
Afgifte kontoor Brussel X 

uilenaspiegel 
voor NEDER-OVER-HEEMBEEK en de MUTSAARDWIJK 

24e jaargang - nummer 11 - december 1997 
Maandelijks tijdschrift van het Gemeenschapscentrum Heembeek • Mutsaard 

Redactieadres: De Wandstraat 14 - 1020 Brussel - Tel. : 268.20.82 
Frans Vekemansstraat 116- 11 20 Brussel -Tel.: 268.32.48 VerontwoO<delijke urrgever: E. De Filette. Kasteel Beyoerdstroot 94 • 1120 Brussel 

Jozef Cardijn, die de KAJ in 
1924 stichtte, heeft de jeugd 
steeds het volgende richtsnoer 
voorgehouden: eerst zien, ver
volgens oordelen en tenslotte 
handelen. Dit adagium van 
Cardijn inspireerde allicht ook 
de Heembeekse KAJ toen ze 
na onderling beraad het initia-
tief nam tot het houden van 
een betoging tegen de ver
brandingsoven op 2 november 
jl. Bekommernis voor het leef
milieu, solidariteit met de zwaksten 
uit de samenleving, openheid en 
verdraagzaamheid kenmerken de 
hedendaagse KAJ. 
We hadden een gesprek met KristeL 
Cathy, Lieven, Elke en Nadine : 
allen voelen ze zich thuis bij de KAJ. 
Wat kan er de jongeren anno 7997 
nog aanspreken bij de KAJ ? 
Nadine van Velsen, volwassen 
begeleidster : "Bij de jongeren van 
vandaag zie je meestal alleen de 
buitenkant. Maar zo'n jongere heeft 
ook een binnenkant en dat blijkt op 
de weekends die het Verbond 
organiseert waar ze zich een stuk 
moeten blootgeven en ik denk dat 
dat hen erg aanspreekt." 
Jullie werking is kwalitatief goed 
onderbouwd. Hoe is de KAJ 
gestructureerd ? 

VOEL JE 
THUIS 
BIJ DE 

JONGEREN MAKEN BEWEGING 

ends spreken mij het meest aan, 
ik heb dat één keer meege
maakt en ik vind dat keitof." 
Cathy: "Ik ben ook via vrienden 
bij de KAJ gekomen. Ik vind 
vooral de weekends tof, want je 
leert veel mensen kennen, je 
leert socialer worden. Op een 
weekend komen alle KAJ-afde
lingen van het Brussels gewest 
samen." 
Kristel : "Die weekends gaan 
altijd rond een bepaald thema. 

Meestal is het de bedoeling de jon
geren iets bij te leren, misschien niet 
bewust maar dan wel onbewust. Ik 
heb dikwijls toen ik van zo'n week
end kwam. er enkele dagen nadien 
zitten op nadenken, over de duidin
gen die gegeven worden, ook de 
avondontspanning, dat is a ltijd een 
spet maar daar leer je ook wel iets 
b ij. Die thema's gaan over actie, 
vorming, vriendschap, dat zijn de 
basispijlers. Dat is een kernweekend. 
Een schoolgaandenweekend kan 
bv. over drugs gaan, over verkeer; of 
uitgaan. Een werkendenweekend 
kan gaan over hoe je werk moet 
zoeken." 
Lieven : "Ze doen huisbezoeken bij 
de KAJ en ik stond waarschijnlijk op 
die lijst van mensen d ie ze konden 
uitnodigen om eens naar een activi-

Cathy: "Elke maand komt de Kern samen om een 
thema te zoeken en de activiteiten per groep voor te 
bereiden. Er is een werking voor jongens vanaf 16 jaar 
en voor de meisjes heb je een aparte werking voor 
leden van 12 tot 16 jaar en boven 16 jaar." 

teit te komen. Ik ben dan een paar 
keer géweest. o.a. naar een kerstfeestje. Op een 
bepaald moment heeft men mij uitgenodigd om mee 
in de Kern te gaan. Dat sprak mij wel aan. De jongeren 
die wij bereiken zijn meestal jongeren die nog niet in 
een jeugdbewBging zitten, die een beetje op zoek zijn 
naar wat ze in hun vrije tijd kunnen doen. Ik ben 
Scoutsleider. Het verschil is vrij groot. Bij de Scouts Is er 
elke week een activiteit. Ze bereiken ook andere leef-

Hoe zijn jullie bij de KAJ terechtgekomen ? 
Elke : "Ik ben met de KAJ in contact gekomen door 
vriendinnen, ik ben in de Kern gekomen ook. De week-
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weekends en het jaarlijks 
kamp." 

Kristel : "Er is een werking die 
ons ondersteunt. dan spreek 
ik voora l over de kernweek
ends en de stadsclubs (een 
maandelijkse bijeenkomst van 
alle kernleden). bv. wanneer 
wij met een probleem zitten 
dat we niet zelf kunnen oplos
sen kunnen zij daarmee hel
pen, ook om nieuwe energie 
op te doen en ideeën te 
geven die we naar hier kun
nen overbrengen." 

Wat kan zo'n probleem zijn? 

Lieven : "Gewoon te weinig 
leden kan een probleem zijn." 

Nadine : "Of als je ergens de 
deur voor je neus toekrijgt." 

We verleggen onze grenzen .Dit bij een avond "Afrika dansen· bijvoorbeeld. 
Welke waarden zijn belangrijk 
in de KAJ? 

t ijdsgroepen. Bij de KAJ is 't veel gebaseerd op vriend
schap en ook vorming over thema's o f samen weg
gaan. Bij de Scouts is het regelmatiger, elke week van 2 

. tot 5. en meer gebaseerd op spel. Het vormende ele
ment is er ook wel aar~wezi~. maar op een andere 
manier. In principe kq>mt hetjeigenlijk a ltijd op hetzelfde 
neer : jongeren zichzel~ beetje laten ontplooien. 
hen kansen geven om..wat~ij te leren." 

Bij de KAJ lig~d;p.adcukmeer op '{aten ? 
Kristel : "8raf~~nyorming, ja. M~ar doorheen spel 
ook soms. :Veoral i~ ?[!ze alg,rmenj, vergadering, a ls 
we dan een vormende. acti\liteit tieboen, gaan we er 
proberen een spel vaA te_mol<e~at het niet saai lijkt 
en toch plezant is Ee~Js..e.en gewone algemene 
vergadering. d~gaa,taltijd hief'binnen door. En dan is 
er ook AV+. dan gGO() Yl{._e~buiten, op verp laatsing. Dat 
is dan bv. een sportactiviteit. eens naar de cinema o f 
naar een ifrookea~ond. ~at is nu (iiëJ.lw en ik zie dat in 
de toekormst (Wpl gositief nam om lèu~naantal toe. 
Jongeren gabfn meer en mee{ naar b~itÎn. Aan bin
nenzitten ~e!Dben die eigenlijk ~iet zoveel meer." 

L!even : "d~e<doeli.[)fl:'Lan e ~AJ is ~~~ de jongeren 
zelf te laten beslissJn wat ze wi le'h~óep/~n zelf verant
woordeliJ~heid te geven doorze-tdakjes te geven. Ik 
bedoeL ~ie-je('l~er-eA ~~![~~tB eetfükkenheid geeft en 
je laaaî~&1.l~d~t_~e o ~~~~~on gaan 
die äemiA greeieA er:rzteFi-ve"ë'f:~~~l~n. Daarom 
zou ik het ook niet goed vinden als er te veel getrouw
de leden bij zijn. Een volwassen begeleider is heel han
d ig. die kan op zaken wijzen waar je a ls jongere niet 
aan denkt maar de jongeren moeten toch nog altijd 
beslissen wat er gebeurt." 

Nadine : "Wat betreft onze activiteiten zijn er d ikwijls 
twee deeltjes : een inhoudelijk aspect maar ook wat 
daarrond gebeurt. Dus w ie gaat wat doen, wie gaat 
de mensen verwelkomen. wie gaat teksten uitleggen, 
soms ook voor een groep p raten, je mening leren zeg
gen, je engageren voor iets .. . 

Enerzijds ligt het accent op p laatselijk 
vlak, dat we zoveel mogelijk jongeren 
van Heembeek bereiken, daarnaast is er 
een ondersteuning op het vlak van het 
Verbond van het Brussels gewest. bv. de 

Lieven : "Wat mij in 't begin vooral opviel. was dat 
iedereen geaccepteerd wordt zoals hij is. Ik denk dat 
dat één van de grote waarden is b ij de KAJ." 

Nadine: "Ja, die waarden van Cardijn worden nog 
a lt ijd doorgegeven : zien-oordelen-handelen. dat zit 
ook in de themaweekends. En ook dat iedereen even
veel waard is. Er wordt een inspanning gedaan om 
nieuwe mensen op te vangen en te integreren in de 
bestaande groep. Tot voor kort waren a lle niveaus van 
scholen aanwezig in onze groep. Van de Cardijn
school. dat is buitengewoon onderwijs, tot de Latijnse. 
Je kan zeggen dat het publiek dat we bereiken breder 
is geworden. " 

Zijn bijvoorbeeld ook migranten welkom bij jullie ? 

Kristel : "Jazeker. Hier bij ons zijn er momenteel geen, 
maar in Laken is er bv. een Marokkaanse jongen in de 
Kern gekomen. Via hem zijn er dan meer Marokkaanse 
vrienden van hem naar de KAJ gekomen." 

Nadine: "Bij Marokkaanse meisjes is het wel iets moei
lijker om hen in een christelijke beweging te integre
ren ." 

Hoe belangrijk is nog die K van KAJ, het christelijk 
aspect? 

Nadine: "Dat zit er ook in geweven, denk ik. Tijdens de 
eucharistieviering op zo'n weekend wordt ook gezegd 
wat men van het weekend vond. Dat zijn ook waar
den, zoals beloften nakomen. e lkaar vertrouwen en zo. 
En dat is misschien de K die niet uitgesproken is." 

Kristel: "Een eucharistieviering op zo'n weekend is iets 
speciaal. Dat is niet zoals je naar de kerk zou gaan. De 
vorm is anders. Wij steken dat zelf ineen. Dus elk groep
je krijgt een opdracht van een voorbede, een evange
lie voorbereiden. al was het met een kle in toneelstukje. 
en dat spreekt de jongeren meer aan." 

De wijze waarop jullie nieuwe leden onthalen Is naar 't 
schijnt heel bijzonder. Bij de 7 2- tot 7 6-jarigen bijvoor
beeld geven jullie thuis iets af en zingen jullie een liedje. 
Dat wordt blijkbaar zeer goed voorbereid. 

Lieven: " In principe wordt iedereen persoonlijk uitgeno
d igd via een huisbezoek." 

Nadine: "Dat is ook gegroeid vanuit een idee van 
Cardijn zelf. Hij zei dat je mensen niet zomaar kan ver-



oordelen. maar ga eens bij hen thuis en 
dan ga je misschien beter begrijpen waar
om iemand zo zegt of handelt." 

Kristel: "Door huisbezoeken kom je veel 
meer te weten over de persoon : wat zijn 
haar hobby's en interesses en zo kunnen 
wij dan weer iets opbouwen voor onze 
activiteiten. We kunnen ook vragen aan 
iemand om ons te helpen bij een bepaal
de activiteit en dan gaat die persoon in 
kwestie ook vinden: "0. ze zijn geïnteres
seerd in mij" . 
Jullie zijn ook sociaal geëngageerd, dat 
bleek uit de betoging tegen de verbran
dingsoven van 2 november, een initiatief 
dat van jullie uitging. 

Nadine : "We wilden een ludieke actie 
doen. maar we hadden nooit gedacht 
dat we zoveel mensen op de been zou
den krijgen. We zijn dus heel tevreden." 

Hoe staan jullie tegenover de jongerencultuur van van
daag ? Is de KAJ jullie belangrijkste tijdverdrijf of heb
ben jullie daarnaast nog een andere vorm van vrij
etijdsbesteding ? 

Kristel : "De KAJ neemt natuurlijk veel t ijd in beslag. 
maar daarnaast denk ik wel dat wij veel uitgaan en 
onder de mensen komen." 

Elke: "Eens goed uitgaan dat doet deugd." 
Kristel: "En 't is door sociaa l te zijn in de KAJ dat je dat 
ook buiten de KAJ gaat doen. Een rustig gesprek met 

Via de lage drempelactiviteiten (zoals bv. kerstfeest) proberen 
we nog meer aandacht te besteden aan nieuwe mensen. 

Het einde van het werkjaar. Er wordt geëvalueerd, dit met een 
hapje en een drankje. 

de leeftijdsgenoten, ik denk dat iedereen dat wel 
graag doet." 

Nadine : "Op den duur bouw je wel een band op met 
de mensen van de KAJ. Maar 't is wel gezond dat je 
over de grenzen blijft zien ook." 

Lieven : "Wij hebben hetr6o"k eens nodig om ons eens 
te laten gaan. Gewoon op café zitten. ik denk dat veel 
jongeren dat graag doen, e..Pfin ik doe dat toch 
graag." 

Zo'n jeugdhuis al 't Motske_;:spr-ejEèiat jullie aan ? 

Lieven:" Mijspreekt dat ~I aan. ja. aar. 'k moet toe
geven dat ik öe:~ar weinig tijd \VO<!:>r heb Ik !l,eb a ltijd zo 't 
idee van jeugdhuizer"\d<!lt ~rij select..is. ledereen 
kent daar iedereen. e in E>FAm lg~_edQdhuizen kan je 
zo bekeken worden \'l'On: '\~tGJt- k~~ die hier doen". Ik 
denk dat gans de lei ingsploeg v-a Chiro Mutsaard elk 
weekend in 't Mutske zit:"'ble--19eb-Fdat vooral b ij jeugd
bewegingen van dor~n. die kennen elkaar en d ie 
gaan ook sameri nfor netzey6e jeugdhuis." 

Denken jullie ä01f' qua jeugda<Jmbod vo'/ëP,~ende is in 
Heembeek-Muts arGJ ? rl 
Kristel : '"t Is een fe~ dotfieemöee\, aan ·~ v rouderen 
is. Dat meer eh meer jo).) geren naar Q\Ote steden trek-
ken. " ~' 

Nadine: "Eigenlijk zijn er wel kansen genoeg. maar het 
kost altijd geld." 

Wat zijn jullie verzuchtingen voor de toekomst ? 

Nadine : "We dromen van een eigen lokaal, waar 
mensen kunnen thuiskomen en waar men meer vrijblij
vend kan b innenspringen op bepaalde uren. En waar 
jongeren ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen 
bij het openhouden eNan." 

F. Coomans 



"Help! Wij gaan in rook op" 
Milleuactie 

KAJ Neder-Over-Heembeek 
Open je OGEN 

voor de verbrandingsoven ze sluit ! 

Het was Matthias die op de eerste KAJ-kernvergadering zei dat 
het toch wel erg gesteld was met ons leefmilieu. Hij vertelde dat 
inwoners uit Wilrijk regelmatig het nieuws haalden omwille van hun 
protestacties tegen de verouderde verbrandingsovens die vlakbij 
hun woonwijk liggen en dagelijks giftige dioxines verspreiden. "Bij 
ons In Neder-Over-Heembeek staat ook zo'n verbrandingsoven!· 
klonk het verontwaardigd. "Wij moeten daar met de KAJ toch iets 
aan kunnen doen !" ·oe bevolking ziet het aantal kankers stijgen·, 
voegde onze proost en priester van onze parochie, Yves Lebrun. 
daar aan toe. "Een oorzakelijk verbond met de oven is moeilijk te 
bewijzen. Hoewel de p laatselijke huisdokters steeds meer kanker
gevallen vaststellen. durven ze zich niet uit te spreken uit angst 
voor de orde van de geneesheren. · De overheld heeft intussen 
een filter beloofd die alle vervuilende stoffen moet tegenhouden. 
Het kan echter nog jaren duren vooraleer men die zal plaatsen. 
Tot overmaat van ramp bestaan er plannen vanwege de over
heid om ook Vlaams-Brabants afval1n de oven van Heembeek te 
gaan verbranden. Onze proost was blijkbaar goed op de hoogte. 
hij voegde er zelfs aan toe dat er momenteel een openbaar 
onderzoek loopt voor de oprichting van het slibverwerkend bedrijf 
Cebruval op de oude Marly-site. 

Ik kan u verzekeren dat er d ie avond In onze kern alle ingrediënten 
aanwezig waren om tot actie over te gaan. We waren veront
waardigd en kwaad op de overheid omdat zij ons jarenlang In 
onwetendheld heeft gelaten over de ernst van de situa tie. 

Chris. Ivo. Lieven. Matthias & Yves : de kern van de KAJ-jongens 
Neder-Over-Heembeek. We voelden ons die avond plots heel 
klein om zo'n groot probleem alleen aan te pakken. Daarom 

besloten we de KAJ-meisjes te vragen 
mee te werken. We zouden ook de 
medewerking vragen van de werk
groep Leefmilieu en andere vereni
gingen uit de parochie .We besloten 
om een optocht te houden symbo
lisch op de dag waarop wij de doden 
herdenken. namelijk Allerzielen. De 
optocht zou vertrekken aan de kerk 
en eindigen aan de verbrandings
oven. Daar zouden we een symboli
sche actie houden. 

BIJ de werkgroep Leefmilieu werd 
onze actie enthousiast onthaald. Alle 
verenigingen uit de parochie beslo
ten om deel te nemen aan onze op
tocht op 2 november. De parochie en 
het Gemeenschapscentrum Heem
beek-Mutsaard zouden rechtstreeks 
hun medewerking verlenen. Toen 
moest alles zeer snel gaan. We kregen 
toestemming van de Brusselse burge
meester. De manifestatie zou bege
leid worden door de politie. Het Ge
meenschapscentrum maakte affiches 
voor onze milieuactie die onder alle -----
inwoners zouden worden verspreid. Op de werkgroep Leefmilieu 
werd besloten om een volks- en informatievergadering te organi
seren, enkele dagen voor de actie om de mensen te informeren 
over de verbrandingsoven. de bedoeling van de milieuactie van 
de KAJ en Cebruvat het slibverwerkingsbedrijf. We hebben In 
samenspraak met de andere verenigingen een eisenpakket 
gemaakt dat we aan de pers zouden bekendmaken. 

Onze eisen 
Afbouw van de huid ige verbrandlngscapaciteit (3 ovens) van de 
huisvuilverbrandingsoven tot twee ovens, tegen het aanvoeren 
van b ijkomend afval van buiten het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest . 

EN ALS WIJ EENS 
ZOUDEN SPREKEN 

VAN UW 
BESTAANDE 

LENING IN 1991 
A A N 11 , 0 0 °/o ... 

... DAN KUNNEN WIJ NU UW 
WINST BEREKENEN 

Geen verplichting om een bankrekening 

Geen verplichting tot loondomiciliatie 
Geen verplichting om een spaarrekening 

DIT WORDT U AANGEBODEN DOOR UW KREDIETMAKELAAR 

bureau B.V.B.A. 

maurice 'Hillems 
Frans Vekemansstraat 22- 1120 Brussel -Tel.: 268.04.93 - Fax: 268.75.75 

Vraag onze prijzen 3 - 5 - 10 jaar en vaste intrestvoet 
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Minder verbranden = minder vervuilen ! 

• Snelle en degelijke rookgaswassing d ie alle vervuilende stoffen 
tegenhoudt, ook de kankerverwekkende dioxines. 

• Permanente en blijvende metingen aan de schoorsteenmond 
van alle vervuilende stoffen d ie in het milieu gebracht worden. 

• Doorzichtigheid en het zesmaandelijks openbaar maken van a lle 
meetresultaten en a lle gegevens betreffende de werking van de 
verbrandingsoven. 

"Dioxine: sluipmoordenaar!" 
Op de volks- en informatievergadering die drie dogen vooraf ging 
aan de milieuactie had men een inwoner uit Wilrijk gevraagd om 
zijn verhaal te b rengen over de strijd die zij voeren tegen 'hun' ver
b randingsovens. "De Neerland-wijk in Wilrijk is uniek in West-Europa, 
want nergens anders uitgezonderd één geval in Duitsland, ligt een 
woonwijk zo d icht bij verbrandingsovens d ie bovendien verouderd 
zijn. " Belg ië is wereldrecordhouder van dioxines. Elke inwoner hier 
heeft teveel van die giftige stof in zijn lichaam maar niemand ziet 
het. De verbrandingsoven IHK uit Edegem en de ISVAG-oven spui
ten a l meer dan twintig jaar rook uit hun schouwen. "De rook 
bevat d ioxine en heeft een incubatietijd van twintig jaar. Dat bete
kent dat de gevolgen nu pas zichtbaar worden. Een abnormaa l 
hoog aanta l vrouwen d ie hier a ls kind opgegroeid zijn baren een 
baby met genetische afwijkingen. Maar bewijzen dat de oorzaak 
bij de verbrandingsoven ligt is moeilijk. Het zijn intercommunales 
en die zijn in honden van politici, dus ... Bovendien is er met afval
verbranding enorm veel geld gemoeid ." 

Met ingehouden adem luistert de zaal naar d it schrijnend verhaal. 
"Mijn kind is geboren met een genetische afwijking. Dioxine zou 
een fout in de genetische structuur veroorzaken en die zou door 
vrouwen doorgegeven worden aan het nageslacht . Onderzoek 
heeft uitgewezen dot bij de verbrandingsovens meer don veertig 
keer meer d ioxines vrijkomen don wat is toegestaan. Wat mij voor
al woedend maakt is onze onmacht wegens de jarenlange onwe-

tendheld over de ernst van de situatie. De bomen worden niet 
aangetast en de gevolgen bij mens en dier zijn maar na tientallen 
jaren zichtbaar. Wat nu gebeurt, noem ik sluipmoord. Neen, zo kan 
het niet verder ! De verbrandingsovens moeten zo snel mogelijk 
sluiten. In Nederland en Duitsland is het wél mogelijk : waarom kan 
het dan niet bij ons ? Ik weet dat het veel geld kost maar het 
gaat toch om mensen" . 

"Jullie verbrandingsoven uit Neder-Over-Heembeek heeft de 
grootste capaciteit van alle Belgische ovens. Jaarlijks goed voor 
550.000 ton afvalverbranding. Bovendien is d ie verbrandingsoven 
verouderd en nog steeds niet voorzien van een gaswasinstallatie. 
Jullie eisen zijn niet voldoende, je moet onmiddellijk de sluiting 
eisen." "Zelfs met een gaswasinstallatie houdt men de giftige 
d ioxines niet tegen" besluit de man uit Wilrijk zijn verhaal. Er zijn 
een honderdta l aanwezigen in de zaal. Verscheidene mensen 
reageren verontwaardigd, boos en angstig. De strijdbaarheid is 
groot bij de mensen na deze aangrijpende getuigenis. Het voor
stel van de KAJ om zondag actie te voeren wordt op applaus ont
haald. 

"Help! Wij gaan in rook op!" 
Zondagnamiddag 2 november, een mistige koude herfstdag. 
Naar schatting een 300-ta l mensen verzamelen aan het P. Benoit
plein voor de kerk in Neder-Over-Heembeek. Om 14.00 uur zet de 
stoet zich in beweging onder politiebegeleiding richting verbran
d ingsoven, de b ron van alle onhei l. Onderweg worden luidkeels 
slogans geroepen : "dioxine weg ermee", "voorkomen JA- ver
branden NEE", ... Onder de aanwezigen marcheren een klein aan
tal Franstaligen mee in de optocht. Verscheidene p laatselijke poli
tic i liepen ook mee in de optocht. Eenmaal aangekomen aan de 
verbrand ingsoven vallen een tw intigtal KAJ-jongeren op de g rond 
met ademhalingsproblemen. Dioxine 
(Chris) heeft hen letterlijk op de grond 
gelegd. Toevallig zijn er enkele ver
pleegsters in de buurt : Cathy, Joke, 
Marjorie & Sandra delen maskers uit 
aan de slachtoffers. Wanneer de jon
geren opnieuw rechtstaan vormen zij 
de levensgrote slogan "Help ! wij 
gaan in rook op ! " 

Wanneer we achteraf terugblikken 
op onze actie mogen we tevreden 
zijn met de gekregen aandacht in de 
pers. Onze verantwoordelijke en 
woordvoerder Lieven heeft met onze 
eisen verscheidene TV-journaa ls 
gehaald . We zaten in het nieuws van 
VTM, TV Brussel, Ring TV de dag nadien en BRTN radio. Zelfs RTBF 
heeft een reportage gemaakt over onze actie. Eigenaard ig 
genoeg begonnen zij met de vermelding dat er opvallend veel 
Nederlandstalige slogans aanwezig waren in de optocht . We 
waren even loter nog meer verbaasd toen Dominique Durant, 
voor ons een onbekende a ls "organisoteur de la manifestation" 
het woord voerde. Dit voorval getuigt van heel wat lef en een 
g rote onbeleefdheid. Of misschien wou mijnheer Durant D. mee in 
de kosten van deze actie b ijdragen. In dat laatste geval bezorgen 
wij u met plezier ons rekeningnummer. 

Ik kon niet ontkennen dat het een fantastisch gevoel gaf toen ik 
de week na onze actie vernam dat Vlaams minister van leefmilieu 
Theo Kelchtermans eindelijk de sluiting van vijf afvalovens beval 
waarvan de d ioxinelozingen twintig tot vijftig keer de norm over
schrijden. De vervuilende ovens zijn deze van Wilrijk, Edegem, Sint

Niklaas, Oostende en Houthalen. Wanneer wordt onze 
Brusselse minister van leefmilieu Gosuin eindelijk wakker ? 

Ik wens het Gemeenschapscentrum Heembeek
Mutsaard en de parochie in het bijzonder te danken 
voor de goede samenwerking . Dank aan a lle vereni
gingen en alle mensen d ie hebben deelgenomen aan 
onze optocht voor een beter leefmilieu. Tot slo t wil ik pro
ficiat zeggen aan de KAJ-jongeren d ie zich op een fan
tastische manier hebben ingezet ! Wij hebben aan de 
politici duidelijk willen maken dat zij hun verant
woordelijkheid moeten opnemen tegenover mens en 
natuur. Indien zij hier geen gevolg aan geven komt er 
een nieuwe milieuactie ! 

En nu vooruit ! 
Ivo Van Aken, 

begeleider KAJ-jongens NOH 
5 
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Ziek door Politiek en Dioxines 
Voorwoord 

Milieu en notuur krijgen vondoog veel aandocht. Het ene na 
het andere milieuprobleem steekt de kop op, geluidshinder. ver

ontreiniging. reukhinder. ongevallen ... treffen ons dagelijks 
bestaan. Een van de oorzaken van de milieuhinder zijn huisvuil

verbrandingsovens te Neerlond-Wilrijk (Prov. Antwerpen). 

De inwoners odemen al jaren de giftige dompen (20 jaar) in van 
deze twee installaties. Al JOren zeggen wetenschoppers dot 

afvalverbrandingsovens verantwoordelijk zijn voor allerhande 
ziektes. Toch weigeren onze belaidsvoerders in te grijpen !? Ze 
willen de ovens zelfs nog uitbreiden. "Wij wachten niet tot er 

nieuwe slachtoffers vollen. wij hebben genoeg naar hun pijpen 
gedanst". aldus een woordvoerder van het actiecomité ·oe pijp 
uit!" van Neerlond-Wilrijk terwijl hij met de hond een troon weg
veegde. De drama's. de ergernis, het onrecht, onzekerheid. uit
zichtloosheid. straffeloosheid en machteloosheid tegenover de 
ALMACHT 11 van sommige politici en bedrijfsleiders. Moor ze dro-

gen het met waardigheid. 

Hiermee begint het verhaal beste leze r. 

Inleiding 
Ten zuiden van de grootstod Antwerpen eind jaren zeventig 
bevonden zich twee woonkernen : 
- de wijk Neerveld In het zuiden van Wilrijk 
- de woonkern van Aartselaar met in het noorden meerdere resi-
dentiële woonwijken in de landelijke en groene omgeving van de 
Struisbeekvallei waar de koeien rustig stonden te grazen en de 
boeren hun akkers aan het bewerken waren. 
Tot dan was het goed toeven in de landelijke omgeving. Vele jon
ge. kinderrijke gezinnen kwamen zich omwille van dot groene en 
gezonde imago van de streek door vestigen en zogen dot er voor 
hun kinderen heel wat groene speelruimte was. Er was tetterlijk 
geen vuiltje aan de tucht. Het teven was er mooi en gezond. 

Het wongedrocht 
Even brutaal ols onverwacht werden vlakbij een dicht bevolkte 
woonkern twee hulsvuilverbrandingsovens gebouwd. Bovendien 
stond de toegeposte techniek (afvalverbranding) in de jaren 
zeventig nog hetemoot in zijn kinderschoenen. er was nog niets 
bekend over de weerslag van al dat geloos op de gezondheid 
van mens en d ier. 
Toch presteerde men het om de inplanting van een stel wange
drochten. met grove technische mankementen nog in een experi
menteel stadium. te lo ten geschieden pol in de buurt van reeds 
long bestaande d ichtbevolkte woonkernen. Wij noemen dit van 
een ha llucinante politieke lichtzinnigheid. Want het Is duidelijk. het 
goot hier om intercommunales en don is politieke Invloed nadruk
kelijk aanwezig. Alweer een pareltje van erbarmelijke ruimtelijke 
ordening en een wonstoltig milieubeleid (zoals in het Brussels 
Gewest). 

De sluipmoord 
De tolrijke jonge en kinderrijke gezinnen van de woonkern Neer
land-Wilrijk ondervonden aan den lijve welke nefaste invloed deze 
veronderingen op hun gezondheid heeft. Omdat de politici, die in 
de Rood van Beheer van de intercommunales ISVAG en IHK zete
len. de inplantingspiacts van hun respectievelijke ver
brandingsovens zo goed hadden uitgekiend dot de 
onvoldoende gezuiverde verbrandingsgassen zowel bij 
ZW- NO- en NW-wind steeds in het midden van de woon
kern terechtkwam. De luchtvervuiling heeft er niet alleen 
voor gezorgd dot de kinderen bij slechte windstand en 
voorol bij inversie van de luchtlogen een heel gamma 
verontreinigde stoffen (zware metalen. polycyclische aro
matische koolwaterstoffen. d loxines enz.) inademen. en 
dot deze sto ffen ook In onze voedselketen terecht 
komen vlo de gewassen en opstapeling in de bodem. 

No zoveel ja ren van onverantwoord verbronden krijgen 
meerdere huisgezinnen die in Neerlond-Wilrijk wonen en 
gewoond hebben gezondheidsklachten. astma. hooi

koorts. eczeem. d iverse konkers (in één 
straat 7 konkergevollen) en zelfs een 
tientol kinderen met genetische afwijkin
gen. 
Als je de resultaten van de gezond
heidsdienst onderzoekt rijzen de horen 

je ten berge. 30 tot 40% van de kinderen d ie in Neerlond-Wilrijk 
wonen hebben allergische aandoeningen. De gezondheidskioch
ten zijn na zovele jaren (met schade en schande) doorgedrongen 
tot de politiekers en zie. plots na al die jaren ongebreideld en 
ongecontroleerd gestook waarbij zowat alle gangbare normen en 
wetten feestelijk met de voeten werden getreden. beval de Stad 
Antwerpen en de Provincie een onderzoek (1995). 

No meer don twintig jaar heeft men zich eindelijk verwaardigd iets 
te ondernemen. Beter loot don nooit moor het blijft wel schande
lijk. 

Het ropport 

Het ropport oogt indrukwekkend moor is het niet. Men was er 
namelijk in geslaagd om rond de hete brij heen te draaien. 

Een bloemlezing : ledereen was het er over eens dot er zich in dit 
gebled een probleem van luchtvervuiling voordeed. Het enige 
luchtonderzoek naar dioxine werd uitgevoerd ver uit de buurt van 
de getroffen gebieden. In 1988 werden reeds te Aartselaar veront
rustende hoge concentraties zware metalen (o.a. cadmium) in de 
bodem waargenomen. De waterhuishouding was volgens het ver
slog ok. 
Moor sinds de ISVAG-oven over een natte gaswassing beschikt 
stelt er zich een levensgroot p robleem .De Struisbeek en de Vliet 
zijn ondermeer daardoor tot morsdode waterlopen geworden. 
Voordien waren deze beken zeer visrijk. Toch heeft men het lef en 
de pretentie om aan de hand van deze summiere en hoogst twij
felachtige gegevens te veralgemenen en botweg te concluderen 
dat er niks aan de hand Is en er geen reden voor paniek is. 
Dit is Je reinste volksverlakkerij. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat 
deze schijnmonoeuvers zoethoudertjes zijn voor de bevolking in 
Neerland-Wilrijk. een alibi voor de overheid om ongestoord verder 
afval te verbranden. Hiermee wil ik eens te meer duidelijk maken 
dot de afvalverbranding 1n de ovens van de intercommunales 
ISVAG en IHK in honden is van onverantwoordelijken die er niet 
voor terugdeinzen om de bevolking van Neer1and-Wilrijk welbe
wust sinds jaren bloot te stellen aan schadelijke emissies van 
ondeugdelijk werkende verbrandingovens en dit op de kop van 
de volksgezondheid. 

In plaats van deze wontoestand weg te werken staan er op dit 
moment concrete plannen op stapel om deze misselijke handel 
(in dit gevoi iSVAG) nog uit te breiden. Business as usual. Stad en 
Provincie hebben er letterlijk alle belang bij dat verbrandingsovens 
op hoog toerental blijven draaien. Met afval wordt poen gepokt 
beste lezer. Het zal de uitboter van verbrandingsovens een rotzorg 
wezen dat hierbij onschuldige mensenlevens worden verminkt. Zo 
kon deze sluipmoord blijven geschieden. Die ovens hadden er 
nooit mogen komen en moeten gesloten worden. Niet om het 
probleem te verplootsen maar wel op te lossen. 
Politieke en andere witteboordcriminelen zijn we liever kwijt dan 
rijk. 

Besluit 
Uitermate bedenkelijk is het dot sommige politici d ie p recies het 
leefmilieu en de volksgezondheid dienen te behartigen moor al te 
graag gebruik maken van verbrandingsovens om hun verantwoor
delijkheld te ontlopen. 
leder Inwoner waar ook ter wereld heeft recht op een leefboor 
milieu met zuivere lucht. water en bodem. 

Voorzitter roep Leefmilieu 
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Zondog 14 december 

Wandeling in Huldenberg 

Afspraak : 13.30 uur parking ochter de kerk 
van Neder-Over-Heembeek 

14.00 uur aan de 0 .-L. -Vrouwkerk van 
Huldenberg 

Info: Niko en Frans Fonteyn tel. 268.53.42 

I KAJ 
De straten worden versierd met lampions. 
de etalages krijgen een feestelijk uitzicht 
Kerstmis nadert... Ook bij de KAJ wordt er 
stilgestaan b ij dat kerstgebeuren. 

Kerstfeestjes op : 

-vrijdag 19 december 1997, voor alle jon
gens en meisjes ( + 16j). Je bent welkom om 
19 u in het Forum. F. Vekemonsstroot 131 te 
Neder-Over-Heembeek 

Om praktische redenen is inschrijven wel 
verplicht : bij Ueven Van Steenberghe (tel. 
262.00.97) of Marjorie De Buyser (tel. 
242.56.75 of 268.35.60) 

- dinsdag 23 december 1997 : voor alle 
meisjes (-1 6j). Voor meer inlichtingen kan je 
terecht b ij Anneleen Matthé (tel. 
24 1.10.1 6). 

Vergeet voorafje vrienden en vriendinnen 
niet mee te brengen f 

[ ONZE VRIENDJES 
Op vrijdag 5 december vanaf 16 tot 18 uur 
gaat in het Nederlandstalig kinderdog
verblijf Onze Vriendjes. Fr. Vekemansstroot 
145. het jaarlijks Sint-Niklaasfeest door. 

Uw peuter zal op de schoot van Sint
Niklaas mogen zitten. En hij zal lekkere d in
gen krijgen. Zwarte Piet zal niet aanwezig 
zijn omdat de allerkleinsten d ikwij ls bang 
zijn van zijn grappen. 

Daarna kunt u heerlijke pannenkoeken 
eten en daar een drankje bij drinken. 

Ook ouders die eens kennis willen maken 
met de peutertuin zijn welkom. Wij zullen 
hen graag informeren over onze werking. 
En zij kunnen tevens een rondleiding krij
gen. 

Info: kinderdagverblijf Onze Vriendjes, 
tel. 268.45.70 

Enkele Lakenaars maakten reeds enthou
siast kennis met deze nieuwe hobby, 
gespeeld volgens de duplicote-speelwijze. 
elke deelnemer voor zijn eigen scrabble
bord. 

In een gezellige familiale sfeer komen 
reeds een tiento l mensen elke maandag
namiddag samen in het Trefcentrum 
Mutsaard. De Wondstraat 14 - 1020 Brussel. 

Moor niet iedereen d ie interesse heeft voor 
deze weldoende hersengymnastiek en 
edele denksport kon zich die namiddag 
vrijmaken ... 

Daarom organiseren wij in de maand 
december twee opendeurdagen : 

Woensdag 10 december om 19.00 uur 

Zondag 14 december om 14.30 uur 

ledereen met of zonder scrabbledoos is 
van harte welkom I 

KWB-Neder-Over-Heembeek 
Internet : introductieavond 

De KWB van Neder-Over-Heembeek orga
niseert op vrijdag 12 december om 20.00 
uur in De Kleun. Fr. Vekemansstraat 116, 
een introductieavond over het internet. 

Vragen zoals : Wat is internet wat kon ik 
ermee. wat brengt het mij bij. hoe zal het 
ons leven en mootschappij beïnvloeden 
en veranderen. krijgen op deze avond een 
antwoord. Aan de hond van een presen
tatie. demonstratie. gevolgd door vraag 
en antwoord. trachten we het Internet niet 
a lleen als technologie. moor ook als moot
schappelijk medium te belichten. 

We ronden de avond af rond 22.30 uur. 

Inkom gratis. ledereen welkom. 

Info: Jef Matthé tel. 241.10.16 

HEEMSCHOOL 11 
Nodigt iedereen uit op hoor kerstfeest op 
zaterdag 13 december om 13 uur. 

Inschrijven a.u.b. menu 450/250 fr. 

Tea-room+ kerstmarkt 

Info: tel. 262.02.60 Koning Albertfaan 181 
Neder-Over-Heembeek 

Zoekt u een huisarts in uw buurt? 

Bel 

VlAAMSE WACHTDIENST BRUSSEl 

Tel.: 216.79.44 

SPROOKJES IN BEELD 
Tentoonstelling 

De tentoonstelling 
"Sprookjes in Beeld" 
van Mortine 
Vanden Broeck is te 
bezichtigen tijdens 
het Sint-Nikolaas
weekeinde. 6 en 7 
december in het 
buurthuis De Kleun. 
Fr. Vekemansstroat 
116 te Neder-Over
Heembeek 

Zaterdag: 
14.00 tot 20.00 uur 

Zondag: 
11 .00 tot 18.00 uur 

J KWB-Neder-Over-Heembeek 
Kookles voor mannen 

Voor de vierde maal organiseert de KWB 
van Neder-Over-Heembeek (na drie erg 
succesvolle reeksen) kooklessen d ie zich 
richten naar mannen. 

Noteer de data a lvast in uw agenda : 
woensdag 18 en 25 februari, 4 maart en de 
afsluitavond. waarbij de partners van de 
mannen uitgenodigd worden om van het 
resultaat te p roeven op vrijdag 13 maart 
1998. Telkens van 19.30 tot 23 uur. Alle man
nen welkom. 
Info en inschrijvingen : Johan Notredome 

tel. 262.22. 7 5 

VORMING 
Het Gemeenschapscentrum Heembeek
Mutsaard organiseert 

December: Decoratie en kerststukken 

Donderdagnamiddag 11 en 18 
van 14 tot 16 uur Trefcentrum Mutsaard 

Prijs: 100 fr per namiddag 

Info en inschrijvingen : 
Gemeenschapscentrum Heembeek
Mutsaard tel. 268.20.82 of 268.32.48 

CCB 
Na Raoul Dexpert. komt Ludwig van Molle. 
Het idee van de serie tentoongestelde 
werken . te zien tot 21 december, is 
gegroeid uit de tekst en de muziek van de 
opera "Der Ring der Nibelungen· van 
Richord Wagner. Het is de uitbeelding van 
de eeuwige strijd van de mens om de 
mocht. Beïnvloed door expressionistische 
grootmeesters. onderhevig aan de muziek 
van R. Wogner, A. Schoenberg en A. Berg 
worden in de voorgestelde werken the
ma's a ls hebzucht. geweld, machtshonger. 
angst en de strijd tussen 
chaos en hoop verwerkt. 

Een beeld van onze tijd ... 

Info: CCB, Sint 
Nikolaasplein 5 7120 
Brussel tel. 262.04.33 
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Jeugdhuis 't Mutske 
Schapenweg 2 -1020 Brussel- tel. 262.28.58 

Activiteitenkalender december 

ledere maandag om 19.30 uur : 
Mlni-voetbol in de sporthal van het Jon
Von-Ruusbroeccollege 

ledere dinsdag om 20.30 uur : 
Film 1n het Cultureel Centrum Strambeek
Bever 

ledere zondag vanaf 18.00 uur : 
Spelavond in 't Mutske 

Wo. 3/12 20.00 uur: Free Your Mind: 
Spoedcursus ·corel Draw· (deel1) 

Lay-Out-Freaks opgelet. Vanavond starten 
we met een mini-cursus "Corel Draw·. hét 
lay-out programma bij uitstek voor PC. Alle 
oHiches en foldertjes van 't Mutske worden 
met dit programma gemaakt. De cursus 
bestaat uit twee delen. vandaag en vol
gende week woensdag. 

vr. 5/12 12.00 uur: Examen Stress Café met 
Happy Hour tussen 12 en 13 uur 

Weg van weggeweest. Stoom afblazen en 
wat moed verzamelen om er de komende 
week weer in te vliegen. Waar kan het 
beter don in 't Mutske. 

21.00 uur A Fond La Caisse goesSinterklaas 

Als Heirnut Lotti Classic goes. don goes A 
Fond La Colsse Sinterklaas. Begrijpt u ? 
Wellicht wordt d it wel het allierlaatste 
optreden van deze succesformule, moor 

deze keer dan wel met special guests ! !! 

wo. 10/12 20.00 uur Free Your Mind: 
Spoedcursus ·corel Draw· (deel 2) 

do. 11112 20.00 uur Cultuurschok : ·urs 
Widmer : Top Dogs· (KVS) 

Tweede cultuurschok dit jaar. Deze keer 
hoogstaand theater in de KVS. Top Dogs 
goot over een groep ontslagen managers 
uit de hoge middenkaders. Samen trach
ten ze hun verdriet frustraties en woede te 
verwerken. Een boeiend stuk over een pro
b lematiek. actueler don ooit. 

vr. 12/12 12.00 uur Examen Stress Café 
21.30 uur Filmavond · ·Blood In, Blood Out• 

za. 13/12 20.00 uur X-files avond 

De beste afleveringen + de enige echte 
Sirnpsons-aflevering op groot scherm. 
Spooky-wooky-interieur. ... 

vrij. 19/12 12.00 uur Examen Stress Café 
20.00 uur Aspi-fuif Chiro Mutsoord 

za. 20112 20.00 uur Mutske-Live : "Under 
Water Scream" & "Pineol Giand" 

Nog meer concerten deze maand. Twee 
beginnende groepjes met p1t. Opgelet : 
we starten vandaag stipt om 20.00 uur. 't 
Mutske gaat al open vanaf 19.30 uur 

22 t.e.m. 29/12 1nternationale Uitwisseling: 
Brussel -Monreça 

Afgelopen zomer kwamen Francesc. Oriol 
en compagnie naar Brussel, nu gaan wij 
(lees : Delegatie Brusselse Jeugd huizen) 
naar Manreço. een dorpje nabij 
Barcelona. 
wo. 24/12 22.00 uur SteeNolle kerstavond 
met gratis kerstdrankje 

wo. 31/12 20.00 uur Oudejaarsavond 

uw'' NIEUW- NIE .. ,, 
•• 

Gemeenschapscentrum 

HEEMBEEK -MUTSAARD 
Trefcentrum Mutsaard 

De Wandstraat 14 - 1 020 Brussel 
Tel. 268.20.82 

Open elke werkdag van 9 tot 12 en van 
13 tot 16 uur. 

Buurthuis De Kleun 

Fr. Vakemansstraat 116- 1120 Brussel 
Tel. 268.32.48 

Open maandag en woensdag van 
9 tot 12 en vrijdag van 13 tot 16 uur. 
De secretariaten zijn gesloten tussen 

Kerstmis en nieuwjaar. 

Prettige eindejaarsfeesten. 

COLOFON 
"Uilenspiegel" is het informatieblad 

van het Gemeenschapscentrum 
Heembeek -Mutsaard. 

Werken verder mee: 
P. Ceulemans. E. De Filette. F Coomans, 

L Van Aken, J.P. Van Steenberghe, 
Fr. Fonteyn, l. Wijnant. de leerlingen van 
Heemschoolll en de diverse verenigin

gen. scholen en instellingen van 
Heembeek-Mutsaard. 

Teksten voor de januari-uitgave van 
"Uilenspiegel" moeten uiterlijk op maan
dag 8 december op het secretariaat van 

het Gemeenschapscentrum zijn. 

Garage VANDERIECK 
@ 

RENAULT 
EEN BGEN MANIER 

VAN LEVEN Gemenebeemdenstraat 17, 1120 Brussel- Tel. 02/216.15.03 


