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Benieuwd naar de zomer in Op-Weule? Blader naar pagina 8 voor de activiteiten in juni. Het hele 
zomerprogramma ontdek je dan weer op pagina 12. Zeer goed gevulde zomermaanden met een der-

tigtal activiteiten van Op-weule en de verenigingen! Vele activiteiten zijn gratis en in de mooie tuin van 
Op-Weule. We zijn ook heel blij dat de Zomer In! eindelijk weer mag doorgaan met de traditionele bbq en 

concert. Lees alles op pagina 3 en schrijf je snel in. 

Dit jaar lanceren we ons najaarsprogramma vroeger dan gewoonlijk zodat je ruim de tijd hebt om je 
nieuwe cursus te kiezen. Op pagina 6 vind je het cursusaanbod voor het najaar. Dinsdag 21 juni om 10 uur 

openen we de inschrijvingen. 

Nog even over de sluitingsdagen: Op-Weule is gesloten op maandag 6 juni (Pinkstermaandag). Onze zomer-
sluiting is van zaterdag 16 juli tot en met zondag 7 augustus. In deze periode zijn er geen activiteiten en 

zaalverhuur. Maandag 8 augustus zijn we weer paraat. Bistro Op-Weule sluit ook vanaf 16 juli en heropent op 
dinsdag 9 augustus. 

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.

De volgende Vlam verschijnt in september. Dan kom je meer te weten over onze verenigingen en hun activiteiten. 
Tot binnenkort in Op-Weule!

Team Op-Weule

Beste lezers

KORT NIEUWS
Daguitstap  
Waregem
Ben jij al ingeschreven voor daguitstap 
van de 55+ werking? Op 10 juni trekken 
we naar Waregem. Met een gids bezoeken 
we de hippodroom van Waregem Koerse 
en HIPPO.WAR, het paardenmuseum over 
WOI. Daarna trekken we naar Zulte voor 
de laatste ambachtelijke leerlooierij van 
Vlaanderen. Een heerlijke driegangenlunch, 
koffie en taart in de namiddag en een 
gezellige sfeer zullen ook niet ontbreken. 
We vertrekken om 7.30 uur met de autocar 
uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Afspraak aan 
de Sint-Lambertuskerk, Heillig-Hartplein 1 
(vlakbij Tomberg). Terugkomst is voorzien 
rond 19 uur, afhankelijk van het verkeer. 

De daguitstap kost 62 euro, met alle bezoe-
ken, maaltijden en dranken inbegrepen. Wil 
je inschrijven? Schrijf dan € 62 over op het 
rekeningnummer van GC Op-Weule: BE55 
7310 3026 1244. Stuur daarna een mail 
naar info@opweule.be met je voor- en ach-
ternaam en telefoonnummer. Inschrijven 
kan tot 5 juni. Wil je na deze datum toch 
nog inschrijven? Bel dan even naar het ont-
haal van Op-Weule op 02 775 92 00 en we 
bekijken of het nog mogelijk is.

Bouwen aan Op-Weule 
Hou jij van bouwen en knutselen? Zin om creatief bezig te zijn of je ideeën 
te delen? Kom dan in juni helpen om van Op–Weule een nog leuker centrum 
te maken! Met coaching van bouwcollectief Les Frères Poulets gaan we 
aan de slag van 17 tot 23 juni. Geen ervaring vereist, iedereen is welkom!

Samen met Les Frères Poulets ontwikkelden we in 2020 een visie over hoe 
het centrum er kan uitzien in de toekomst. Je vindt deze tekening aan de 
ingang aan de grote inrijpoort. De tekening is echter maar een startpunt, 
want het proces is participatief. Het bouwcollectief Les Frères Poulets is 
geen klassiek architectenbureau of aannemer. Ze voeren geen vooropge-
zet plan uit, het eindresultaat krijgt vorm 
tijdens het bouwproces met lokale vrijwilli-
gers. Zoals jij? 

In het najaar van 2020 bouwden we voor 
het eerst een week lang aan Op-Weule. 
Het resultaat was een uitnodigende inkom 
aan de straat met zitbanken en ruimte voor 
groen, en een glijbaan en speelhuisje in de 
tuin. We kregen hier veel positieve reacties over. Tijdens de tweede fase 
van Bouwen aan Op-Weule in 2021 werkten we hier op verder en bouwden 
we een overdekt paviljoen (met regenton voor regenwaterrecuperatie), ver-
schillende zitbanken, plantenbakken en een lange picknicktafel in de tuin. Er 
werd een solidaire frigo voorzien bij de ingang van het centrum.

In 2022 werken we in de eerste plaats aan een betere signalisatie in en rond 
het gebouw, en daarnaast aan een vernieuwde inkomzone aan het onthaal. 
Zin om mee te doen? Stuur een mailtje naar info@opweule.be of bel naar 
het onthaal en dan spreken we verder af hoe, wat en wanneer! Hopelijk tot 
binnenkort! 
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Ontdek 
De Geheime Doorgang
Op donderdag 9 juni om 18 uur is de feestelijke opening van ‘De Geheime Doorgang’. Dit 
is een nieuwe trage weg in een mooi en verborgen stukje natuur vlakbij Op-Weule. Het pad 
verbindt de autoluwe Floraliënstraat (waar de basisschool Floralia gelegen is.) met voetweg 
26 die loopt van het Woluwe Shopping Center en aansluit richting de Sint-Lambertuskerk. 
Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveilig-
heid, zal het nieuwe pad inhuldigen. 

Trage wegen zijn belangrijk in een stadsweefsel, niet enkel als veilige verbindingen voor voet-
gangers en fietser, maar ook als plaatsen om te beleven, te ontdekken, te genieten, tot rust 
te komen. Op 9 juni wordt dus een nieuwe trage weg geopend in Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Buurtbewoners en passanten krijgen er een leuke plek bij. Op termijn zullen de kinderen van 
de Floraliaschool rechtstreeks naar Op-Weule en de Sint-Lambrechtsbib kunnen stappen 
zonder een gewone straat te zien.

 
Het pad heeft een licht grillig tracé doorheen een bosje 
van voornamelijk wilde kerselaren en kreeg de toepasse-
lijke naam ‘De Geheime Doorgang’. De leerlingen van de Floraliaschool hebben prachtige 
tekeningen gemaakt die helpen om de plaatselijke natuur te ontdekken. Een buurtbewoner 
heeft voor het grafisch ontwerp gezorgd. Op-Weule heeft samen met buurtbewoners houten 
zitbanken gemaakt. Een extra rustpunt in de natuur of juist een mogelijkheid tot een gesprek 
met een buurtbewoner. Kom het zeker zelf eens ontdekken vanaf 9 juni! 
 
Er waren vele mensen en organisaties betrokken bij de realisatie van deze nieuwe weg. 
Bedankt aan de particulieren die de doorgang verlenen over hun privéterrein, het wijkcomité 
en de Floraliaschool. Ook Brussel Mobiliteit zorgde voor steun via de projectoproep ‘Vooruit 
met de Wijk’. Op-Weule droeg ook z’n steentje bij, maar wij zouden toch vooral buurtbewoner 
Geert Van Waeg willen bedanken, bezieler en trekker van dit project. 

De Zomer In! 
Na de coronamiserie eindelijk weer een echt feestelijke Zomer In! 
Op zaterdag 25 juni nodigen we iedereen uit voor onze traditionele 
afsluiter van het seizoen. Een gezellig feest voor jong en oud met 
een lekkere bbq en een swingend concert. Breng zeker vrienden en 
familie mee, iedereen is welkom! 

Wat staat er op het programma?

> Vanaf 17u: Ontvangst
 • Petanque
 • Kinderanimatie: springkasteel en spelletjes
> 18-20u: BBQ
 • vlees of veggie, groentenbuffet en dessert
 • met dank aan Mannen aan de Pannen van KWB!
> 20u: Concert van gitarist Eric Melaerts en zangeres Kathleen 

Vandenhoudt. Ambiance verzekerd!

Hoe schrijf je in?
Een ticket voor de BBQ kost 15 euro. Voor kinderen onder 12 jaar 
is het 9 euro. Eet je veggie? Stuur dan na je inschrijving een mailtje 
naar info@opweule.be (met naam + aantal personen). Inschrijven 
kan tot en met vrijdag 17 juni. 



ELIENS TOP 3

Rollerdisco
In het voorjaar toverden we de loods om tot een 
echte rollerdisco. Over onze vloer gleden vele wieltjes 
zeer vlot op leuke hits voor jong en oud, gebracht door 
een professionele DJ. Zowel ervaren rotten als beginners 
(en zelfs ouders!) konden er terecht, een perfecte en ori-
ginele zondagactiviteit. Elien: “Ik kijk er al naar uit om dit 
nog eens te organiseren, het was zo’n leuke dag! Het was 

enorm fijn om heel wat nieuwe gezinnen te leren kennen.” Hou dus 
zeker onze agenda in de gaten voor een tweede editie van de roller-
disco. 

Buitenspeeldag
Op de nationale Buitenspeeldag in april kleuren de televisiescher-
men zwart en worden kinderen aangemoedigd tot buitenspelen. 
We toverden Op-Weule en de tuin om tot een waar speelpara-
dijs met springkasteel en overal spelmateriaal om te ontdek-
ken. De dag nadien verwelkomden we ook 4 lagere scholen van 
Sint-Lambrechts-Woluwe. In totaal kwamen maar liefst 262 kin-
deren in Op-Weule spelen op 2 dagen! Hou alvast 23.11 vrij want 
dan zijn alle kleuters welkom in ons gratis indoor Sportparadijs. 

Café Kadee 
Dit jaar lanceerde 1200cultuur (het samenwerkingsverband waar Op-Weule deel 
van uitmaakt) een nieuw concept: Café Kadee. Dit is een baby-oudercafé dat elke 
3de zondag van de maand doorgaat in Bistro Op-Weule met leuke workshops, inte-
ressante adviessessies en gezellige speelmomenten. Jonge ouders met kinderen 
van 0 tot 4 jaar krijgen de gelegenheid andere ouders te ontmoeten. Ze kunnen van 
elkaar leren maar ook van verschillende experten. Elien: “We merkten dat het aanbod 
voor baby-activiteiten eerder beperkt is en dat ouders hier echt wel naar op zoek zijn. Het is fijn dat ouders 
elkaar op Café Kadee kunnen ontmoeten, elkaar kunnen steunen, en raad kunnen geven aan elkaar. De 
ontmoeting staat centraal.” 

De laatste Café Kadee van het voorjaar gaat door op 19.06. Het is ouder-kind yoga, hoe leuk is dat! Schrijf 
je in via www.opweule.be. In augustus kan je met je baby of peuter ook naar Wonderlijk Woluwe: lees er 
hiernaast alles over. Vanaf de 3de zondag van oktober vliegen we er weer in met Café Kadee. 

Jeugdwerker Elien Broos is ondertussen twee jaar aan de slag in GC Op-Weule. Ze blikt graag 
terug op enkele van haar favoriete activiteiten van de voorbije periode. Ze geeft ook nog wat 
tips mee voor de zomerperiode. Elien: “We zitten bijna halfweg het jaar en er stonden al heel wat 
leuke activiteiten op de agenda. Moeilijk om te kiezen wat mijn favorieten zijn. Ik probeer een 
gevarieerd aanbod te voorzien, zodat er voor iedereen iets tussen zit”.

KIDS
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Zondag 19 juni: CREA XL (6-12 jaar)
Een gezellige dag met creatieve workshops voor kids. We experimenteren met verschillende 

druktechnieken en bedrukken onze eigen totebag. Meer info op p. 8.

Zaterdag 25 juni: De Zomer In!
Een gezellig feest voor de hele familie! Met BBQ, concert en leuke 
kinderanimatie zoals een springkasteel en spelletjes. Je vindt alle 
info op p. 3. 

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli: PLAY festival
PLAY is een gratis speelfestival voor jong en oud in de Andromedawijk. Op het programma: 
spelletjes, sport, voorstellingen, crea-ateliers, workshops, performances.... De tweede edi-
tie belooft opnieuw schitterend te worden! Elien: “Voor PLAY Festival werken we samen 
met verschillende partners uit ons brede netwerk zoals Wolubilis, de jeugddienst van de 
gemeente… Het is leerrijk om met die grote groep rond de tafel te zitten en zo’n festival op 
poten te zetten.”

Zondag 21 augustus: Wonderlijk Woluwe
Wonderlijk Woluwe is een heerlijke dag in het Roodebeekpark voor de hele familie. 
Geniet van de babyconcerten, heerlijke picknick, verhalenverteller en speelhoek! 
Wonderlijk Woluwe is een samenwerking van verschillende partners van 1200cul-
tuur. Elien: “De interactie tussen ouder en kind door muziek is prachtig om te zien! 
Bovendien is het bijzonderlijk leuk om buiten onze muren te treden en een mooie 
groene ruimte zoals het Roodebeekpark te gebruiken.”
 
Babyconcerten 
Ga samen met je baby of peuter op een muzikaal avontuur in het Roodebeekpark. 
Tijdens het concert worden geen gesproken woorden gebruikt. Met melodie en ritme 
gaat Klankennest in dialoog met de kindjes. De concerten starten om 10u, 11.30u, 
14.30u en 16u voor kinderen van 2 maanden tot 2 jaar. Je moet niet inschrijven. Wil 
je zeker zijn van een plekje? Wees zeker op tijd! Er is ook een oudercafé als open ont-
moetingsplek voor jonge ouders en speelruimte voor de allerkleinsten.
 
En meer ... 
Katelijne Billet vertelt de hele dag wonderlijke verhalen voor jong en oud. Voor de peuters en oudere broertjes en 
zusjes voorzien we begeleiding en speelmateriaal zodat iedereen kan genieten van een dag in het park. Zin om 
samen met je familie of vrienden te picknicken? Bestel dan een heerlijke picknickmand! Meer info volgt binnenkort 
op www.opweule.be.

Dinsdag 30 augustus: Summer Kids Party 
1 september staat opnieuw voor de deur, maar niet getreurd! Voor de kinderen terug naar school moeten, organise-
ren we nog een heus feestje in Op-Weule én dit een hele dag lang (9u-16u). Een uitgebreide planning: spelen, koken, 
feestje vieren... En bij goed weer kunnen de waterspelletjes en ijsjes zeker niet ontbreken. Dit wil je niet missen! 

Meer info op p. 12. 

Juli en augustus: Speelweken 
In de zomermaanden organiseert Elien in Op-Weule superleuke speelweken voor kleuters 
en kinderen van de lagere school. Die kampen zijn zo populair dat ze in een wip uitverkocht 
zijn. Heb je geen plekje kunnen bemachtigen? Zet je dan op de wachtlijst of hou onze Face-
book- en Instagrampagina in de gaten. Als er een plaats vrijkomt, ben jij de eerste die het 
hoort! De inschrijvingen voor de speelweken in de herfstvakantie gaan van start op 12.09 
om 10u.

Z    MERTIPS VOOR KIDS



Taal

Kinderen Kinderen

CURSUSAANBOD NAJAAR 2022
Dit jaar lanceren we ons najaarsprogramma vroeger dan gewoonlijk zodat je ruim de tijd hebt om je nieuwe cursus te kiezen. Naast 
de klassiekers lanceren we ook enkele nieuwe cursussen. Voor kinderen is er Kunstchefs op woensdagnamiddag en spelenderwijs 
Nederlands leren op zaterdag. Voor volwassenen zijn er weer 3 boeiende lezingen over klassieke muziek en is er ook een belangrij-
ke wijziging bij de cursus Italiaans. Over de andere activiteiten (die eenmalig zijn en geen cursus) van Op-Weule en de verenigingen, 
vind je meer info op de website en in de Vlam van september. 

Hoe inschrijven? De inschrijvingen voor het najaar openen op 21.05 om 10 uur. Voor alle betalende cursussen in Op-Weule kan je 
online inschrijven op www.opweule.be. Is online moeilijk voor jou? Schrijf dan in aan het onthaal en betaal cash of met bancontact. 
Meer info nodig? Surf naar www.opweule.be of bel 02 775 92 00. Sommige cursussen zijn gratis en vereisen geen inschrijving. Er 
is geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen.

Kliederkladder: crea-atelier  
(3-6 jaar)
Houdt je kleuter van tekenen en knutselen? Kom 
dan kliederen en kladderen in Op-Weule!

 Elke woensdag van 14 tot 16.30u 
 De cursus begint op 21.09 tot 07.12.2022.

 € 70 voor de lessenreeks /  
€ 17,5 Paspartoe-kansentarief

Kunstchefs (7-12 jaar) 
We steken de handen uit de mouwen, experimen-
teren als echte kunstkoks en maken de mooiste 
kunstwerkjes. We gaan aan de slag met verschil-
lende knutseltechnieken. Ga jij graag creatief aan 
de slag? Schrijf je dan snel in voor deze crea-reeks!

 Elke woensdag van 14 tot 16.30 uur. De cursus 
begint op 21.09 en loopt tot 07.12.2022. 

 € 70 voor de lessenreeks /  
€ 17,5 Paspartoe-kansentarief 

SNeL: Spelenderwijs Nederlands 
Leren (5-7 jaar)
SNeL is een creatieve taalworkshop voor kinderen 
van de 3dee kleuterklas en het eerste leerjaar. Het 
overgangsjaar is voor veel kinderen niet gemakke-
lijk, daarom willen we graag helpen het Nederlands 
te stimuleren voor deze kinderen. Elke sessie ver-
trekken we vanuit een boek en daar koppelen we 
opdrachtjes, woordenschat en doe-activiteiten aan. 

 6 zaterdagen (03.09, 17.09, 15.10, 12.11, 26.11 
en 10.12) van 10.00 tot 11.30 uur. 

 € 30 voor de lessenreeks /  
€ 7,5 Paspartoe-kansentarief

Café Kadee
Elke maand ontvangen we de allerkleinste ketjes 
met hun ouders voor workshops, adviessessies, 
speelmomenten ... Een gezellig oudercafé waar 
ouders samen met hun kinderen kunnen leren en 
ontdekken.

 Elke 3de zondag van de maand van 10 tot 12u.
 Bistro Op-Weule 
 Gratis
 Dit is een organisatie van 1200cultuur.   
Inschrijven verplicht via www.opweule.be.  

Conversatietafel Nederlands
Spreek je al een beetje Nederlands en wil je meer 
oefenen? Dan ben je heel welkom.

 Elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur.
 De cursus begint op 26.09.

 € 20 voor een tienbeurtenkaart / 
€ 5 Paspartoe-kansentarief / 
€ 3 voor een proefles 

Conversatietafel Italiaans 
Spreek je al Italiaans en wil je graag regelmatig oe-
fenen? Dan is deze gezellige conversatietafel echt 
iets voor jou.

 Om de 2 weken op woensdag van 14 tot 15.30 
uur. De cursus start op 14.09. 

 € 25 voor een tienbeurtenkaart / 
€ 6,25 Paspartoe-kansentarief / 
€ 3 voor een proefles

Conversatietafel Engels
Oefen je Engels in een kleine groep. Veel leuker dan 
een theoretische taalles!

 Elke dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur.
 De cursus begint op 20.09

 € 25 voor een tienbeurtenkaart /  
€ 6,25 Paspartoe-kansentarief /  
€ 3 voor een proefles
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Taal

Creatief
& leerrijk

Diensten

Sport

SportBabbel & kaft
We komen gezellig samen om de nieuwste boeken 
van de Sint-Lambrechtsbib te kaften. Zo kunnen we 
Nederlands oefenen tijdens een fijne babbel. 

 Elke woensdag van 10 tot 12 uur. 
 Bistro Op-Weule
 Gratis
 Meer info: bibliotheek@woluwe1200.be   
of 0471 34 48 18 

Taallessen Nederlands
Het Huis van het Nederlands organiseert lessen 
Nederlands op verschillende niveaus. Er zijn ook 
lessen in Op-Weule. Informeer voor lesuren en in-
schrijving rechtstreeks bij de organisatie. 

 Meer info: www.huisnederlandsbrussel.be -  
02 501 66 60 - info@huisnederlandsbrussel.be 

Qi Gong
Hou je lichaam en geest soepel met qi gong. Deze 
Chinese bewegingsvorm bestaat uit eenvoudige, 
vloeiende bewegingen in harmonie met een rustige 
buikademhaling.

 Elke vrijdag van 10 tot 11 uur.
 De cursus begint op 09.09.

 € 30 voor een tienbeurtenkaart / 
€ 25 voor leden van Tai Chi Op-Weule / 
€ 7,5 Paspartoe-kansentarief / 
€ 3 voor een proefles 

 Deze les is een samenwerking met Tai Chi 
Op-Weule en de 55+ werking van Op-Weule.

  

Tai chi 
Tai chi is goed voor je coördinatie, ademhaling, 
spierkracht en evenwicht. Je blijft fysiek in vorm en 
het is het ideale tegengif voor stress.

 Elke maandagvoormiddag.  
De cursus begint op 06.09.

 € 30 voor een tienbeurtenkaart / 
€ 25 voor leden van Tai Chi Op-Weule / 
€ 7,5 Paspartoe-kansentarief / 
€ 3 voor een proefles 

 Deze les is een samenwerking met Tai Chi 
Op-Weule en de 55+ werking van Op-Weule.

  

Yoga
Wil je in vorm blijven en minder stress hebben? Dan 
is yoga de ideale sport voor jou. Lerares Sigrid wis-
selt de dynamiek van vloeiende bewegingen af met 
de ontspanning van stretchen.

 Elke maandag van 20.15 tot 21.15 uur. 
De cursus begint op 12.09. 

 € 50 voor de hele lessenreeks / 
€ 12,5 Paspartoe-kansentarief / 
€ 5 voor een proefles 

 

BBB
Tijdens deze intensieve work-out op muziek train je 
de 3 B's: buik, billen en benen. De coach en groep 
motiveren je om ervoor te gaan. De leukste manier 
om je lichaam helemaal in vorm te krijgen!

 Elke woensdag van 20.15 tot 21.15 uur. 
De cursus begint op 14.09. 

 € 50 voor de hele lessenreeks / 
€12,5 Paspartoe-kansentarief / 
€ 5 voor een proefles 

Lezingen klassieke muziek
Zou je graag meer weten over klassieke muziek? 
In een reeks van drie lezingen krijg je meer inzicht 
dankzij boeiende verhalen en muziekfragmenten. 
Sessie 1 in september: Vivaldi. Sessie 2 in oktober: 
Spaanse klassieke muziek. Sessie 3 in oktober: 
Bach ‘anders’. 

 Drie donderdagen van 19 tot 21u: 29.09, 13.10 
en 27.10.

 € 7 per sessie
 Lesgever: Frank Segebarth.  
Voor elke sessie schrijf je apart in.  

Moestuinploeg 
Zin om in een moestuin te werken en bij te leren? 
De vrijwilligersploeg van Op-Weule komt elke 
woensdag samen. Iedereen welkom!

 Elke woensdag.
 Gratis 
 Zin om mee te doen? Stuur moestuincoach 
Nienke een berichtje op 0495 851 137.

  

Puzzelclub
Wil je graag puzzelen maar heb je thuis geen plaats 
om er een van 2000 stuks te maken? Zin om dit 
gezellig in groep te doen? Kom dan op donderdag 
naar onze tweewekelijkse puzzelclub.

 Telkens op de tweede en de vierde donderdag 
van de maand van 14.30 tot 16.30u. 

 Gratis 
 Deze activiteit is een samenwerking met de 
seniorenwerking van Op-Weule.  

Digidokter 
Heb je vragen over je computer of smartphone? 
Kom gratis op consultatie bij onze digidokter Eric 
De Brant. 

 Telkens op de eerste en de derde donderdag van 
de maand van 14u tot 18u.

 Bistro Op-Weule
 Gratis 

Verzorgingsdienst senioren
Lokaal dienstencentrum Zoniënzorg biedt in 
Op-Weule maandelijks verzorgingsdiensten aan 
voor senioren (pedicure, manicure, gelaatsepilatie 
en -verzorging). 

 Telkens op de eerste dinsdag van de maand. 
 Info over prijzen bij Zoniënzorg. 
 Afspraak maken via info@zonienzorg.be  
of bel 0471 79 19 77  

7
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AGENDA JUNI 

KINDEREN 
& FAMILIES
Café Kadee (0-4 jaar)
Altijd al eens yoga willen doen met je kind? Waag 
je kans en kom samen van een yogasessie ge-
nieten! Je bent ook welkom in de speelhoek en 
het oudercafé. 

 Zondag 19.06 van 10 tot 12u. 
 Bistro Op-Weule
 Gratis, inschrijven verplicht. 

Crea XL (6-12 jaar)
Een gezellige dag met creatieve workshops voor 
kids! We experimenteren met verschillende druk-
technieken en bedrukken onze eigen totebag.

 Zondag 19.06 van 10 tot 15u.
 Op-Weule
 € 5 / € 2 Paspartoe-kansentarief

55+ 
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 16.30u. 

 Bistro Op-Weule
 Gratis 

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

  

Daguitstap: Waregem
Ga mee op daguitstap naar West-Vlaanderen 
met de 55+ werking van Op-Weule. Lees meer 
op p.2. 

 Zondag 10.06 van 7.30u tot 19u
 Vertrek aan de Sint-Lambertuskerk (Tomberg).
 € 62 
 Wil je nog inschrijven? Kijk op p.2.  

CREATIEF 
& LEERRIJK 
Digidokter
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 

Workshop: volksdans 
Lees meer op p.12. 

 Om de 2 weken op woensdag van 10u tot 11u. 
 Op-Weule
 Gratis 
 Dit is een activiteit van Femma. 

 

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  

CULTUUR  
BELEVEN 
(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 

Eropuit met de buren: 
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 uit-
zicht 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 Zuid-
Oost Brussel: GC Den Dam, GC Kontakt, GC 
Wabo en GC Op-Weule. 

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 openings-
uren. Is de organisatie in handen van een vereniging? Dan staat erbij hoe je kan inschrijven. De agenda 
met het zomeraanbod voor juli en augustus vind je op de achterzijde.
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Daguitstap Biergilde: 
Brouwerij Toetëlèr + Tongeren
Biergilde Het Lindeke trekt naar Limburg. Een 
mooi programma: een bezoek aan brouwerij Den 
Toetëlèr in Hoeselt, middagmaal in het oudste 
kroegje van Tongeren en een cultuur-historische 
wandeling. 

 Zaterdag 11.06 van 8.30u tot +/- 19u.
 Vertrekplaats: gemeentehuis Sint-Pieters- 
Woluwe.

 € 60 voor leden en € 70 voor niet-leden. 
 Inschrijven vóór 06.06 via www.biergilde- 
lindeke.be 

Libellenwandeling
Onder begeleiding van lokale liefhebber Mark 
Vandenbergh gaan we op zoek naar libellen in 
de vallei van de Woluwe. 

 Maandag 13.06 van 15.30 tot 17u.
 We verzamelen in Op-Weule.
 Gratis 
 Inschrijven verplicht. Als je een verrekijker 
hebt, breng die dan zeker mee.  

Workshop: wraps maken
Betty geeft tips & tricks voor het bereiden van 
wraps met enkele basisingrediënten. Lekker, ge-
makkelijk en gezond. Ideaal voor een picknick! 

 Maandag 13.06 om 19.30u.
 Op-Weule
 Gratis voor Femmaleden, € 4 voor niet-leden. 
 Dit is een activiteit van Femma. Inschrijven 
vóór 09.06 bij Betty: 0478.621.317 of 
bettywalravens@hotmail.com 

ONTMOETING 
 

120ste rommelmarkt 
en wijkfeest
De handelaars van de rechteroever van Woluwe 
organiseren voor de 20ste keer een grote rom-
melmarkt met wijkfeest. In de Weggevoerden-
straat, Pontonnier, Crabbe, Fabry, Konijnenberg 
en de Konijnengaarde kan je heel de dag gezellig 
rond snuisteren tussen de talrijke kraampjes. 
Aan de Voorzienigheid zijn spelen en animatie 
vanaf 11u. Er worden om 17u ook prijzen uitge-
reikt ter waarde van 500 euro. 

 Zondag 05.06
 Meer info bij Antoine Vercamer 
(0473.481.733) 

DE ZOMER IN!
Onze traditionele afsluiter van het seizoen. Een 
gezellig feest voor jong en oud! Een lekkere BBQ, 
een swingend concert en kinderanimatie. Meer 
info op pagina 3. 

 Zaterdag 25.06 vanaf 17u.
 Op-Weule
 Volwassenen: € 15 voor BBQ  
Kinderen –12 jaar: € 9.

 Inschrijven op www.opweule.be of aan het 
onthaal.  

Gezelschapspelletjes 
in de Bistro
Ontdek de collectie gezelschapsspellen van de 
bib! 

 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.  

ZATERDAG 25 JUNI  2022

VANAF 17U

 

 

           

TICKETS: € 15 / voor -12 jaar € 9 
RESERVEER TOT 17 JUNI: 
www.opweule.be of aan het onthaal

dede

ZOMERZOMER
IN !IN !

GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE

ST-LAMBERTUSSTRAAT 91  IN ST-LAMBRECHTS-WOLUWE

 WWW.OPWEULE.BE -  INFO@OPWEULE.BE -  02 775 92 00 
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1 stad 19 boeken 
Met 1 Stad, 19 Boeken zetten de Brusselse bibliotheken van half juni tot half september 
19 topboeken in de kijker. Gekozen door 19 Brusselaars die graag lezen. De boeken zijn 
een aanleiding, een excuus, én een vertrekpunt. Om te praten, 
te delen, te inspireren. Kom langs in de bibliotheek en ontdek 
deze 19 boeken! 

Bestemming: bib! 
Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen vanaf 15 juni 
in onze bibliotheek een reispas afhalen met zes leestrips, waar 
telkens een genre bij hoort: historische boeken, dierenverhalen, 
strips, ... Ze worden uitgedaagd om deze zomer zes boeken te 
lezen. Voor elk gelezen boek krijgen ze een stempel in hun reis-
paspoort. Als ze zes stempels verzameld hebben en de reispas 
vol is, leveren ze het paspoort weer in en maken ze kans op een 
mooie prijs. Doe mee en maak kans op een van de vele prijzen, 
zoals dagtrips, boekenpakketten en boekencheques!

Dubbele uitleentermijn en zomersluiting
Ook dit jaar verdubbelen we de uitleentermijn tijdens de zomermaanden! Van woensdag 
15 juni tot maandag 15 augustus mag je je boeken dubbel zo lang houden! 

Tot en met 6 juli kan je boeken komen lenen. Daarna sluiten we tot 16 augustus. Vanaf 
woensdag 17 augustus is de bibliotheek weer open.

Word lid van de bib van bij je thuis of tijdens je vakantie 
Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Of wil je jouw lidmaatschap verlengen? Dit kan nu 
ook van thuis uit dankzij onze gloednieuwe dienstverlening online inschrijven! 

Als nieuw lid van de bibliotheek krijg je meteen toegang tot onze online dienstverlening en 
kan je boeken reserveren. Na het online (her)inschrijven heb je 8 weken tijd om langs te 
komen in de bibliotheek om je lidmaatschap te bevestigen. 

> E-boeken via cloudLibrary
 Gratis toegang tot tienduizenden Nederlandstalige, Engelstalige, Russische en Oekra-

iense e-boeken die je kan lezen op je eigen smartphone, tablet, computer of e-reader. 
Je kan telkens 2 e-boeken lenen die na 6 weken automatisch van je toestel verdwijnen. 
Surf naar sint-lambrechts-woluwe.bibliotheek.be/e-boeken en ga aan de slag!

> GoPress online krantenarchief
 Met het digitale krantenarchief krijg je snel en gratis toegang tot verschillende publica-

ties zoals De Standaard, Humo, Het Nieuwsblad, Knack, De Morgen, … en zelfs Frans-
talige kranten en tijdschriften. Duik in het aanbod via sint-lambrechts-woluwe.biblio-
theek.be/krantenarchief

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

DE BIB

Openingsuren
Maandag
van 15.00 tot 17.00u
Woensdag
van 12.00 tot 18.00u
Donderdag
van 16.00 tot 20.00u
Zondag  
van 10.30 tot 12.30u

De bibliotheek
is gesloten op 05.06 
en 06.06 (Pinksteren) 
en van 07.07 tot 16.08 
(zomersluiting).

Contact 
0471 34 48 18 
bibliotheek@woluwe1200.be 

Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

www.sint-lambrechts-woluwe.
bibliotheek.be
Facebook: @sintlambrechtsbib
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Gemeenschapscentrum 
Op-Weule vzw 
RPR Brussel 448.302.128
Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T.: 02 775 92 00 
F.: 02 779 53 18  
info@opweule.be  
www.opweule.be

Metro 1 tot halte Roodebeeck 
Tram 8 tot halte Voot

Het onthaal is open:  
Ma-do van 09:00 tot 12:00 uur
 13:00 tot17:00 uur 
Vrijd. van 09:00 tot 12:00 uur
 13:00 tot 15:00 uur

Op-Weule is gesloten op maandag 
6 juni (Pinkstermaandag). Onze 
zomersluiting is van zaterdag 
16 juli tot en met zondag 7 
augustus. In deze periode zijn er 
geen activiteiten en zaalverhuur. 
Maandag 8 augustus zijn we weer 
paraat. Bistro Op-Weule sluit 
ook vanaf 16 juli en heropent op 
dinsdag 9 augustus

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 
Concerten in juni 
> Woensdag 8 juni om 19u: Openbaar examen Jazz Pop Rock
 Jazz Station, Leuvensesteenweg 193, 1210 Brussel
> Dinsdag 14 juni om 18.30u: Eindinitiatieconcert 
 Gemeentezaal, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel 
> Dinsdag 28 juni om 19u: Eindejaarsconcert
 Wolubilis, Paul-Henri Spaak Promenade 1, 1200 Brussel 

Inschrijvingen 2022-2023
Vanaf 1 juni kan je inschrijven via de web-
site www.muziekenwoord.be. Inschrij-
ven 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.

Muziek 
Gebeten door muziek? 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 symfo-
nisch schoolorkest. 

Woordkunst-Drama 
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! 

Meer info
>  Adres: Georges Désirschool, Georges Désirsteeg 5 (toegang via Berkenhof), 1200 Sint-Lam-

brechts-Woluwe. 
> www.muziekenwoord.be 
> Telefoonnummer: 02 761 11 27 of 0476 73 98 81 
> E-mailadres: academieslwu@gmail.com 
> Facebook en instagram: @muziekenwoordslw

Teresa Roosen 



Ontdek hier ons zomerprogramma voor juli en augustus. De meeste activiteiten zijn in (de tuin van) 
Op-Weule en GRATIS, tenzij anders vermeld. Ook verenigingen zoals Femma en KWB doen mee. 
Voor sommige events moet je inschrijven, dit kan via www.opweule.be of aan het onthaal. Samen 
maken we er een heerlijke zomer van!

ZOMER IN OP-WEULE

Zomer in!
De Zomer In! is onze traditionele afsluiter van het seizoen. Een 
lekkere BBQ, een swingend concert, petanque en kinderanimatie. 
Alle info op p.3. 

 Zaterdag 25.06 vanaf 17u
 € 15 / € 9 voor kinderen -12 jaar.
 Verplicht inschrijven vóór 18 juni.  

PLAY! 
Joepie een gratis speelfestival! Twee dagen lang is er vanalles te 
beleven: spelletjes, workshops, voorlezen ... Jij speelt toch ook 
mee?

 Vrijdag 01.07 en zaterdag 02.07 van 14 tot 18u 
 Andromedawijk, ter hoogte van de Steenboklaan 202. 

Maandagavondwandelingen KWB 
Femma, KWB, Okra en beweging.net nodigen je uit op hun rustige, 
begeleide natuurwandelingen in en rond Woluwe.

 Elke maandag in juli en augustus om 19.15u  
 Afspraak aan de Voorzienigheidschool (picknicktafels tussen 
Fabrystraat en Woluwedal).

Workshop:  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!

 Om de 2 weken op woensdag (02.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 
11.08 en 25.08) van 10u tot 11u.

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

Zomerbar 
Kom nog een laatste glas drinken op het zonnige terras voor de 
zomersluiting van de Bistro! Wat er op het vat staat, moet op.  

 Vrijdag 15.07 vanaf 17u      

Wonderlijk Woluwe 
Een heerlijke dag in het Roodebeekpark voor de hele familie. Ge-
niet van babyconcerten, een heerlijke picknick en een verhalenver-
teller! Meer info op p.4. 

 Zondag 21.08 van 10 tot 17u. 
 Roodebeekpark
 Inschrijven is niet nodig. 

Spelletjesavond 
Wist je dat de Sint-Lambrechtsbib een grote collectie gezelschaps-
spellen heeft? Kom ze uitproberen met je vrienden of familie. 

 Donderdag 25.08 vanaf 16u  
 Bistro Op-Weule 

Zomerbar  
Zin in lekkere tapas en een cocktail? Dan ben je bij de Bistro aan 
het juiste adres!

 Vrijdag 26.08 vanaf 17u 

De Langste Tafel 
Woon je in de Sint-Lambertusstraat? Doe dan mee met De Lang-
ste Tafel! Iedereen brengt een gerecht mee. Gezellig samen eten 
aan een lange tafel op straat.

 Zondag 28.08  

Workshop: Zumba ouder-kind (6+)
Een actieve workshop zumba voor ouders én hun kind(eren). Sa-
men dansen, bewegen en vooral veel plezier hebben.

 Maandag 29.08 van 17 tot 18u
 Inschrijven op www.opweule.be is verplicht. 

Summer kids party (6-12 jaar)
1 september staat voor de deur, maar eerst gaan we nog eens 
lekker feesten! Een hele dag samen spelen, koken en feest vieren. 
Bij mooi weer zullen de waterspelletjes en ijsjes niet ontbreken!

 Dinsdag 30.08 van 9 tot 16u
  € 10
 Inschrijven op www.opweule.be is verplicht.

Openluchtcinema 
Zij die er vorig jaar bij waren, weten hoe gezellig onze cinema in de 
tuin is! De film maken we binnenkort online bekend. 

 Vrijdag 02.09 om 21u
 Inschrijven op www.opweule.be. 

Openingsconcert 
We trappen het nieuwe cultuurseizoen af met een gratis ope-
ningsconcert. Reserveer alvast je plek! Meer info over de artiesten 
volgt via de nieuwsbrief en de website.

 Woensdag 07.09 om 20u
 Inschrijven op www.opweule.be is verplicht.
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