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Beste lezers

Mei is een feestmaand! Het is immers 1 jaar geleden dat Kobe Goethals is gestart als nieuwe uitbater
van de vernieuwde Bistro Op-Weule. Proficiat, Kobe! Hoe heeft hij het afgelopen jaar beleefd en wat
zijn de toekomstplannen van de Bistro? Lees het op pagina 4. Op vrijdagavond 6 mei nodigt Kobe je uit
voor een feestelijk avond met een concert in de Bistro. Iedereen welkom!

Ook Onder Ons heeft heel wat te vieren: de toneelvereniging blaast maar liefst 100 kaarsjes uit. Een thé
dansant op 14 mei met een feestelijke liveband bewijst dat ook een honderdjarige nog kan swingen. Blader naar pagina 11 voor meer info.
Ook tuinwijk Kapelleveld wordt 100 jaar in 2022. Het is de enige tuinwijk van de jaren '20 in Sint-Lambrechts-Woluwe en een mooi voorbeeld van modernistisch erfgoed in Brussel. Lees meer over de festiviteiten op pagina 12.
Ten slotte nog een feestelijke save the date: 'de Zomer In!' gaat door op zaterdag 25 juni. Hou alvast de datum
vrij, want dit zomerfeest is elk jaar de moeite. Verwacht je aan muziek, lekker eten, animatie en gezelligheid.
Meer nieuws in de volgende Vlam!
Volg onze sociale media (Facebook en Instagram) en website voor het meest recente nieuws. Nog vragen? Het
onthaal helpt je graag verder op info@opweule.be of 02 775 92 00.
Tot binnenkort!
Team Op-Weule

KORT NIEUWS
Woluwe Op Wandel
Was jij 2 jaar geleden ook op de eerste editie van Woluwe Op Wandel? Dan hebben wij goed nieuws, want op zondag 8 mei
is het weer zover! Woluwe Op Wandel is een mooie en groene wandeling langs de Nederlandstalige culturele partners van
1200cultuur. Op elke locatie geniet je van een kleinschalige culturele act die zowel kinderen als volwassenen leuk zullen vinden.
De wandeling start aan de Academie voor Muziek en Woord. De kinderen van de klassen woordatelier spelen ‘Fabels in de
tuin‘ en ook de kamermuziekensembles treden op. De tweede stop op de wandeling is Jeugdhuis De Schakel (Villa Montald in
het Roodebeekpark) met concertjes en volksspelen. Gemeenschapscentrum Op-Weule is de laatste stop: een spectaculaire
acrobatie-act en leuke spelletjes. In Bistro Op-Weule krijg je een gratis drankje als je de hele wandeling gedaan hebt (en dus
een volle stempelkaart hebt). Het wordt een geweldige zondag voor de hele familie!
Praktische info:
> De wandeling start aan de Academie voor
Muziek en Woord. Die bevindt zich in de Georges
Désir school in de Georges Désirsteeg 5, met
toegang via Berkenhof.
> Je kan je wandeling starten tussen 14u en 17u.
De optredens van de academie beginnen om
14u, 15u en 16u. De andere acts zijn doorlopend.
> Een ticket kost € 3 (inclusief drankje in Bistro
Op-Weule) en kan je kopen op www.opweule.be
> Volg @1200cultuur op Facebook voor meer
nieuws.
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Woluwe op
Wandel

Ontdek Waregem
met de 55+ werking
De 55+ werking van Op-Weule nodigt je uit voor de jaarlijkse
daguitstap op vrijdag 10 juni! Vorig jaar trokken we naar Limburg,
dit keer is West-Vlaanderen aan de beurt. Waregem is natuurlijk
bekend van Waregem Koerse en de paardensport. De perfecte
gelegenheid dus om de Hippodroom, het paardenmuseum en
de leerlooierij te bezoeken. Wat kan je nog meer verwachten?
Een heerlijk middagmenu, koffie en taart in de namiddag en een
gezellige sfeer!
Het dagprogramma:
> Vertrek uit Sint-Lambrechts-Woluwe: 07.30 uur. Afspraak
aan de Sint-Lambertuskerk, Heillig-Hartplein 1 in Sint-Lambrechts-Woluwe (vlakbij Tomberg).
> Koffiestop: bij Hotel Van der Valk in Nazareth
> Voormiddag: Geleid bezoek aan de Hippodroom van Waregem en het paardenmuseum HIPPO.WAR.
HIPPO.WAR is het bezoekerscentrum over de Eerste Wereldoorlog met tentoonstellingen over de rol van het paard en de
Amerikanen. Er is zelfs een nagebouwd paardenhospitaal van
'Den Grooten Oorlog'.
> Lunch in Waregem met driegangenmenu:
• Bouillonsoep
• Verse witte vis met gemengde salade en frietjes
• Ijsje of koffie
> Namiddag: Bezoek aan de leerlooierij van Zulte
Dit is de enige ambachtelijke leerlooierij die in Vlaanderen nog
actief is. Het hele verwerkingsproces is uniek. De leerlooierij
werkt nog steeds met authentieke looierijmachines die meer
dan een eeuw oud zijn.
> Koffie en taart
> Aankomst in Sint-Lambrechts-Woluwe: +/- 19.00 uur (afhankelijk van het verkeer)

Wil je graag inschrijven voor de daguitstap?
De daguitstap kost 62 euro, met alle maaltijden en dranken inbegrepen.
Inschrijven kan tot 5 juni. Er zijn twee manieren:
> Online:
• Stuur een mail naar info@opweule.be met je voor- en achternaam en telefoonnummer.
• Schrijf dan € 62 over op het rekeningnummer van GC Op-Weule: BE55 7310 3026 1244.
> Aan het onthaal van Op-Weule: kom tijdens de openingsuren naar het onthaal en betaal
contant of met je bankkaart.
Voor de daguitstap werken we samen met het betrouwbare Micheline Cars. Hun veilige
autocars zijn uitgerust met een speciaal luchtzuiveringssysteem.
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1 JAAR KOBE
IN DE BISTRO
Het is al 1 jaar geleden dat Kobe Goethals de deuren openzwaaide van Bistro Op-Weule. De voormalige ploegbaas in
de bouwsector is de nieuwe uitbater van de Bistro. Samen
met de Bib, met budget van VGC, lokaal cultuurbeleid en
Op-Weule vzw, namen we de ruimte serieus onder handen
en gaven het café een frisse en eigentijdse, gezellige look.
Hoe heeft Kobe het afgelopen jaar beleefd en wat zijn de
plannen voor de toekomst? Ontdek het hier!
Hoe was je eerste jaar in de Bistro?

"Het was plezant! Ik heb me al goed geamuseerd. Er is veel
gebeurd in een jaar tijd. In mei 2021 ben ik gestart en toen mochten de klanten enkel op het terras zitten. De coronamaatregelen
hebben het jaar uiteraard sterk beïnvloed. Toch was hier vanalles
te doen: maandelijkse concertjes van lokaal talent, de puzzelclub
en de digidokter, de jazzjams met de muziekacademie, de bar na
het familietheater op zondag, ... "

Wie komt hier zoal over de vloer?

"Iedereen komt hier: van tooghangers tot families met kleine kinderen en studenten tot senioren. Ook steeds meer verenigingen
weten de Bistro te vinden voor hun activiteiten. De Biergilde en
Toneelvereniging Onder Ons vergaderen hier soms en ook het
Jazzgeno(ot)tschap komt in de Bistro. De Sint-Lambrechtsbib lanceerde in het najaar de 'Bibstro' avonden met vertellers, concertjes
en creatieve workshops zoals mockails maken tijdens Tournée
Minerale."
"Vrijdagavond is de populairste avond. Dan zijn er verschillende
activiteiten in het gemeenschapscentrum met jongeren en kinderen van het English Youth Theatre en Arcfam. De ouders zitten dan
in de Bistro en ook werknemers uit de buurt doen hier hun apero.
Er zijn ook regelmatig aanvragen voor verjaardagsfeestjes, koffietafels en communies."

Mis je je vorige job in de bouwsector soms?

"Sinds ik daar mijn ontslag heb gegeven, heb ik bij wijze van spreken geen dag meer gewerkt. Ik vind de Bistro zo plezant dat het
niet als werken voelt. Ik doe meer uren, maar ik ben mijn eigen
baas. Of ik collega's mis? Niet echt, want ik heb mijn klanten. Ik
doe met iedereen een babbeltje. Dat sociale aspect van de job
was nieuw voor mij, maar ik doe het graag. Er zijn ook veel vaste
klanten en verenigingen die hier regelmatig afspreken. Zo komt de
puzzelclub van de 55+ werking hier tweewekelijks samen."
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Wat is het populairst op je menu?

"Zonder twijfel Zinnebir. In de buurt ben ik de enige die dat van 't
vat heeft. De populairste gerechten zijn spaghetti en stoofvlees."

Heb je ook al moeilijke momenten gekend?

"Ik heb nog maar één keer een zatlap moeten buiten zetten (lacht).
Ik zou graag nog wat meer volk trekken tijdens de week. Als er
activiteiten zijn in Op-Weule of de Bistro dan loopt het goed vol,
maar er zijn ook rustigere momenten. De coronacrisis had natuurlijk ook een grote impact. Ook nu merk je dat veel mensen nog
voorzichtig blijven. Ik hoop dat het spontane, zorgeloze cafébezoek binnenkort weer helemaal terug is.".

Wat zijn je plannen voor de komende maanden?

“Om mijn eerste jaar in Bistro Op-Weule te vieren, nodig ik iedereen
uit voor een concert op vrijdag 6 mei. Het wordt een feestelijke
avond! Verder heb ik veel zin in het terrasjesweer en 'de Zomer In!'
op zaterdag 25 juni. Ik kijk ook uit naar de Rode Duivels op het WK
in het najaar. De sfeer tijdens het EK in de Bistro was echt tof. Ik
droom ook van een groter evenement in de toekomst zoals Dinner
& Dance of een Oktoberfest. Stay tuned!"

Benieuwd naar de events in de Bistro?
Volg dan @BistroOpWeule op Facebook. Wil je een tafeltje
reserveren of een activiteit organiseren met je vereniging?
Bel Kobe dan gerust op: 0488.802.240.

De agenda van de Bistro
Activiteit

Tijdstip

Organisator

Babbel & kaft

elke woensdag van 10 tot 12u

St-Lambrechtsbib

Digidokter

om de 2 weken op donderdagnamiddag

Op-Weule en Zoniënzorg

Puzzelclub

om de 2 weken op donderdagnamiddag

55+ werking van Op-Weule

Rummikub

wekelijks op donderdagnamiddag

3 x 20 Prekelinden

Concert

(meestal) eerste donderdagavond van de maand
(zie facebook)

Bistro Op-Weule

Gezelschapsspelletjes de laatste donderdagavond van de maand

St.-Lambrechtsbib

Café kadee

elke 3de zondag van de maand

1200cultuur met Op-Weule
en de St.-Lambrechtsbib

Expo

Doorlopend

Op-Weule
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AGENDA MEI
Hoe inschrijven? Voor alle activiteiten en cursussen die Op-Weule zelf organiseert, schrijf je online in
via www.opweule.be. Is online moeilijk voor jou? Kom dan even langs het onthaal tijdens de openingsuren. Is de organisatie in handen van een vereniging? Dan staat erbij hoe je kan inschrijven.

KINDEREN
& FAMILIES
Crea-atelier voor kleuters
(april tot juni) NOG PLAATS!
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

55+

Wolcafé

Puzzelclub
Gezellig puzzelen in groep met de 55+ werking
van Op-Weule.
Telkens op de 2de en 4de donderdag van de
maand van 14.30 tot 18u.
Bistro Op-Weule
Gratis

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

Een schitterend poppentheater met leuke verhaaltjes en liedjes over dieren. Voor kids van 3
tot 6 jaar.

Van piekeren krijg je veel stress. In deze interactieve workshop met gedragstherapeut Charlotte
Spreutels leer je praktische tips & tricks om het
piekeren te doorbreken.

Café Kadee (0-4 jaar)

Daguitstap: Waregem

Een fluisterconcert voor de allerkleinsten en hun
ouders. Er zijn verschillende tijdsloten per leeftijd. Je bent ook de hele dag welkom in de speelhoek. Lees meer op p. 10.

Ga mee op daguitstap naar West-Vlaanderen
met de 55+ werking van Op-Weule. We bezoeken
het paardenmuseum, een leerlooierij en nog veel
meer. Meer info op p. 3.

Zondag 22.05 van 14 tot 15u.
Op-Weule
€ 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

Crea XL (6 tot 12 jaar)
Een gezellige dag met creatieve workshops voor
kids! We experimenteren met verschillende druktechnieken en bedrukken onze eigen totebag.
Zondag 19.06 van 10 tot 15u.
Op-Weule
€ 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief
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We schuiven met z'n allen lekker aan tafel.

Workshop: stop met piekeren

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

Een indianenverhaal met een gekke twist. Leuk
voor kids van 4 tot 7 jaar.

Gezellig samen eten

CREATIEF
& LEERRIJK

Familietheater: Plons! (4+)

Familietheater:
Oma met vlechtjes (4+)

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

Elke maandag en vrijdag vanaf 12.30 u.
LDC 't Koetshuis
€ 7 voor 3-gangen menu (omnio € 6)
Dit is een activiteit van Zoniënzorg.
Meer info: 0471.791.977

Zondag 08.05
Om 15u.
Op-Weule
€ 8 met koffie en zoetigheid /
€ 2 Paspartoe-kansentarief

Elke 3de zondag van de maand (15.05)
van 10 tot 17u.
Bistro Op-Weule
Gratis, inschrijven verplicht.

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

Vrijdag 10.06 van +/- 7.30u tot 19u .
Vertrek aan de Sint-Lambertuskerk,
Heillig-Hartplein 1 in Sint-Lambrechts-Woluwe
(vlakbij Tomberg).
€ 62
Stuur een mail naar info@opweule.be met
je voor- en achternaam en telefoonnummer.
Schrijf dan € 62 over op het rekeningnummer
van GC Op-Weule: BE55 7310 3026 1244. Heb
je hulp nodig bij het inschrijven? Kom dan naar
het onthaal van Op-Weule tijdens de openingsuren.

Pedicure en verzorging
Je voeten verdienen een goede verzorging. Lieve
Verhaert biedt naast pedicure ook manicure, gelaatsepilatie en -verzorging aan.
Telkens op de 1ste dinsdag van de maand.
Op-Weule
€ 24 voor pedicure (omnio €21)
Enkel op afspraak. Dit is een activiteit van
Zoniënzorg. Meer info: 0471.791.977
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Donderdag 12.05 van 19 tot 21u.
Op-Weule
€ 7 / € 2 Paspartoe-kansentarief

Bezoek aan Java Koffie
Ga met Femma op ontdekking in de fascinerende wereld van de koffie. We bezoeken Java’s koffiebranderij en -labo met een gids. Uiteraard met
een heerlijke kop koffie en zoetigheid!
Maandag 16.05 om 14u.
JAVA Koffie, Wingepark 20 in Rotselaar
€ 10 voor leden en € 15 voor niet-leden
Inschrijven voor 5 mei bij Martine:
dehem.martine@gmail.com

Digidokter:
infosessie en consultatie
Van 14u tot 16u geeft digidokter Eric uitleg over
een actueel thema in groep. Daarna kan je je individuele 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 allerleukste volksdansen te leren? Iedereen kan
meedoen, jong en oud. Plezier maken is hier de
boodschap!
Op woensdag 11.05 en 25.05, 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

Café Conservé
Breng je oude foto’s van Sint-Lambrechts-Woluwe mee naar het erfgoedcafé.
Telkens op de laatste maandag van de maand
van 15 tot 17u.
Op-Weule
Gratis
nina.neyrinck@vgc.be

Jazz livesessie
Livesessie met Otto Kint (bas) en Tim Eysackers
(piano).
Dinsdag 17.05 om 20u.
Op-Weule
Gratis voor leden. € 8 voor niet-leden
(inclusief drankje)
Dit is een activiteit van het Jazzgeno(o)tschap. Meer info: jazzgenootschap.be.
		

(P)OP-WEULE: Blues Hospital
Een zeskoppige blues band in onze Bistro – dat
wil je niet missen! (P)OP-WEULE = elke eerste
donderdag van de maand een gezellig en gratis
caféconcert.
Donderdag 02.06 om 20.30u.
Bistro Op-Weule
Gratis

Rondleiding Ferme Abbatoir
We trekken naar de historische Abattoirsite in
Anderlecht voor een uitzonderlijke rondleiding
op Ferme Abattoir. We bezoeken de daktuin van
deze innovatieve stadsboerderij, de serres en de
viskwekerij. En dat allemaal met een prachtig uitzicht over Brussel! We proeven ook één van hun
zelfgekweekte producten.
Zaterdag 11.06 van 10 tot 11.30u.
Verzamelplaats wordt een aantal dagen op
voorhand meegedeeld.
€ 10 / € 2 Paspartoe-kansentarief
Eropuit met de buren is een samenwerking
van de vier gemeenschapscentra van ZuidOost Brussel: GC Den Dam, GC Kontakt, GC
Wabo en GC Op-Weule.

CULTUUR
BELEVEN

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)tschap. Meer info: jazzgenootschap.be.
		

Zaterdag 14.05 vanaf 17u.
Op-Weule
Gratis
Inschrijven via peter.claerhoudt@telenet.be
of via andere bestuursleden.

BEER BBQ
Biergilde Het Lindeke nodigt je uit voor een gezellige bbq. Een lekkere menu met vis- of vleesgerecht, aperitief en dessert. Dit alles uiteraard
met een waaier van streekbieren.
Zaterdag 21.05 vanaf 19u.
Op-Weule
€ 20
Inschrijven: info@biergilde-lindeke.be.
Meer info: www.biergilde-lindeke.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

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.

Woluwe Op Wandel is een mooie en groene
wandeling langs de Nederlandstalige culturele
partners van 1200cultuur. Op elke locatie geniet
je van een kleinschalige culturele act. Meer info
op p. 2.

Jazz in Kiev: luisterssie

Vier mee 100 jaar toneelvereniging Onder Ons!
Een feestelijke receptie met dansorkest The Cornells, een food truck, gastsprekers en foto’s uit
de oude doos. Lees meer op p.11.

Gezelschapspelletjes
in de Bistro

Woluwe op wandel

8 mei tussen 14 en 17u.
Academie voor Muziek en Woord, Georges
Désirsteeg 5.
€ 3 (inclusief drankje in Bistro Op-Weule)
Tickets via www.opweule.be

Onder Ons:
Thé Dansant & Receptie

ONTMOETING
1 jaar Kobe in de Bistro
Vier mee met ons dat Kobe al 1 jaar de Bistro
uitbaat. Een gezellige avond met een concertje.
Meer info op p. 4.
Vrijdagavond 6 mei
Gratis
Volg @BistroOpweule op Facebook.

Telkens op de laatste donderdag van de
maand van 16 tot 22 uur.
Bistro Op-Weule
Gratis
Dit is een activiteit van de St-Lambrechtsbib .
Inschrijven is niet nodig.

Rustige
zondagnamiddagwandeling
Femma, KWB, Okra en beweging.net nodigen je
uit op hun begeleide natuurwandelingen in en
rond Woluwe.
Telkens op de laatste zondag van de maand
(29.05) om 14.15u.
Afspraak aan de Voorzienigheidschool (picknicktafels tussen Fabrystraat en Woluwedal).
Gratis
Meer info bij Raf Beyns op 0478.679.61 of
raf.beyns@skynet.be of
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OVER
DICHTERS
Onze vaste columnist Kurt Deswert schotelt ons een gedicht
voor en vertelt over de mens achter de mooie woorden. Deze
maand duiken we in het leven en werk van de 19de eeuwse
scheepsarts Victor Segalen die zijn inspiratie zocht van Frankrijk tot China.

Mijn geliefde heeft de deugden van het water
Mijn geliefde heeft de deugden van het water: een klare glimlach,
vloeiende gebaren, een heldere stem die zingt, drup na drup.
En als er soms – ondanks mezelf – vuur in mijn blik schiet, weet zij
het rillend aan te wakkeren: water op kissende kolen.
*
Mijn levend water, een straal die uiteenspat op de grond! Zij
ontglipt, ze ontvlucht me – en ik heb dorst en ren haar na.
Met mijn handen vorm ik een beker. Met mijn beide handen
omvat ik haar in verrukking, ik omprang haar, ik breng haar aan
mijn lippen:
En ik slik een handvol slijk.

De Franse scheepsarts Victor Segalen (1878-1919)
wordt vandaag in China beschouwd als een belangrijke brugfiguur tussen de Westerse en Oosterse
cultuur. Dat heeft hij te danken aan zijn oriëntaals
geïnspireerde literaire oeuvre, maar ook aan zijn
werk als archeoloog. Hoewel zijn leven kort was,
was het toch erg goed gevuld
Segalen werd geboren in Brest en besloot om medicijnen te gaan studeren. Zo belandde hij uiteindelijk ook in de scheepvaart en bij het leger. In zijn
jonge jaren reisde hij een heel deel van de wereld
af en verbleef ook voor langere periodes in het buitenland. Op zijn bestemmingen ging hij regelmatig
op zoek naar sporen van de Franse cultuur. In Tahiti
wist hij bijvoorbeeld een aantal schetsen van de net
overleden Gauguin van de vernietiging te redden.
In Djibouti wist hij dan weer getuigen op te sporen
die Rimbaud nog gekend hadden toen die er als wapenhandelaar werkte. De verslagen van al die reizen
schreef hij neer. Zijn job als scheeparts bracht hem
uiteindelijk ook naar China, waar hij onder meer
hielp tijdens een pestuitbraak. Hij keerde er later
nog terug met een architecturale expeditie. Het land
zou een blijvende invloed op zijn werk hebben. Hij
leerde de taal ook. Zijn bekendste werk, de novelle
“René Leys”, speelt zich er ook af.
Segalen schreef ook poëzie. Dit gedicht komt uit
zijn dichtbundel Stèles. Die titel verwijst niet naar de
klassieke tabletten met inscripties uit de oudheid,
maar wel naar de manier waarop Segalen Chinese
en Franse invloeden met elkaar verzoende in een eigen poëtische vorm. Dit is een kort, symbolistisch
prozagedicht, waarbij Segalen een eenvoudige metafoor -een geliefde als water- erg doeltreffend gebruikt. Toch wordt het nooit clichématig. Dat komt
door de beelden die opgeroepen worden (de kissende kolen), de bijzondere vorm van het gedicht en de
plotse ommekeer aan het einde.
Segalen blijft in alle opzichten een boeiende figuur.
Zijn werk wordt de laatste jaren volop herontdekt,
zowel in China als in Europa.

Kurt Deswert
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KIDS
VUILE VINGERS
Vuile Vingers is het crea-atelier op woensdagnamiddag voor
kinderen van de lagere school in Op-Weule. Van januari tot juni
experimenteren we met verschillende technieken en materialen. Van action painting en houtskool tot 3D brillen en stempelen
met aardappelen ... bij Vuile Vingers doen we het allemaal! In dit atelier stimuleren
we het creatief denken: de kinderen leren creatieve
oplossingen bedenken en hun blik verruimen. Tijdens dit atelier leren ze dat buiten de lijntjes kleuren
ook ok is. Ben je benieuwd? Neem dan zeker een
kijkje op de website van Lynn Bruggeman die het
atelier geeft: lynnbruggeman.be. Elke week schrijft
ze ook een blogpost over het atelier in Op-Weule met
leuke foto’s. Zeker de moeite waard!
Dit crea-atelier is volzet, maar er is wel nog plaats bij
de kleuters! Elke woensdagnamiddag van 14 tot 17u.
Meer info in de agenda op pagina 6.
Schrijf je kind in op onze website.

CREA XL
Nog meer crea op CREA XL! Zondag 20 juni wordt een gezellige dag met creatieve
workshops voor kids. We experimenteren met verschillende druktechnieken (rubberdruk, stempeldruk, collografie, sjabloondruk, kartondruk …) en bedrukken onze
eigen totebag. Op het einde van de dag mag je al je werkjes én je totebag mee
naar huis nemen. Schrijf je snel in via onze website.

FAMILIETHEATER
Zin in een gezellige zondag met je kinderen? Dan is het familietheater in Op-Weule perfect! Dit voorjaar zijn er nog twee superleuke voorstellingen:
• PLONS (4+): zondag 08.05 om 14u.
Plons is een beeldend verhaal over een kleine kikker en de
wondere wereld boven en onder water. Een schitterend
poppentheater met leuke verhaaltjes en liedjes
over dieren. Voor kids van 3 tot 6 jaar.

• OMA MET VLECHTJES (4+): zondag 22.05 om 14u.
Een indianenverhaal met een gekke twist.
Leuk voor kids van 4 tot 7 jaar.
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Thea Beckman

BOEKEN EN BABY’S
De bibliotheek is er voor alle leeftijden. Ook voor de allerjongsten. Voorlezen voor een baby of een peuter is meer dan
lezen alleen. Verhalen verzinnen, liedjes zingen en versjes
vertellen bij de prenten - ook dat is voorlezen. Want bovenal is voorlezen een heerlijk knus
moment. Een moment voor jou en je kind. Kruip dicht bij elkaar, maak het gezellig en rustig. Laat alle aandacht naar je boek gaan. Voorlezen is niet alleen prettig voor je kindje.
Samen lezen is plezier voor twee!
Volg het ritme van je kind. Jonge kinderen zijn sneller afgeleid. Kies voor verschillende
korte voorleesmomenten. Weet dat je de meeste boekjes niet netjes van voor naar achter
hoeft te lezen en dat je niet meteen élk woord moet voorlezen. En het leuke aan voorlezen
en in boekjes kijken, is dat het altijd en overal kan. Laat ook een paar boekjes rondslingeren. Wie weet komt je kindje vroeg of laat zelf met een boek aanzetten. Of zie je je peuter
plots in zijn eentje zitten bladeren en kijken.

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

De bibliotheek is gesloten
op 01.05, 26.05, 29.05,
05.06 en 06.06.

In de bib vind je boekjes van stof en karton, boeken met flapjes en geluiden, knisperboekjes, badboekjes en spelletjes. Kom naar de bib en ontdek
samen met je baby of peuter hoeveel plezier je aan boeken kan beleven. De
bibliotheekmedewerkers helpen je graag op weg bij het kiezen van boekjes.
Nood aan inspiratie? Scan de QR-code en ontdek de verschillende voorleesfases en de bijbehorende voorleesfilmpjes in verschillende talen waarin je
kan zien hoe je per leeftijd boekjes kan ontdekken met je baby of peuter!

CAFE KADEE
Wist je dat de bibliotheek al enkele jaren concerten
voor de allerkleinsten organiseert? Tijdens zo’n interactief concert voor baby’s, peuters en kleuters dompelen muzikanten het jongste publiek en hun ouders
onder in een magische wereld waar klank, ritme, beweging en spelplezier centraal staan.
Beleef samen met je kindje een eerste interactieve concertervaring tijdens Café Kadee!
Op zondag 15 mei nodigen we je uit voor een fluisterconcert. Café Kadee gaat elke derde
zondag van de maand door in Bistro Op-Weule en is een organisatie van 1200cultuur.

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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• Zondag 15 mei 2022 in Bistro Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 95, 1200 Brussel.
• Er zijn 5 concerten
> 09h30 - 10h20: 1,5-3 jaar
> 10h30 - 11h20: 1,5-3 jaar
> 11h30 - 12h20: 0-1,5 jaar
> 15h00 - 15h50: 3-4 jaar
> 16h00 - 16h50: 1,5-3 jaar
• Scan de QR-code en schrijf je gratis in voor één van de concerten.
• Je kan ook gewoon komen spelen zonder naar een concert te komen. Van
10 tot 17 uur is er een leuke speelhoek waar je andere kindjes en ouders
kan ontmoeten.

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

© freepik.com

Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt.
Niet over wat de schrijver belangrijk vindt.

PRIKBORD
NIEUWS UIT DE ACADEMIE

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

Gebeten door muziek of woord? Dan is de
Academie voor Muziek en Woord in Sint-Lambrechts-Woluwe echt iets voor jou! Kies uit een
hele reeks instrumenten of zang. En speel, luister
of improviseer. Klassiek of jazz en lichte muziek?
Allemaal mogelijk. Vanaf de 3de graad kan je
meespelen in één van onze klassieke ensembles,
jazz-pop-rock ensembles, de big band, het harmonieorkest of het symfonisch schoolorkest. Hou je
van toneelspelen? Wil je verhalen vertellen, durven
spreken in het openbaar, gedichten brengen? Zin
om te grasduinen in poëzie of mooie teksten, of
zelf teksten schrijven? Dan is onze woordopleiding helemaal iets voor jou.

Metro 1 tot halte Roodebeeck
Tram 8 tot halte Voot
Het onthaal is open:
Ma-do van 09:00 tot 12:00 uur
13:00 tot17:00 uur
Vrijd. van 09:00 tot 12:00 uur
13:00 tot 15:00 uur

Vanaf 1 juni kan je inschrijven via de website
www.muziekenwoord.be. Inschrijven kan vanaf 6
jaar. De lessen starten in september dus schrijf je
zo snel mogelijk in. Nog vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met directeur Rudy Croon,
zelfs tijdens de zomermaanden.

Op-Weule is gesloten op
donderdag 26 mei, vrijdag 27
mei en maandag 6 juni
Vlam verschijnt maandelijks
behalve in de zomer.

Meer info:
• Adres: Georges Désirschool, Georges Désirsteeg 5 (toegang via Berkenhof),
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
• www.muziekenwoord.be
• Telefoonnummer: 02 761 11 27 of 0476 73 98 81
• E-mailadres: academieslwu@gmail.com
• Facebook en instagram: @muziekenwoordslw

Start

Teresa Roosen

Je begrijpt nog niet zo veel
Nederlands.

ONDER ONS

Makkelijk

Koninklijke Toneelvereniging Onder Ons viert zijn honderdste verjaardag. Op zaterdag 14 mei 2022 ben je uitgenodigd
voor een receptie en een heuse thé dansant in de Loods van
Op-Weule vanaf 17u. Er komen enkele gastsprekers, er is
een food truck en het dansorkest The Cornells speelt swingende livemuziek. Wil je er ook bij zijn? Graag een seintje via
peter.claerhoudt@telenet.be of spreek de andere bestuursleden aan. Van harte
welkom! Er zullen ook
foto's en affiches uit de
oude doos te zien zijn.
In deze Vlam alvast
een voorproefje, met
dank aan Michel Philips voor de foto's.

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.
1958 - Ketty liegt nooit.

Het bestuur werkt ondertussen aan de wintervoorstelling,
want Onder Ons kijkt er erg naar uit om nog eens op de
planken te staan. Wat het wordt staat nog niet vast, maar
het wordt zeker een komedie. Kwestie van de donkere
dagen wat op te vrolijken! Meer nieuws op de website
toneelonderons.be en in de komende edities van de Vlam.
Wil je zelf meespelen,
regisseren of op een
andere manier meewerken aan de producties van Onder Ons
1969 - Kom toch binnen Jacqueline. in een aangename en
ongedwongen sfeer?
Neem dan gerust contact op met Peter (0495/208.790
of peter.claerhoudt@telenet.be) of een van de andere
bestuursleden van Onder Ons.

1972 - Het Chinese Landhuis

De taaliconen zijn ontwikkeld door het
Huis van het Nederlands Brussel en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Hans Van Rompaey
Werkten mee aan dit nummer:
De verenigingen en vrijwilligers
van Op-Weule, Kurt Deswert,
de Sint-Lambrechtsbib,
de Academie voor Muziek en Woord
en team Op-Weule.
Het Gemeenschapscentrum Op-Weule
respecteert uw privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitend om u Vlam toe te
zenden en u op de hoogte te houden van
de activiteiten van het gemeenschapscentrum en van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. U kunt uw gegevens in
ons bestand inkijken of aanpassen zoals
voorzien in de wet van 8 december 1992
ter bescherming van de privacy.

100 JAAR TUINWIJKEN
IN HET BRUSSELS GEWEST

We vieren feest in mei want de Brusselse
tuinwijken worden 100 jaar! Verwacht
je aan een feestelijk programma met
heel wat toffe ateliers en rondleidingen
voor jong en oud, volksspelen, diverse
animaties en feestjes. Ook in tuinwijk
Kapelleveld in Sint-Lambrechts-Woluwe is iedereen uitgenodigd voor de
feestelijkheden op zaterdag 28 mei.

Naar aanleiding van 100 jaar tuinwijken in het Brussels Gewest zetten VisitBrussels, VGC, Urban.Brussels, CIVA, BGHM en 16 gemeenten samen met tal van
lokale en regionale partners dit unieke Brusselse patrimonium in de kijker.

Foto's uit de Erfgoedbank Sint-Lambrechts-Woluwe
(Café Conservé in Op-Weule). Collectie van Roland
Gilis.

De tuinwijken zijn uniek dankzij hun groene karakter, hun cultuurhistorische, architecturale, stedenbouwkundige en sociologische waarde. Ze worden vanuit deze
verschillende oogpunten belicht tijdens heel wat activiteiten in de maand mei.
In Sint-Lambrechts-Woluwe is er één tuinwijk uit de jaren 1920: Kapelleveld. Deze
tuinwijk ligt niet enkel op grondgebied van onze gemeente, maar ook een stukje
op dat van Sint-Pieters-Woluwe. Daarom vieren we op zaterdag 28 mei samen
deze wijk. Brussels Jazz Weekend installeert een podium aan de Landschapsgaarde met concerten van Bodies, Glass Helder en Adja. Habitat & Rénovation,
1200cultuur (samen met Op-Weule en de Sint-Lambrechtsbibliotheek) en ABCCoop zorgen voor animatie voor de bewoners en bezoekers van de wijk.

Het 100 jaar Kapelleveld programma
op zaterdag 28 mei:

• Doorlopend: kinderanimatie, erfgoed•
•
•

workshops, fotobooth, foodtrucks,
expo 100 jaar Kapelleveld
14:30-15:30 Concert van Bodies
16:00-17:00 Concert van Glass Helder
17:30-18:30 Concert van Adja

Dit alles gaat door in de straat Landschapsgaarde. Muziek, eten, drinken en
gezelligheid tussen de modernistische
huizen. Jij komt toch ook?
Visit Brussels biedt ook regionale fietstochten die passeren langs de Woluwse
tuinwijken. Ook in de andere tuinwijken
zijn er evenementen.

Meer info over de vieringen van alle tuinwijken
in Brussel gedurende de maand mei via
agenda.brussels/nl/article/brusselsetuinwijken-100ste-verjaardag.
Zicht op de 'Avenue de Wesembeek' in de jaren vijftig, de huidige Emile Vanderveldenlaan.
We zien de oude kerk op nummer 155 waar nu een kunstgalerie is. De huidige
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk stond er toen nog niet.

