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Hebben jullie ook zo'n mooie zomer achter de rug? Het was vaak puffen geblazen! Niet zo op ‘De 
Zomer In’ eind juni: het regende pijpenstelen, maar we lieten het niet aan ons hart komen. Met 

een gezellige bbq en tof concert verklaarden we de zomer officieel voor geopend. Daarna volgde 
speelfestival PLAY, zomerbar in de Bistro, vele speelweken, volksdans, natuurwandelingen ... Het 

waren goed gevulde zomermaanden met een dertigtal (vaak gratis) activiteiten van Op-Weule en 
de verenigingen. Geniet na met de leuke foto’s van de daguitstap in Waregem hieronder en van 

onze speelweken op pagina 4. Wil je nog meer foto’s zien? Neem dan zeker eens een kijkje op onze 
Facebook of Instagrampagina. 

We sluiten de zomer in stijl af en openen ons nieuwe cultuurseizoen met  openluchtcinema in de tuin 
op vrijdag 2 september en het openingsconcert op woensdag 7 september. Beide avonden zijn gratis 

en iedereen is van harte welkom! In september starten ook onze cursussen. Ben jij al ingeschreven? 
Kies de cursus die bij je past op pagina 6. Inschrijven kan op www.opweule.be en aan het onthaal. Begin 

oktober gaat de derde editie van Herfstival door, ons gezellige theaterfestival voor families. Ontdek het 
programma op pagina 5.

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 in Op-Weule!

Team Op-Weule

Beste lezers

KORT NIEUWS
Daguitstap Waregem
Was jij ook bij de daguitstap van de 55+ werking van Op–
Weule? Op 10 juni trok de hele groep naar Waregem met de 
bus. Met een gids bezochten we de hippodroom van Ware-
gem Koerse en HIPPO.WAR, het paardenmuseum over 
WOI. Daarna trokken we naar Zulte voor een bezoek aan 
de laatste ambachtelijke leerlooierij van Vlaanderen. Een 
lekker driegangenmenu, koffie en taart in de namiddag en 
een gezellige sfeer maakten de dag compleet. Zin om mee 
te doen aan een activiteit van de 55+ werking? In het najaar 
staat er vanalles op het programma: een petanquetornooi 
in september, een muzieknamiddag in oktober, een verha-
lenverteller in november en een kerstconcert in december. 
Lees meer over de activiteiten in de agenda op pagina 8. 
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Bedankt en tot ziens!
Belangrijk personeelsnieuws deze maand: Sofie en Nathalie zoeken 
vanaf september andere horizonten op. Sofie Vandenbergh, de 
allereerste cultuurbeleidscoordinator van St.-Lambrechts-Woluwe, 
gaat aan de slag als hoofdbibliothecaris van Sophia, de bib van 
Schaarbeek. Haar jarenlange ervaring als vrijwilliger bij de Sint-
Lambrechtsbib zal daar ook zeker van pas komen. Nathalie Hoes, 
communicatiemedewerker van Op-Weule en Vlam hoofdredacteur, 
gaat voor de Vlaamse overheid werken.  Nathalie: “Ik heb veel beleefd 
in Op-Weule deze 3 jaar. Bedankt voor de mooie herinneringen. 
Bedankt aan alle verenigingen voor hun bijdrages en aan de lezers!  
Ik ga jullie missen.” Informatie over beide vacatures volgt binnenkort.

Discussieer mee over Op-Weule
De Algemene Vergadering van Op-Weule krijgt een nieuw en dynamischer jasje. We komen voortaan 2 keer per jaar samen, 
met meer ruimte voor ontmoeting, inspirerende workshops en cultuur. De bijeenkomst wordt meer open en toegankelijk. 
Naast de verenigingen die lid zijn is dus voortaan iedereen welkom om te luisteren en mee te denken. Je moet geen lid zijn 
om deel te nemen, wel om te stemmen.  

Enerzijds willen we tijdens de bijeenkomst een licht schijnen op de werking van Op-Weule, de doelstellingen en het 
beleidskader. Daarnaast willen we graag julie ideeën en inspraak. Zo krijgen we een beter zicht op de noden en behoeften 
van inwoners, vooral op de domeinen vrije tijd, jeugd en cultuur. Je zal tijdens de bijeenkomst een thema kunnen kiezen waar 
je graag met anderen over wil brainstormen: de sociale werking, de wijk, het kinderaanbod enz.  

De uitnodiging voor de volgende bijeenkomst in het najaar volgt binnenkort. Iedereen is alvast welkom!

Jazzconcert Alex Koo 
Voor het eerst sinds het najaar van 2019 nodigt het Jazzgeno(o)tschap je weer 
uit voor een topconcert in de Loods van Op–Weule. Op vrijdag 16 september 
trakteert Alex Koo ons op een avond solo piano. Dit supertalent is niet te missen!

Het Jazzgeno(o)tschap zat zeker niet stil in de coronaperi-
ode met allerlei concertjes en lezingen voor de leden. Een 
groter concert in de Loods bleef uit wegens de veiligheids-
maatregelen, maar nu strikken ze meteen een rijzende 
ster. De jonge Belgisch-Japanse pianist Alex Koo maakt al 
enkele jaren furore in het Belgische muzieklandschap. Zijn 
album 'Appleblueseagreen’ met grootheden Ralph Alessi 
en Mark Turner werd door Downbeat Magazine bejubeld 
als 'stunningly original’ en werd prompt opgenomen in de 
top 10 van Beste Albums in 2019. Ook zijn 'Identified Flying 
Object’ met Ralph Alessi en Attila Gyarfas scheert hoge 
toppen binnen de jazz.

Nochtans was Alex Koo al van zijn vierde levensjaar voor-
bestemd om klassiek concertpianist te worden, met com-
ponisten als Chopin, Debussy, Rachmaninov en Steve 
Reich als zijn niet-aflatende bronnen van inspiratie. De 'Etudes voor Piano' die hij dit jaar componeerde in 
opdracht van Bozar, vormen dan ook een logische volgende stap, met de release van een gelijknamig album 
in maart 2023. Ontdek de études al op 16 september in Op-Weule! Tickets kosten 12 euro (of 2 euro aan 
Paspartoe- kansentarief) en koop je op www.opweule.be of aan het onthaal. 



SPEELWEKEN
HERFSTVAKANTIE 
Word jij ook enthousiast van deze foto’s en wil jij je kind ook graag eens 
inschrijven voor een speelweek in Op-Weule? Dan zijn de speelweken in de 
herfstvakantie echt iets voor jou! De inschrijvingen starten op 12 septem-
ber om 10u. Surf om 10u stipt naar www.opweule.be, want onze speelwe-
ken zijn razendsnel uitverkocht! 

1) Speelweek Hennie De Heks (3-6 jaar)
Een driedaagse speelweek voor kleuters in de herfst-

vakantie. We lezen samen het boek 'Hennie De Heks' en doen hier allerlei creatieve opdrachten en 
leuke spelletjes rond. Ben jij ook zo benieuwd naar dit verhaal? Schrijf je dan snel in! 

2) Speelweek Filem’On (7-12 jaar)
Tijdens deze speelweek neem je deel aan allerlei activiteiten op de 16de 
editie van Filem'On, het Internationale Filmfestival voor een Jong Publiek 
in Brussel. Binnen het thema 'Ontmaskerd' kijk je naar allerlei films, volg 
je een workshop stop motion video, maak je maskers, doe je een detecti-
vespel in de stad ... Wie weet ontmoet je zelfs een filmmaker!

Spelenderwijs Nederlands Leren 
Zit jouw kind in de 3de kleuterklas of het 1ste leerjaar en zijn extra oefenkansen Nederlands welkom? Schrijf dan snel in voor 
SNeL! Dat is Spelenderwijs Nederlands Leren in Op-Weule tijdens 6 zaterdagen. Deze creatieve taalworkshops in samenwer-
king met Brede School Sint-Pieters-Woluwe beginnen op 3 september. 

Het overgangsjaar is voor veel kinderen niet gemakkelijk, daarom willen we graag helpen het Nederlands te stimuleren. Elke 
sessie vertrekken we vanuit een boek en daar koppelen we opdrachtjes, woordenschat en doe-activiteiten aan. Dankzij deze 
creatieve taalworkshops oefenen de kinderen spelenderwijs het Nederlands, breiden ze hun woordenschat uit en groeit hun 
zelfvertrouwen. Schrijf nog snel in via onze website! Is je kind tussen 7 en 12 jaar? Dan kan je Nederlands oefenen bij de 
SNeL sessies in Sint-Pieters-Woluwe.

Crea op woensdag
Knutselt jouw kind graag? Dan zijn de crea-ateliers op woensdagnamiddag 
in Op-Weule ideaal! Voor de kleuters is ‘Kliederkladder’ en voor de kinderen 
van de lagere school is er ‘Kunstchefs. Je vindt alle details op pagina 6.

Tijdens de zomermaanden hebben de kinderen in Op-Weule niet stilgezeten! Er stonden verschil-
lende activiteiten op de agenda: PLAY speelfestival, ouder-kind zumba, Wonderlijk Woluwe in het 
Roodebeekpark, Summer Kids Party … en vooral véél speelweken. Elke speelweek heeft een ander 
thema zodat er voor elk wat wils is in het aanbod. Geniet na met deze leuke zomerfoto’s!

KIDS

4



5

ZATERDAG 1 OKTOBER
SOLITA (3+) om 11u en 14u
Solita leeft in haar eigen kleine wereld vol circusspektakel en 
muziek. Een muzikale theatervoorstelling zonder woorden 
van Cirkanto voor iedereen vanaf 3 jaar.

UIT DE KLUITEN (+4) om 15u en 16u
Een mooie vertelling van Meneer Zee over reuzen met scha-
duwspel. "Reuzen hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal 
ongelooflijk dom. Dus om ze te verslaan moet je slim en sluw 
zijn, maar ook dapper en sterk. Doe je mee?"

ZONDAG 2 OKTOBER
VIVA RAFAËL (2+) om 10u en 12u
Een poëtische clownvoorstelling van Compagnie Krak vol 
visuele en absurde humor op en in een caravan.

BABYCONCERT (2 maanden tot 2 jaar) 
om 9u, 10u en 11u

Ouder en kind bewegen en zingen samen en experi-
menteren met klank. Twee muzikanten van Klanken-
nest nemen baby’s, peuters en hun ouders mee in een 
wereld vol aanstekelijke en ontroerende muziek.

HERFSTATELIERS
Doe mee aan een van de leuke herfstateliers: crea, 
koken, muziek en vertellingen. Met je Herfstivalticket 
kan je doorlopend meedoen op zaterdag van 10u tot 
17u en op zondag van 10u tot 15.30u. Er is ook grime, 
een speelhoek in de Bistro en (straat)animatie. In Bis-
tro Op-Weule kan je terecht voor herfstige gerechten. 
Op zondagvoormiddag kan je ook snuisteren op de 
rommelmarkt in de straat die georganiseerd wordt 
door het wijkcomité.

TICKETS
Je koopt een dagticket aan 7 euro of een weekend-
ticket aan 12 euro. Met dat ticket kan je deelnemen 
aan alle festivalactiviteiten. Koop nu je tickets op 
www.opweule.be! Daar kan je ook de voorstellingen 
kiezen die je wil zien. Snel zijn, want de plaatsen voor 
sommige voorstellingen zijn beperkt.

HERFSTIVAL 
MAGISCH WEEKEND VOOR FAMILIES 

Het eerste weekend van oktober toveren we Op-Weule 
weer om tot een magisch herfstland. Herfstival is een 
gezellig familiefestival met theatervoorstellingen, herfst-
ateliers, lekker eten en nog veel meer! Leuk voor de 
hele familie en vooral voor baby’s, peuters, kleuters en 
kleine kinderen. Dit is de derde editie van Herfstival, 
een samenwerking tussen GC Op-Weule, de Sint-Lam-
brechtsbibliotheek en 1200cultuur. Benieuwd naar de 
voorstellingen? We stellen ze hier aan je voor. 



Taal

Kinderen Kinderen

CURSUSAANBOD NAJAAR 2022
Ben jij al ingeschreven voor een van onze cursussen? Je vindt hier nog eens het hele overzicht. Naast de klassiekers lanceren we 
dit jaar ook enkele nieuwigheden. Voor kinderen zijn er 2 crea-ateliers op woensdagnamiddag en spelenderwijs Nederlands leren 
op zaterdag. Voor volwassenen zijn er weer boeiende lezingen over klassieke muziek en is er ook een belangrijke wijziging bij de 
cursus Italiaans en de digidokter. De meeste cursussen beginnen al in september, schrijf je dus nog snel in. 

Hoe inschrijven? 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 activiteiten 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! Op 21.09 
is er aansluitend een voorleesmoment van de 
Sint-Lambrechtsbib.

 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 3de 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

Sport

Babbel & 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 

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 van 10 tot 11.30u.  
De cursus begint op 12.09.

 € 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.

  

Stoelenyoga 
Hou je lichaam en geest soepel met stoelenyo-
ga. Deze 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.

  

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. 

 Belangrijke wijziging: 
 Op de eerste donderdag van de maand in het Koets-

huis bij Zonienzorg in St-Pieters-Woluwe. 
 Op de derde donderdag van de maand in Bistro 

Op-Weule. Telkens van 14 tot 18 uur. 
 Op 15.09 is er geen digidokter in Op-Weule, maar een 

speciale sessie over e-readers (kijk op p.10 en doe mee!). 
De eerste echte digidoktersessie van dit najaar is op 
06.10 in het Koetshuis.

 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  
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AGENDA SEPTEMBER & OKTOBER 

KINDEREN 
& FAMILIES
Herfstival 
Het eerste weekend van oktober toveren we 
Op-Weule om tot een magisch herfstland. Herf-
stival is een gezellig familiefestival met thea-
tervoorstellingen, workshops en nog veel meer! 
Leuk voor de hele familie en vooral voor baby’s, 
peuters, kleuters en kleine kinderen.

 Zaterdag 01.10 en zondag 02.10.
 Op-Weule
 Je koopt een dagticket aan € 7  
of een weekendticket aan € 12.

 Tickets op www.opweule.be

Café Kadee:  
Speel-en knuffeltips
Elke 3de zondag van de maand ontvangt 
1200cultuur de allerkleinste ketjes (0-4 jaar) en 
hun ouders om samen te leren en ontdekken. In 
oktober ben je welkom op een leuke workshop 
met speel-en knuffeltips!

 Zondag 16.10. Groep 1 (0–1 jaar) van 10.00 
tot 10.45u. Groep 2 (1 –3 jaar) van 11.00 tot 
11.45u. Speelhoek doorlopend van van 10 tot 
12u.

 Bistro Op-Weule
 Gratis.
 Inschrijven verplicht via de website van Op-Weule 
of de Sint-Lambrechtsbib.. 

55+
Petanquetornooi
De 55+ werking van Op-Weule nodigt je uit voor 
een gezellige namiddag petanque. 

 Zondag 11.09 om 14.30u. 
 Op-Weule
 € 8 / € 2 Paspartoe-kansentarief. Koffie, thee 
en iets zoets ingebrepen. 

Muzieknamiddag:   
Emballage Kado
Hou jij van Brusselse ‘leekes’? Dan is het optre-
den van Emballage Kado iets voor jou! Verwacht 

je aan oudere Brusselse liedjes en eigen num-
mers van deze eigenzinnige band die al twintig 
jaar actief is. 

 Zondag 16.10 om 14.30u.
 Op-Weule
 € 8 / € 2 Paspartoe-kansentarief. Koffie, thee 
en iets zoets ingebrepen. 

CREATIEF 
& LEERRIJK
Proeverij: Brouwerij Dilewijns
Biergilde Het Lindeke nodigt Brouwerij Dilewijns 
uit voor een boeiende avond.

 Donderdag 15.09 om 19.30u.
 Op-Weule
 Meer info op www.biergilde-lindeke.be. 

  

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

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

 Op-Weule
 Gratis
 Meer info bij nina.neyrinck@vgc.be

  

Lezing: Vivaldi 
Een van de grootste meesters uit de Barok is Vi-
valdi. Deze Italiaanse componist maakte meer 
dan 700 composities in vele instrumentale en 
vocale genres. Wist je dat hij ook violist, pries-

ter en leraar in een meisjesweeshuis was? We 
beluisteren zijn ultrabekende vioolconcerto ‘De 
4 seizoenen’ en ook vele andere pareltjes zoals 
een concerto voor fagot, aria's uit zijn opera’s en 
extracten uit zijn ‘Stabat Mater’. 

 Donderdag 29.09 van 19 tot 21u.
 Op-Weule
 € 7 / € 2 Paspartoe- kansentarief

Initiatie zelfverdediging
Leer jezelf verdedigen en beleef er nog plezier 
aan ook! Tijdens deze initiatie zelfverdediging 
voor beginners leer je de basis. 

 Dinsdag 11.10 van 19.30 tot 21.00u.
 Op-Weule
 € 7 / € 2 Paspartoe- kansentarief
 Iedereen vanaf 15 jaar is welkom.  
De initiatie wordt gegeven door de Brussels 
Brazilian JiuJitsu Academy. 
Inschrijven op www.opweule.be.  

Lezing: 
Spaanse klassieke muziek
De Spaanse klassieke muziek is minder gekend.  
Toch heeft ze een lange geschiedenis en heeft 
ze de Westerse en ook Zuid-Amerikaanse mu-
ziek beïnvloed.  Een echte ontdekkingsavond.

 Donderdag 13.10 van 19 tot 21u.
 Op-Weule
 € 7 / € 2 Paspartoe- kansentarief

Infosessie: 
veilig op de (elektrische) fiets
Een info-avond van KWB. 

 Vrijdag 14.10 om 19.30u. 
 Op-Weule
 € 3, gratis voor KWB- en Femmaleden en 

 hun gezin.
 Info en inschrijven bij Raf Beyns op 

 raf.beyns@skynet.be of 0478.67.96.11.
  

Infosessie: Erfenis zonder 
bekommernis 
Het is belangrijk om te weten wat je rechten zijn 
als erfgenaam en wat er met het vermogen van 
de overledene gebeurt. En wat kan je zelf doen 
om je nalatenschap te regelen zoals jij het wil? 
Notaris Luc Van Steenkiste legt het duidelijk uit 
tijdens deze infosessie. 

 Dinsdag 25.10 om 19.30u.
 Op-Weule
 Dit is een organisatie van van Femma, All1, 
KWB en het Willemsfonds. Inschrijven via 
femmasintlambrechtswoluwe@gmail.com. 

  

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.
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Lezing: 
Johann Sebastian Bach 'anders'
Bach wordt door velen beschouwd als een van 
de belangrijkste componisten uit de klassieke 
muziek. We duiken al luisterend in zijn omvang-
rijke en gevarieerde oeuvre. We bestuderen ook 
de structuur van zijn muziek en de complexiteit 
van sommige (latere) werken.

 Donderdag 27.10 van 19 tot 21u.
 Op-Weule
 € 7 / € 2 Paspartoe- kansentarief

CULTUUR 
BELEVEN 
Openluchtcinema: ‘Kind Hearts’
Onder een sterrenhemel kijken we samen naar 
'Kind Hearts'. Deze Brusselse film gaat over Billie 
en Lucas, een jong Brussels koppel. Ze starten 
hun studies aan de universiteit en staan voor een 
jaar vol veranderingen. Een mooie film over hoe 
vormend maar ook onzeker (eerste) liefde kan 
zijn. 

 Vrijdag 02.09 vanaf 18u tot 23.30u.
 Tuin van Op-Weule
 Gratis. 
 Dit is een organisatie van 1200cultuur samen 
met de Sint-Lambrechtsbib en Op-Weule. De 
film is NL gesproken en FR ondertiteld.

  

Openingsconcert: ‘Vrijdag’ 
We trappen het nieuwe cultuurseizoen af met 
een gratis openingsconcert!  ‘Vrijdag’ brengt   
blues, americana, soul, funk en calypso naar 
Op-Weule. De blazers zorgen voor een swingend 
New Orleans-sfeertje. Jij komt toch ook?

 Woensdag 07.09 vanaf 19u. 
 Vertrekplaats: gemeentehuis  
Sint-Pieters-Woluwe.

 € 60 voor leden en € 70 voor niet-leden.
 Inschrijven op www.opweule.be. 

Bewogen 
Kom naar Op-Weule voor een expo van lokale 
kunstenaars, degustaties, muziek en een heuse 
kunstveiling ten voordele van de vluchtelingen 
in het opvanghuis van vzw Espace Diwan (in de 
St-Lambertustraat, recht tegenover Op-Weule). 
BEWOGEN is een Brussels cultureel festival dat 
ontmoetingen wil creëren tussen vluchtelingen, 
nieuwkomers en mensen die al langer in Brussel 
wonen.

 Zaterdag 10.09 van 15 tot 22u. 
 Op-Weule
 Gratis

Jazzconcert: Alex Koo
Het Jazzgeno(o)tschap van Op-Weule nodigt 
Alex Koo uit voor een avond solo piano.  De jon-
ge Belgisch-Japanse pianist Alex Koo maakt al 
enkele jaren furore in het Belgische muziekland-
schap. Dit supertalent is niet te missen!

 Vrijdag 16.09 om 20u.
 Op-Weule
 € 12 / € 2 Paspartoe- kansentarief
 Tickets op www.opweule.be. 

Workshop: kleuranalyse 
Tijdens een kleurenanalyse ontdek je welk 
kleurenpalet bij jou past. De kleuren die in har-
monie zijn met je ogen, huid en haar benadruk-
ken je persoonlijkheid en brengen je natuurlijke 
schoonheid naar boven. Zo krijg je meer zelfver-
trouwen en een sterkere uitstraling.

 Maandag 19.09 om 19.30u.
 Op-Weule
 Gratis voor Femmaleden, € 5 voor niet-leden.
 Dit is een activiteit van Femma. Inschrijven via 
femmasintlambrechtswoluwe@gmail.com. 

  

ONTMOETING 
 
Café Het Leven 
Ben jij tussen 18 en 35 jaar? Maandelijks bespre-
ken we de grote thema's zoals  liefde, werk en 
maatschappij in onze gezellige Bistro. Luchtig 
en soms met diepgang. Kom je mee discussië-
ren? 

 Dinsdag 27.09 en 25.10 om 20u.  
 Bistro Op-Weule
 Gratis en we trakteren een drankje! 
 Inschrijving op www.opweule.be is verplicht. 
Een week voor we samenkomen, krijg je van 
ons info per mail.  

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 
(25.09 en 30.10) om 14.15u.

 Afspraak aan de Voorzienigheidschool (pick-
nicktafels tussen Fabrystraat en Woluwedal).

 Gratis
 Meer info bij Raf Beyns op  
raf.beyns@skynet.be of 0478.67.96.11.

  

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

 Telkens op de laatste donderdag van de 
maand (29.09) van 16 tot 22 uur.

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

Fietstocht 
KWB nodigt je uit voor een rustige fietstocht  
naar Jezus-Eik.!

 Zondag 09.10, afspraak om 09.45u. 
 Om 10u stipt vertrekt de groep. 

 Vertrek aan Op-Weule
 Gratis
 Info en inschrijven bij Raf Beyns op  
raf.beyns@skynet.be of 0478.67.96.11.

  

Startavond KWB 
met pensenkermis
KWB nodigt je uit om het jaarprogramma samen 
te stellen en voorziet ook een aantal ludieke mo-
menten. We eindigen met een pensenkermis!

 Vrijdag 21.10 om 19u. 
 Op-Weule
 € 5, gratis voor KWB-leden en hun gezin.
 Info en inschrijven bij Raf Beyns op raf.beyns@
skynet.be of 0478.67.96.11. 



Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat je in de boekhandel e-boeken kan kopen. Je leest dit boek niet 
op papier, maar wel op je computer, tablet of e-reader. Ook in de bibliotheek kan je e-boeken lenen. 

De bibliotheken van Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe slaan de handen in elkaar met Zoniën-
zorg om te onderzoeken op welke manier 65-plussers van de e-boekencollectie kunnen genieten. 

BEN JE ZELF OUDER DAN 65 OF KEN JE IEMAND DIE HIER GRAAG AAN MEEWERKT? 
In een groepje van 6 à 7 personen gaan we aan de slag met e-reader, tablet en e-boeken. Het is 
handig als je al (beperkt) met de smartphone, tablet of computer aan de slag kan, maar het hoeft 
niet. Je hebt wel nog geen echte ervaring met e-boeken. 

Het geheel duurt maximaal 2,5 à 3 uur (met onderbreking). We maken het ook graag aangenaam 
en voorzien iets lekkers. Als bedankje krijg je aan het eind een kleine attentie

OOK FIJN OM TE WETEN
We werken hiervoor samen met de Universiteit van Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. 
Zij onderzoeken hoe digitale toepassingen en toestellen het leven van 65-plussers beïnvloedt en 
mogelijk beter maakt. 

HOE VERLOOPT DE SESSIE? 
De onderzoekers zullen de deelnemers goed begeleiden en informeren. Elke deelnemer zal vooraf 
informatie krijgen over het verloop van de sessie en de verwerking van de gegevens. 

WIL JIJ DEELNEMEN AAN ONS ONDERZOEK?
VAN HARTE WELKOM:
• 15/09 VAN 13 TOT 16 UUR IN DE BIBLIOTHEEK VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
• 22/09 VAN 14 TOT 17 UUR IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM WAHA IN OUDERGEM
• 14/10 VAN 14 TOT 17 UUR IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM WAHA IN OUDERGEM

CONTACTEER ONS
• BIBLIOTHEEK OUDERGEM
 de Wahalaan 17, 1160 Oudergem 
 02 672 38 42  bibliotheek@oudergem.brussels 

• BIBLIOTHEEK SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
 In Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 0471 344 818 bibliotheek@woluwe1200.be 

• ZONIËNZORG
 de Wahalaan 15, 1160 Oudergem 
 Vraag ernaar bij Dennis of Joanna

Het activiteitenaanbod van de bibliotheek vind je op sint-lambrechts-woluwe.bibliotheek.be

E-BOEKEN VOOR 
65-PLUSSERS

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

 
 

Contact 
0471 34 48 18 
bibliotheek@woluwe1200.be 

Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

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

Metro 1 tot halte Roodebeeck 
Tram 8 tot halte Voot

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

Vlam verschijnt maandelijks 
behalve in de zomer. 

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Hans Van Rompaey

Werkten mee aan dit nummer:  
De verenigingen en vrijwilligers van 
Op-Weule, de Sint-Lambrechtsbib,  
de Academie voor Muziek en Woord  
en team Op-Weule..

Start
Je begrijpt nog niet zo veel Nederlands.

Makkelijk
Je begrijpt al een beetje Nederlands.

Gevorderd
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan 
ook al iets vertellen.

Moeilijk
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.

Het Gemeenschapscentrum Op-Weule 
respecteert uw privacy. Uw adres geb-
ruiken we uitsluitend om u Vlam toe te 
zenden en u op de hoogte te houden van 
de activiteiten van het gemeenschap-
scentrum en van de Vlaamse Gemeen-
schap in Brussel. U kunt uw gegevens in 
ons bestand inkijken of aanpassen zoals 
voorzien in de wet van 8 december 1992 
ter bescherming van de privacy.

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

PRIKBORD
NIEUWS UIT DE ACADEMIE 

Inschrijvingen 2022-23

Muziek 
Gebeten door muziek? Kies uit een hele reeks 
instrumenten of zang. En speel, luister of impro-
viseer. Klassiek of jazz en lichte muziek? Alle-
maal mogelijk. Vanaf de 3de graad kan je mee-
spelen in één van onze klassieke ensembles, 
jazz-pop-rock ensembles, de big band, het har-
monieorkest of het symfonisch schoolorkest. 

Woordkunst-Drama 
Hou je van toneelspelen? Wil je verhalen vertel-
len, 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! 

Inschrijven kan vanaf 6 jaar. 
Starten kan op elke leeftijd! 

De lessen starten in september dus schrijf je zo snel mogelijk in via de website www.
muziekenwoord.be. Inschrijven kan tot 30 september. Nog vragen? Neem dan recht-
streeks contact op met directeur Rudy Croon (zie telefoonnummer hieronder). 

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

Teresa Roosen 



TICKETS: WWW.OPWEULE.BE 
www.opweule.be - info@opweule.be - 02 775 92 00

Gemeenschapscentrum Op-Weule VZW - 448.302.128 - RPR Brussel
V.U. Hans Van Rompaey, Sint-Lambertusstraat 91, Sint-Lambrechts-Woluwe

TICKETS: € 12 
PASPARTOE-KANSENTARIEF: € 2 
WWW.OPWEULE.BE 

OP-WEULE
ST-LAMBERTUSSTRAAT 91
1200 ST-LAMBRECHTS-WOLUWE
(METRO ROODEBEEK)

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022 
 
 
 

 
DEUREN: 20.00U

          CONCERT: 20.30U            

 

WWW.OPWEULE.BE                  INFO@OPWEULE.BE
JAZZGENOOTSCHAP.BE           02 775 92 00

JAZZCONCERT:
ALEX KOO 

 

 

SOLO PIANO

GC Op-Weule vzw - 448.302.128 - RPR Brussel
V.U. Hans Van Rompaey, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Brussel


