info: jazzgenootschap.be.

  

  ONTMOETING 
 
Onder Ons:   
Thé Dansant & Receptie
Vier mee het feestjaar van toneelvereniging On-
der Ons met een gezellige receptie en een swin-
gende liveband. Het wordt een goede ouderwet-
se party! Meer info op p.11. 

 Zaterdag 14.05
 Op-Weule 
 Gratis 
 Inschrijven via peter.claerhoudt@telenet.be 

  

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  
van 14 tot 18 u.  

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

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

 Zondag 24.04 om 14.15 uur
 Afspraak aan de Voorzienigheidschool (pick-
nicktafels tussen Fabrystraat en Woluwedal).   

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

Gezelschapspelletjes  
in de Bistro  
Ontdek de collectie gezelschapsspellen van de 
bib! Er zijn spellen voor zowel de beginnende als 
meer ervaren spelliefhebbers, strategische en 
behendige spelers en zelfs de allerkleinsten.

 Telkens op de laatste donderdag van de 
maand (28.04) van 16 tot 22 uur.  

 Bistro Op-Weule  
 Gratis  
 Dit is een activiteit van de St-Lambrechtsbib. 
Inschrijven is niet nodig.  



Onze vaste columnist Kurt Deswert schotelt ons een gedicht 
voor en vertelt over de mens achter de mooie woorden. In het 
licht van actualiteit kiest hij deze maand voor een profetisch 
gedicht van de Oekraïense Halyna Petrosanyak.

We staken de grens over.  
We plukten bloemen in andermans velden,
zachtjes de woorden stamelend  
van een voor het eerst gehoorde taal,
we brachten de nacht door onder de naakte hemel,  
en ons thuisland in onze dromen
verscheen minder en minder, en,  
bijna steeds zijn haar winterachtige
landschappen – wrede, grootse plekken,
verzegeld met de stempel van de onveranderlijkheid.  
We vergaten e zeldzame stemmen van haar vogels,  
de geur van thuis, en dit vermogen leek gepast,  
eerder dan een hindernis.
Het land was al uitverkoren als het onze.
De vervoering van hier te leven bereikte haar hoogtepunt
Maar soms kwam in onschuldige gesprekken de naam van 
een vreemde bedelaar uit Ithaca, de onbegrijpelijke Odysseus, 
ons verontrusten.

OVER
DICHTERS

De Oekraïense Halyna Petrosanyak (°1969) leefde 
jarenlang in Ivano-Frankivsk, een stad aan de voet 
van het Karpatengebergte, op de grens met Roe-
menië. Onherbergzaam gebied, dat wel, maar ook 
een prima plek voor poëten. Ivano-Frankivsk dankt 
immers niet enkel zijn naam aan een dichter, maar 
er ontsproot ook behoorlijk wat literair talent. Ge-
noeg alvast voor Petrosanyak om samen met een 
aantal dichters-filosofen uit haar stad het ‘Stanislav 
Fenomeen’ te vormen (vernoemd naar de vroegere 
naam van Ivano-Frankivsk), een collectief van lokale 
schrijvers die na de val van de Sovjet-Unie het wes-
terse postmodernisme omarmden.

Petrosanyak zelf is dichteres en vertaalster. Voor-
namelijk vanuit het Duits naar het Oekraïens. Haar 
eigen poëzie verscheen ook in Duitse vertaling. Ze 
werkte veel in het buitenland en omschrijft zich-
zelf als een ‘trekvogel’. Het is een autobiografisch 
aspect dat in haar poëzie voortdurend terugkeert. 
Ook in het gedicht hierboven. Als grens- en bergbe-
woonster krijgt haar omgeving letterlijk veel ruimte 
in haar gedichten. Petrosanyaks poëzie is ook mi-
nimalistisch en postmodern. Ze toetst haar eigen 
gevoelens aan figuren uit klassieke mythes, zoals 
hier Odysseus. 

Dit gedicht is geschreven in 2000, in tempo-
re non suspecto - hoewel Oekraïne, gezien 
zijn geschiedenis, misschien nooit echt een 
tempore non suspecto gehad heeft... In ie-
der geval lang voor de Russische annexatie 
van de Krim in 2014 en de Russische inval 
van eind februari dit jaar. In deze barre tij-
den krijgt het een extra wrange bijklank. 
Petrosanyak haalt de steeds terugkerende 
tweedeling aan tussen natuur en mens. De 
bergen, de winterlandschappen; ze zijn mis-
schien wel wreed in zekere zin, maar ze zijn 
bovenal voorspelbaar. Ze krijgen allemaal 
de stempel van onveranderlijkheid opge-
kleefd en vormen zo ook een constante 
voor de dichteres. De verontrusting daaren-
tegen, die komt vanuit het menselijke; van 
bij Odysseus; de onbegrijpelijke. Een beetje 
alsof l’enfer les autres zijn. En zo is het voor 
veel Oekraïeners wellicht ook ...
 
Kurt Deswert
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KIDS

JULI
Speelspetters (3-6 jaar)
Zacht spelen, hard spelen, stil spelen of luid, samen of 
alleen, met fantasie of voor echt. Alles is een spel! Praten 
is een spel, stappen is een spel, slapen is een spel en 
zelfs niks doen is een spel. Hoe speel jij het liefst? Kom 
samen met ons spetterend spelen.

 Maandag 04.07 tot en met vrijdag 08.07
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief

Ik ga op reis en neem mee ... (6-12jaar)
Ga mee op ontdekkingstocht! Op bezoek bij gekke dieren 
en leuke kunstenaars, en op reis tussen lijnen en vormen. 
We dromen over zon, zee en strand en ontdekken samen 
kleuren en avontuurlijke technieken. Kom mee op deze 
creatieve vakantie tussen de penselen en potloden.

 Maandag 04.07 tot en met vrijdag 08.07
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief

Kampenkamp (3-6 jaar)
Bouwt jouw kleuter graag kampen? Schrijf dan in voor 
deze superleuke speelweek! We verzinnen zelf onze 
kampen, zoeken uit hoe we ze kunnen bouwen en spelen 
heerlijk samen.

 Dinsdag 12.07 tot en met vrijdag 15.07
 € 60 / € 15 Paspartoe-kansentarief

Botanique Magic (7-12jaar)
Een speelweek vol plantenmagie! We ontdekken samen 
de wereld van planten, kruiden en bloemen. Inspiratie 
voor kunstwerkjes halen we uit de natuur. We halen zelfs 
toverkracht uit planten! Samen maken we strandbloe-
men, ons eigen parfum, netelsoep, een kleurrijke bloem-
pot en nog veel meer. 

 Dinsdag 12.07 tot en met vrijdag 15.07
 € 60 / € 15 Paspartoe-kansentarief

Hebben jouw kids nog geen plannen 
voor de zomervakantie? Kijk dan zeker 
eens naar ons uitgebreid aanbod van 
superleuke speelweken! Er zijn zowel 
vakantiekampen voor kleuters als voor 
kinderen van de lagere school. De 
inschrijvingen voor de zomervakantie 
starten op dinsdag 19 april om 10 uur 
op www.opweule.be of aan ons onthaal. 
Zet de datum in je agenda, want onze 
speelweken zijn razendsnel uitverkocht! 

Alle speelweken gaan door in Op-Weule. Er is telkens opvang voorzien tussen 
8.30u en 9u en tussen 16u en 17u. De opvang is inbegrepen in de prijs. Voor de 
kleuterkampjes is het belangrijk te weten dat de kinderen geen dutjes doen. Kom 
je in aanmerking voor het kansentarief of heb je andere vragen? Mail naar onze 
jeugdwerker elien.broos@vgc.be. 

De speelweken van Op-Weule richten zich naar kinderen die thuis Nederlands spre-
ken of die Nederlandstalig onderwijs volgen. De inschrijfvoorwaarde is dat je kind 
al minstens 6 maanden in het Nederlandstalig onderwijs zit. 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. 

AUGUSTUS
Hippie Kriki (3-6 jaar)
Peace, love en kriki! Haal die bloemenkransen en disco-
dansschoenen maar boven want deze week vieren we 
feest. We wisselen af tussen dans, verhaal, knutsel- en 
spelactiviteiten.

 Dinsdag 16.08 tot en met vrijdag 19.08
 € 60 / € 15 Paspartoe-kansentarief

Plaatjesmakers (6-12jaar)
We gaan aan de slag met digitale muziek. We maken onze 
eigen beats, schrijven teksten, componeren geluiden en 
maken zo onze eigen plaatjes! Je hebt voor deze vakantie 
geen ervaring nodig, wel veel goesting om muziek te ma-
ken. We doen ook veel spelletjes en creatieve activiteiten.

 Dinsdag 16.08 tot en met vrijdag 19.08
 € 60 / € 15 Paspartoe-kansentarief

Dansweek (3-6 jaar)
Is je kind altijd aan het dansen? Dan is dit het ideale kamp! 
Tijdens dit danskamp leert je kleuter verschillende stijlen. 
Voor alle kinderen met liefde voor dansen en muziek.

 Maandag 22.08 tot en met vrijdag 26.08
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief

Speel- en taalweek:   
Feesten als de beesten (7-12jaar)
EN: Do you speak a language other than Dutch at home? 
Would your child like to playfully practise Dutch in the 
summer? Then register now! This week is for children 
from non-Dutch-speaking families who already speak and 
understand some Dutch. No boring language lessons, but 
a super fun week with lots of play and creativity!

FR: Parlez-vous une autre langue que le néerlandais à la 
maison ? Votre enfant souhaite pratiquer le néerlandais de 
manière ludique pendant l'été ? Alors inscrivez-vous dès 
maintenant ! Cette stage est destinée aux enfants de fa-
milles non néerlandophones qui parlent et comprennent 
déjà un peu de néerlandais. Pas de leçons de langue en-
nuyeuses, mais une semaine super amusante avec beau-
coup de jeu et de créativité !

 Maandag 22.08 tot en met vrijdag 26.08
 € 75 / € 15 Paspartoe-kansentarief

SSPPEEEELLWWEEKKEENNZOMER



Mijn Bibliotheek is de toegangspoort ot de digitale bibliotheek. 

Lid van de bib? Dan kan je in Mijn Bibliotheek heel makkelijk online boe-
ken verlengen, reserveren of op een leeslijstje zetten. Je beheert er de 
lidmaatschappen van jezelf en van andere gezinsleden. Een Mijn Biblio-
theek-profiel geeft toegang tot de digitale collecties van de bibliotheek. 

Wil je graag lid worden? Kom langs tijdens de openingsuren. Met je lid-
kaart kan je vervolgens een profiel maken op Mijn Bibliotheek. 

Met je Mijn Bibliotheek-profiel raadpleeg je altijd 
 en overal de digitale collecties van de bibliotheek: 

• E-boeken lezen op je eigen toestel 
(computer, e-reader, smartphone 
of tablet) 

Ontdek van thuis uit meer dan 
10.000 titels in onze digitale boeken-
kast. Er is voor ieder wat wils: fictie 
of non-fictie, spannend of roman-
tisch, Vlaamse auteurs of internatio-
nale toppers. 

>> Kijk op sint-lambrechts-woluwe.bibliotheek.be/E-boeken 

•  Kranten lezen in het digitale krantenarchief 

In het krantenarchief van de bib vind je mil-
joenen artikels uit diverse kranten en tijd-
schriften. Het krantenarchief raadpleeg je 
altijd en overal met je Mijn Bibliotheek-pro-
fiel. Ideaal voor jouw research, lesvoorberei-
ding of huistaak! 

>> Kijk op sint-lambrechts-woluwe.biblio-
theek.be/krantenarchief

MIJN BIBLIOTHEEK 

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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Alle info over de bibliotheek vind je op sint-lambrechts-woluwe.bibliotheek.be

Een boek is goed als men bang
wordt dat het eens uit zal zijn.
Karel Jonckheere



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, het Lenneke Mare comité, 
Eddie Maes, Kurt Deswert, de Sint-Lam-
brechtsbib, 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 
Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen. Zo zei de grote 
onderzoeker en ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau. “Ik was aan het spelen 
toen ik de Aqualung uitvond”. Geen concerten deze maand in de academie, maar 
wij blijven spelen en wij blijven ontdekken. Niet in het minst op de nieuwe instru-
menten die wij in uitvoering van het lokaal cultuurbeleidsplan mochten aankopen samen met 
de andere culturele partners van 1200Cult-uur. Deze maand vielen kleurrijke cajons, een prach-
tige xyloba en verschillende diatonische klokkenspelen ons te beurt. En daar wordt door onze 
jeugdige muzikale ontdekkingsreizigers vrolijk mee geëxperimenteerd!

Academie voor Muziek en Woord Georges Désirschool, Georges Désirsteeg 5,   
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. www.muziekenwoord.be. 

Teresa Roosen 

ONDER ONS 
Vier mee het feestjaar van Onder Ons! Op 14 mei nodigt de toneelvereniging je graag uit voor 
een gezellige receptie met thé dansant. The Cornels zorgen voor swingende livemuziek van de 
jaren ‘60 tot nu. Het wordt een goede ouderwetse party! Inkom is gratis. Laat even weten of je 
komt door een mailtje te sturen naar peter.claerhoudt@telenet.be of door een van de andere 
bestuursleden te contacteren. Je vindt de contactgegevens op de website toneelonderons.be. 
Ben je oud-lid en wil je een uitnodiging krijgen of ken je mensen die dat graag willen? Laat het 
ons dan zeker weten. 

Wilt je meespelen, regisseren of op een andere manier meewerken aan de producties van 
Onder Ons in een aangename en ongedwongen sfeer? Neem dan gerust contact op met Peter 
via peter.claerhoudt@telenet.be of 0495 20 87 90. Je kan uiteraard ook andere bestuursleden 
of medewerkers aanspreken. Tot binnenkort!

BIERGILDE HET LINDEKE 
April wordt duidelijk een biermaand met maar liefst drie activiteiten van Biergilde Het Lindeke 
na de paasperiode! Eerst is er het ZYTHOS BIERFESTIVAL op 23 & 24 april in de Brabanthal in 
Leuven. 108 brouwerijen en bierfirma’s stellen rond 700 Belgische bieren voor om te deguste-
ren. De biergilde plant een groepsbezoek op zaterdag 23 april. Meer info en voorverkooptickets 
vind je op www.zbf.be. 

Op donderdagavond 28 april organiseert de biergilde een proeverij van BROUWERIJ LUPULUS 
in Op-Weule. Astrid Callens komt zes Lupulusbieren voorstellen. Deelnameprijs is 15 euro voor 
leden en 20 voor niet-leden. De toenmalige Brouwerij Lupulus zag het daglicht in 2004. Drie 
jaar later kwam Lupulus Blond officieel op de markt, zowel op vat als in de kenmerkende cham-
pagneflessen. Van in het begin was het streefdoel van de brouwers om bier te brouwen waar 
je het respect voor de Belgische traditie in proeft, maar dat tegelijk een nieuw en uniek verhaal 
brengt op vlak van smaak en aroma’s. De brouwerij werd opgericht binnen de omheining van 
een schitterende Ardense hoeve uit de 19e eeuw, in het Waalse Gouvy. Voor de quizzers onder 
ons: de Latijnse naam voor hop is Humulus Lupulus, wat letterlijk vertaald ‘kleine nederige wolf’ 
betekent. Vandaar dus de naam en het logo met de kleine wolf.

Op 30 april is het TOUR DE GEUZE, de tweejaarlijkse hoogdag van het Pajottenland. De bier-
gilde voorziet een bus en bezoekt een viertal geuzebrouwerijen/stekerijen, met de nodige 
degustaties. Meer informatie volgt.

Kijk voor meer info en inschrijvingen op www.biergilde-lindeke.be 
of op de Facebookpagina van de biergilde. 

ZONIËNZORG ZOEKT POSTBODES
Lees jij ook de Wahkoe? Dat is het activiteitenblad van Zoniënzorg vzw, het lokale dienstencen-
trum in Zuid-Oost Brussel. Dit magazine wordt in het begin van de maand door vrijwillige post-
bodes in de buurt verdeeld. Zoniënzorg zoekt nog vrijwillige postbodes om hierbij te helpen. 
Wandel je regelmatig met de hond? Doe je je boodschappen te voet? Of vind je het leuk een 
praatje te slaan met andere Wahkoe-lezers in je buurt? Contacteer Marieke via info@zonien-
zorg.be of 0471/791.977 en zij bekijkt samen met jou welke straten je voor je rekening kan 
nemen. Je bewijst Zoniënzorg een grote dienst!



ZONDAG
24.04.22

  zonienmarsklanken 
www.zonienmarsklanken.be

START & INFO

Delleurlaan 39 - 43
1170 Watermaal - Bosvoorde 
02 675 40 10 - wabo@vgc.be

Wandelen, sport en muziek in het bos
Promenades, sports et musique en forêt
Walking, sports and music in the forest

www.zoniënwoud.be | v.u.: Thomas Hoevenaeghel, p/a Delleurlaan 39 – 43, 1170  Watermaal-Bosvoorde. 448.074.276-RPR Brussel. 


