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Een doordeweekse
redactievergadering van ADO
Na de gebruikelijke ha(r)telijkheden
uitgewisseld te hebben over de reden waarom
het merendeel van de redactie er weer niet was of
alweer te laat kwam, werden de altijd even saaie
onderwerpen (als daar zijn het mobiliteitsplan,
het structuur- en andere snode plannen, de
geboorte van een brulkikker in Weert, en een
viooltjesplantage in O-H om van de gemeenteraden
maar te zwijgen,..) verdeeld onder de misnoegde
opdagers. Burgerplicht kan zwaar wegen.
Ook zwaar te moede werd het de redactieleden
om alweer een avond te zien eindigen in gemekker
en tandengeknars over primeurs die we alweer te laat
op het spoor waren.
Als laatste onderwerp: de organisatie van ADO’s pizzaavond. Excuses om de slavenarbeid te ontlopen, werden
zorgvuldig opgetekend door de redactieverantwoordelijke.
Ontsnappingspogingen die we al kenden telden niet mee, maar
geslepen als de doorsnee redacteur bij Achter d’oechelen is, was dat
geen probleem. “Ik heb ophokplicht’, ‘de Bierbeekstraat ligt open’ en
‘ik moet meedoen aan Eurosong’ werden wel serieus genomen.
Tot, na dat laatste excuus, diezelfde snoodaard het aandurfde het
‘Claudia’-debat aan te snijden.
Claudia siert al sinds mensenheugenis de uitnodiging voor de
pizza-avond en heeft al menig mannelijk redactielid danig parten
gespeeld. Er werd voorgesteld haar na jaren trouwe dienst te vervangen door haar perfecte tegenpool: Lord Kitchener.
De verrechtsing en haar uitspattingen in het militair-industrieel complex slaan zelfs toe bij ADO! Onnodig te zeggen dat de
redactievergadering uit de hand liep: de bar van de gastheer werd vakkundig gekraakt, de flessen erin ook... Pro’s werden
verzopen in vaten porto, contra’s in kratten Liebfraumilch. De redactieleden rolden vechtend over de vloer. Enfin, hoe
iedereen terug thuis geraakte, weten we zelf niet , maar zeker is dat diezelfde avond nog de intrigante verwijderd werd van de
cover om Lord Kitchener manu militari U allen met vermanende vinger te laten gebieden op zaterdag 26 november naar Don
Bosco te komen. Onze redactieverantwoordelijke haalt altijd zijn slag thuis.
Er is nog geen volgende redactievergadering gepland. Het is ook nog niet zeker of er veel redactieleden zullen opdagen
op zaterdag 26. De respectieve ziekenfondsen doen er discreet het zwijgen toe. U zal omzwachteld bediend worden, zoals
steeds.

Niet te missen: zaterdag 26 november vanaf 17 uur 30 in de feestzaal van Don Bosco: de huisgemaakte pizza’s, lasagne en spaghetti.
Allemaal voor één goed doel: ADO in leven houden.
Foto-wedstrijd

We kregen een veertigtal foto’s binnen voor de fotowedstrijd “mooi en lelijk in Oud-Heverlee”.
We hebben 2 hoofdprijzen, (en vele troostprijzen.)
Eén winnaar zal aangeduid worden door een jury van professionele fotografen.
Voor de andere hoofdprijs, de prijs van het publiek, doen we een beroep op u. Op de pizza-avond zullen we uw inzendingen
tentoonstellen. Alle foto’s die via mail binnenkwamen hebben we op groot formaat afgedrukt.. Bij elke pizza, lasagne,…krijgt
u een stembriefje, waarop u het nummer van uw favoriete foto kan noteren en daarna in de stembus steekt.
Om de democratische oefening compleet te maken verloten we onder de stemmers óók nog een prijs.

En nog een tentoonstelling op onze pizza-avond!

Een foto zegt meer dan 1000 woorden. We nemen dan ook nogal wat foto’s als illustratie bij elk artikel dat we schrijven.
Maar helaas zijn we verplicht elk nummer van ADO te beperken tot 12 pagina’s. Daardoor blijven er dikwijls een hoop mooie
en interessante foto’s ongebruikt liggen. Wij hopen u te verrassen met een keuze die we uit ons archief haalden.
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Een ambachtelijke zone in uw achtertuin?
Niet alleen het mobiliteitsplan van de
gemeente vordert, ook het ruimtelijk
structuurplan krijgt stilaan meer vorm.
Het was (veel te) lang stil rond dat
plan, maar plots belandde langs drie
kanten tegelijk een voorontwerp op
onze redactietafel. De plaats ontbreekt
ons om een volledige samenvatting te
brengen. We beperken ons hier tot het
gedeelte dat wel het meeste stof zal
doen opwaaien.
De planners menen namelijk dat
onze gemeente nood heeft aan een
lokaal bedrijventerrein van 5 ha. In
het structuurplan worden alvast drie
mogelijke inplantingplaatsen voorzien.
Waarom een ambachtelijke zone,
waarom 5 ha.?
U weet allicht dat het gemeentelijke
plan moet voldoen aan het provinciaal
structuurplan Vlaams-Brabant, dat op
zijn beurt dan weer moet passen in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
In het structuurplan van de provincie
Vlaams-Brabant is ruimte voorzien
voor nieuwe ambachtelijke zones.
In Vlaams-Brabant zou er nog 2097
hectare mogen bijkomen. Weliswaar
in verschillende fasen en naargelang
de nood zich voordoet. Van die
1350 hectare mag er hoogstens 295
ha aansluitend aan een hoofddorp
bijkomen. Aangezien er 57 hoofddorpen
zijn, en Blanden-Haasrode een
hoofddorp is, hebben we “recht”
op hoogstens 1/ 57 deel, dus 5ha,

Drie mogelijke inplantingsplaatsen

redeneert de gemeente. Het is maar
de vraag of die redenering opgaat,
nergens konden we iets vinden dat een
evenredige verdeling moet.
Integendeel, de beste inplantingplaats
wordt gekozen aan de hand van een
soort prioriteitenlijst: bereikbaarheid
via de weg en het spoor, aansluiting
bij bestaande bedrijventerreinen, enz.
Aan de hand van die lijst scoort in onze
regio de zone rond de vaart LeuvenMechelen het hoogst. Maar met wat
“goede wil” kan ook de zuidzijde van
de E40 in Haasrode en de Expressweg
in Blanden ook bij de kanshebbers
gerekend worden.
Het zijn deze plaatsen die de gemeente
voorstelt
De motivatie van de gemeente
We citeren uit het gemeentelijk
structuurplan: “De gemeente wenst,
in een overwogen en gestructureerde
strategie, een lokaal bedrijventerrein te
realiseren, bestemd voor gemeentelijke
bedrijven die zich nu of later wensen te
herlokaliseren en voor bedrijven die in
een ambachtszone wensen te starten.
De nood aan een ambachtelijke
zone moet ook gezien worden in een
toekomstperspectief. Goed besturen is
vooruitzien en mogelijke toekomstige
behoeften op korte en middellange
termijn inschatten. Indien een dergelijke
zone niet gerealiseerd wordt, zal in de
toekomst niet meer kunnen voldaan

worden aan de vragen of noden op dat
ogenblik.
Probleemgevallen i.v.m. de Vlaremwetgeving krijgen zo een alternatief.
Ook jonge starters-zelfstandigen krijgen
op deze manier een kans.”
Voor wanneer, deze bedrijvenzone?
Het provinciaal structuurplan stelt
dat vooraleer nieuwe open ruimte
wordt aangesneden, er eerst werk
moet gemaakt worden van een
betere benutting van de bestaande
bedrijventerreinen. De bebouwingsgraad
in de ambachtelijke zones is nu heel
klein: veel gazon en parking.
In het gemeentelijk structuurplan
staat dat de gemeente nog geen
keuze wil maken uit de drie mogelijke
inplantingsplaatsen. Ze wil eerst een
behoeftestudie laten maken en in
overleg gaan met de hogere overheden.
Dat was het dan, in een notendop.
Voor een goed begrip: wat wij
hierboven beschreven, is een deel
van een voorlopig plan. U kan het
integraal op onze website inkijken.
We hopen alvast dat er een discussie
op gang kan komen. We kunnen ons
indenken dat de keuzes veel vragen
oproepen, en niet in het minst deze:
heeft onze gemeente wel nood aan
bedrijvenzone? We zijn benieuwd .
Reacties graag naar
redactie@achterdoechelen.be

Containerpark

School

Bierbeekstraat

In het gemeentelijk stuctuurplan
worden drie locaties voor de
inplanting van een KMO-zone tegen
elkaar afgewogen en voorzien van
een inrichtingsschets.

Optie 1
Deze locatie tussen de
Haasroodsestraat en de Expresweg
in Blanden neemt een deel in van
het landschappelijk waardevol
gebied in tussen Laag-Blanden
en het Meerdaalbos. Het sluit
wel aan bij het containerpark. De
ontsluiting zou gebeuren langs de
toegangspoort die “Bos en Groen”
plant. (zie artikel over ecoduct) De
gemeente dreigt trouwens dat ze die
onthaal-infrastructuur alleen steunt in
combinatie met de KMO-zone.

Ingang

Onthaalweide
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Zavelstraat

Duivenstraat

Parkstraat

Expressweg
Bovenbosstraat

Dit terrein langs de Parkstraat sluit aan de noordzijde
aan op de zandgroeve. De gave open ruimte zou dan wel
verdwijnen. Het verkeer zou van de al drukke Parkstraat
omgeleid kunnen worden langs een omleidingsweg of
langs de parallel met de E40 lopende uitbatingsweg.

Deze optie voorziet in een 5 ha bedrijfsterrein langs
de Expressweg en de Duivenstraat. De provincie zou
dan eerst het kruispunt op de Expressweg moeten
herinrichten. Met deze optie verdwijnt een deel
landbouwgrond.

De gemeenteraad van 27 september
Nu is het wel zeker: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Bij
de (bijna pro forma) openingsvraag
of het verslag van vorige raadszitting
goedgekeurd kan worden, struikelt de
Groen! fractie over het woordje ‘reeds’
in een zinnetje over het grasmaaisel
dat was blijven liggen en “reeds” was
opgeruimd.

Ook bij de vraag of de gemeenteraad
een positief advies wil geven
voor een snelheidsbeperking op
de Naamsesteenweg, komt Rita
Decock tussen. ‘Goed zo voor de
snelheidsbeperking, maar waar blijft
het mobiliteitsplan? Schepen Daniëls
(CD&V) zegt dat het plan bijna definitief
is. Burgemeester Vandezande (FB)
vertelt dat het plan nog door de
commissies en de gemeenteraad zal
besproken worden Joris Vanderveeren
(SP.A) wil ook wat kwijt, maar de
burgemeester duwt snel de stemming
door: unaniem OK.
Patrick Biront (Groen!) reageert bij punt
8: goedkeuren van een ontwerpdossier
om de schoolomgeving van Haasrode
te verbeteren. ‘We vonden het moeilijk
ons stemgedrag te bepalen,’ stelt hij,
‘natuurlijk is dorpskernvernieuwing
positief, maar anderzijds, da’s een
ontwerp van 1980! Een deelproject van
een project dat nog altijd niet af is en
zo langzaam vooruit. Groen! zal zich
onthouden.’ ‘Nee hoor,’ reageert de
burgemeester, ‘het is een vernieuwd,
verjongd project,’ maar erg overtuigend
klinkt het niet.
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Het ontwerpdossier voor
uitbreidingswerken aan de basisschool
in Blanden wordt unaniem goedgekeurd.
Ook het dossier voor de bibliotheek
in Weert levert geen problemen op.
Joris Vanderveeren wil weten of er
wel rekening gehouden werd met
toegankelijkheid voor gehandicapten.
‘Natuurlijk,’ antwoordt schepen Daniëls
(CD&V), ‘de eerste aanvraag dateert
trouwens van 1966 en wij zijn wél
content dat het gerealiseerd zal worden,’
plaagt hij tongue-in-cheek de Groen!fractie.
De laatste twee agendapunten worden
door de oppositie op de agenda
geplaatst. Marleen Roelants (Groen!)
is ervan overtuigd dat er nog heel wat
kan gebeuren qua sensibilisering en
infra- structuuraanpassingen bij de
invoering van zone-30. ‘Haasrode
heeft deelgenomen aan de Octopusactie, waarom de andere scholen niet?’
De zichtbaarheid zou door de grote
Octopus-palen vergroten.
‘Hoe zit het met de werkgroepen rond
het mobiliteitsplan,’ wil Marleen Roelants
nog weten? ‘We hebben de scholen
de voorbije drie jaren uitgenodigd,’
antwoordt Daniëls, ‘toen was er
enthousiasme, de laatste tijd komen
er wat minder mensen opdagen...’
‘Is dit niet wat ver van je bed,’ vindt
Roelants, ‘mensen zouden zich niet
meer betrokken voelen in werkgroepen
per school, samen met mensen uit de
buurt, het gemeentebestuur, de politie,
de oudste kinderen,...’ De burgemeester
dooft professioneel de discussie: ‘het
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schepencollege zal het onderzoeken’ is
de klassieke dooddoener.
Rita Decock stelt ten slotte voor om een
aantal bladkorven te plaatsen. Schepen
Rom antwoordt dat de milieudienst en
de technische dienst daar al mee bezig
zijn. ‘Er werden prijzen gevraagd, maar
we moeten onderzoeken hoe opportuun
dit is, want het is de bedoeling om dit
enkel voor het openbaar domein te
doen, en niet voor privé-domeinen.’ ‘We
gaan ‘t verder onderzoeken.’
De gemeenteraad van 28 oktober
Communicatie met ‘de pers’ (t.t.z.
Achter d’oechelen) is niet altijd het
sterkste punt van de gemeente OudHeverlee. Zo verdwenen we al wel
eens van de mailing-list. Maar nu we
er weer opstaan, hebben we nog geen
garantie. Voor de gemeenteraad van
september moesten we zélf bellen:
was er nu gemeenteraad op dinsdag
of niet? Ach, die computers toch.... en
een uur voor de raadszitting was de
uitnodiging er.
En nu, voor de gemeenteraad van
eind oktober: wél een mail, maar
jammer genoeg was men vergeten
te zeggen dat de raad niet op het
gebruikelijke uur van 19.30u begon,
maar deze keer uitzonderlijk om 19u.
Toen uw ADO-redacteur om 19.25u
vrolijk het zaaltje binnenstapte, was
de raadzitting net niet voorbij.. het
piepklein verslagje is toch nog te groot
voor deze ADO, maar leest u het op
onze website?

Wie in Mollendaalbos de met gele paaltjes aangeduide wandelweg volgt,
komt bijna ter hoogte van de kruising Walendreef/ Dikke eikdreef, een nieuwe
bosbewoner tegen. Missen kan je hem niet, zoals hij daar zit, hoog en droog op
zijn gebeeldhouwde stam.
“’t Fluiterke van ’t klein geluk” noemde zijn schepper hem.
Die schepper, beeldhouwer Ad Wouters, oogt al even gelukkig. Het
maandenlange werk zit er bijna op, en ’t is duidelijk dat ook hij vindt dat het beeld
net dat uitstraalt wat hij wou weergeven.

‘t Fluiterke
van‘t klein geluk
Ad Wouters: “Ik hou ervan “beelden
met een glimlach” te maken, beelden
waar de mensen vrolijk van worden.
Weet ge, dan gaan ze ook een beetje
positiever denken. Voor ik aan dit
werk begon, ben ik hier dikwijls komen
kijken, de plek in mij opnemen… Het
moest iets worden waar ook kinderen
iets aan hebben. Uiteindelijk heb ik op
de stam de insecten afgebeeld die ik
hier rond mijn boom aantrof. Behalve
die vis dan...” glimlacht Ad. “Weet ge,
toen tijdens de Week van het Bos,
boswachter Chris hier met de ene klas
na de andere voorbijwandelde, wist
ik dat mijn opzet geslaagd was. Niet
zelden bleven de kinderen hier meer
dan een halfuur plakken, elkaar de
dieren aanwijzend en lachend met mijn
vis. Voilà, dat wilde ik eigenlijk zeggen:
als het bos behaagd wordt, hoeft het
niet meer beschermd te worden.”
En Ad, hoe kom je erbij een boom
tot monument om te toveren?
Ad: “Dat kwam zo: bij het aanleggen
van het speelbos in Weert, vroegen de
boswachters mij of ik daar geen beeld
kon voor maken. Uiteindelijk heb ik uit
de stam van een afgeknapte eik mijn
“Bosprotter” gekapt. En ondertussen is
dat al mijn vijfde werk in het bos hier.
Allé, werk, ’t Is een hobby hé, ik doe
dat trouwens allemaal gratis.”
Hoezo, maak jij dan geen beelden
om den brode?
“Neen, ik heb nog nooit een werk
verkocht, alhoewel er mij al veel geld
geboden is. Maar ben je daarmee een
gelukkiger mens? Ik geniet er veel
meer van dat iedereen mijn werk hier
kan zien.”

En inderdaad, tijdens ons gesprek
wordt Ad verschillende keren
aangesproken door wandelaars,
door gezinnen met kinderen op de
fiets, door Walen die in hun beste
Nederlands een beetje uitleg vragen.
“Ik ben nu gepensioneerd, maar sinds

mijn 13de werkte ik “in den bouw”.
Metsen (vandaar mijn “metsersoog”)
en het stielwerk, zoals het maken
van mouluren, dat was mijn ding. Het
beeldhouwen in hout en steen, het
lassen, het werken met polyester, dat
heb ik allemaal als autodidact geleerd.
Maar ik moet wel zeggen dat de
academie mij veel zin voor vormgeving
bijgebracht heeft.”

Het werk zit er op, nog plannen voor
de nabije toekomst, of wordt het
winterrust?
“Winterrust? Bijlange niet. Ik heb nog
een geweldig dikke boom langs de
Prosperdreef. Wanneer ik eraan begin
weet ik nog niet, maar het denkwerk
errond, dat laat je nooit los. Het wordt
iets met een holte en een vleermuis,dat
mag je uw lezers al verklappen!”

Al gehoord van de Fêtes de Saint-Martin in Tourinnes la Grosse? Wie er nog nooit geweest is moet
er dringend eens naartoe, wie er al ooit geweest is hoeven we niet meer te overtuigen. Op een 50- tal
locaties, vooral bij de inwoners thuis, spreiden kunstenaars en artiesten hun kunnen ten toon. Dit jaar
wordt alles nog grootser dan gewoonlijk, want de feesten bestaan 40 jaar. Liefst 40 artiesten zijn er
uitgenodigd en 60 tot 80 “vrije” kunstenaars stellen tentoon op 40 tot 50 locaties:
data: elk weekend van 5 tot 27 november: zaterdagen van 14 tot 18 uur, zondagen van 13 tot 18 uur
officiële opening van de feesten: zaterdag 5 november met o.a. gratis avondconcert met “les Turdus
Philomenos”
meer info: www. amisdetourinnes.org
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Te voet door Oud-Heverlee dorp, en dat zonder teveel in de Dijle of in het bos te belanden. Zou dat kunnen? Een
bloedwarme zonnige zomerfeest-zaterdagnamiddag in Oud-Heverlee begin september. 0p het perron van het
stationsgebouw aldaar staan er z’n zeventig volwassenen (sommige in overlevingskledij), een grote massa kinderen (met
wandelwagens) en een kleinere menigte honden (waarvan enkele wilde) klaar om dit eens uit te proberen.

Op pad in Oud-Heverlee
Met behulp van de computer was
op papier een ronde uitgezet van
zo’n 8 kilometer waarbij de kerk
telkens netjes in het midden werd
gehouden en bij aankomst bij
het parochiehuis de nodige
streekbieren (en andere geneugten)
klaarstonden.
Het lukte, maar het verschijnsel
‘voetwegen’ is in ons dorp toch
niet meer zo’n gangbaar begrip,
vooral vanwege de vele villa’s met
weelderige tuinen, grote hekken
(hier kwaak ik) en deftige wegen
voor onze automobielen.

Te voet door Oud-Heverlee
Volgens de tabel van de gemeente
bestaan er in Oud-Heverlee dorp vijf (u
leest het goed: 5) frequent gebruikte
voetwegen die binnenkort ook jaarlijks
onderhouden zullen worden en een
bordje met nummer krijgen:
nr. 15 tussen de Broekstraat achter de
kerk langs het saunahuisje, lopend tot
aan de Weidestraat vlak bij de koebrug
waar je onder doorloopt om het Dijledal
te betreden. Dit mooie wandel- en
fietswegje werd een aantal jaren
geleden door de gemeente verhard
en is een heerlijke doorsteek naar de
Weidestraat, een NMBS wegje langs
het spoor dat echter niet onderhouden
wordt.
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nr. 43 is het bekende paadje tussen
de Dorpsstraat en de Francis
Crabbéstraat langs de serviceflats “De
Mozaïek”, veel gebruikt door kinderen
om door te steken naar een van de
scholen.
nr. 42 loopt tussen de Boslaan en
de Winkelweg en mondt uit in de
Fazantenlaan, een vroeger deel
van deze voetweg is nu een rijweg
geworden. Aan het eind van de
Fazantenlaan loopt voetpad 42 weer
verder naar de Vaalbeekstraat. Ook
nr. 41 bestaat nog (niet vermeld op de
gemeentelijst, maar wel ingetekend
op de atlas der voetwegen), die
doorsteekt van de Fazanten- en
Patrijzenlaan naar de Vaalbeekstraat,
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dichter bij de Waversebaan. Ook dit
pad wordt veel gebruikt.
nr. 51 is een heel mooi smal
wandelpaadje dat dwars door het
groene veld loopt van het einde van
de Eikenlaan naar de Linderonde in
Heverleebos
En dan bestaat er nog een
ongenummerd paadje lopend van het
einde van de Dennenlaan naar de
Fonteinstraat. Het paadje is eigendom
van de gemeente en zal een naam
krijgen.
Volgens de milieuambtenaar van
de gemeente staan alle andere
voetwegen hieronder vermeld niet
in de atlas der voetwegen uit 1841

en kunnen dus ook niet als officieel
voetpad erkend worden. Maar niets
belet u er uitgebreid gebruik van
te maken zodat ze vanzelf in stand
worden gehouden. Misschien, ooit,
komt het zo nog tot een officiële
erkenning en komt er een bordje (wij
geven de voorkeur aan een prozaïsche
naam in plaats van een nummer!).
Deze dorpswegeltjes moet u beslist
eens ontdekken:
1) Aan het uiteinde Kerselarenlaan
loopt een klein paadje tussen
twee nieuwbouwwoningen door
naar de Weidestraat. Volgens de
stedenbouwkundige dienst van
de gemeente is dit wegje ooit
overgedragen aan en eigendom van de
gemeente. Het kan wellicht een bordje
met nummer krijgen?
2) In de woonwijk bij het station:
doorsteekwegje langs een grasveld
tussen de Esdoornlaan naar de
Meidoornlaan en de Acacialaan,
onderdeel van de verkaveling.
3) in de Fonteinstraat: voetweg in het
verlengde van de Weidestraat vlak
langs de linkergevel van huis nr. 22
met twee mogelijke doorsteken naar
de Vandezandestraat. Ook dit wegje
zou door langdurig gebruik openbaar
zijn geworden. Interessant detail:
vanuit dit wegje loopt nog een ander
voetpaadje, naar rechts door een
groen binnengebied over een houten
brugje richting de Dorpsstraat. Je kan
er oog in oog komen te staan met
geitjes en ezeltjes. Het pad loopt dood

op een privé tuin. Statuut voorlopig
onduidelijk.
4) Nog in de Fonteinstraat: langs
de tuin van huis nr. 80 naar het
insteekwegje in de Blokkenstraat:
volgens de gemeente loopt dit wegje
(grotendeels?) over privé-domein
en kan het aldus nooit als openbaar
beschouwd worden.
5) Aan het einde van de doodlopende
Graetboslaan (zijstraat Waversebaan),
tussen huizen nrs. 7 en 8 richting
de Beukendreef: de Graetboslaan
is eigendom van de bewoners.
Hoe dit wandelwegje in aktes wordt
beschreven, moeten we eens nagaan.
6) Het kerkwegje van de St.-Annakerk
tot achter aan de parochiezaal is
wellicht eigendom van de Dekenij,
maar wordt in de praktijk door iedereen
gebruikt.
7) Tussen de Groenstraat en de
Don Boscolaan loopt een boswegje
dat wat verder vertakt langs het
spoor: naar links achter Don Bosco
uitmondend in de Rozenbergstraat;
naar rechts tot aan de Korbeekdamen Bogaardenstraat (station), met in
de winter prachtige vergezichten op
de Dijlevallei en de heuvels achter
Korbeek-Dijle. (eigendom NMBS?)
We lanceren hierbij een oproep aan
alle lezers om ons te laten weten
welke andere (voet)wegen die in
dit relaas niet vermeld worden nog
bestaan en gebruikt worden!

Nog enkele bevindingen:
• In de Fonteinstraat zou er best
eens een voet/fietspad langs de
rijbaan aangelegd worden, want
het is daar gevaarlijk stappen
tussen de brandnetels en we
werden bijna letterlijk van de
weg gereden door razend
automobielverkeer.
• In het Winkelveld is de strijd
tussen voetwegen en villa’s nog
niet helemaal gestreden maar de
laatsten lijken toch te winnen.
• De Ruitersweg is van voetweg
omgezet in een autoluwe straat,
maar het kan er nog mee door als
wandel/fietspad.
• Aan het weggetje van Don
Bosco langs het spoor naar het
station moet dringend eens een
snoeischaar passeren, want
anders kan je er volgend seizoen
niet meer door.
• De wijk tegenover het station (‘De
Wijk’) is een voorbeeld van goede
stedenbouwkundige planning,
helaas uniek voor onze gemeente.
• De Bogaardenstraat - nochtans de
aangewezen wandel- en fietsweg
om de trein te nemen - is op één
plaats beangstigend smal en
zonder voetpad. Op klaardichte
dag is het hier al écht gevaarlijk,
maar in het donker nog veel meer.
Werk voor de gemeente!

Op onze website vindt u een link naar
het kaartje in kleur.

Wijken ontmoeten buurten
Werd er ook bij u aangebeld, met de
vraag om naar de buurtreceptie te
komen? Neen? Dan toch dat kaartje
“Wijken ontmoeten buurten” in uw
bus gekregen? Met dat initiatief, dat
uitgaat van CD&V Oud-Heverlee wil
die partij in elke deelgemeente eens
polsen naar wat u pleziert, boeit of
ergert in uw buurt.
Nieuwsgierig als we zijn trokken we
naar één van de ontmoetingsdagen,
deze van Blanden. We waren duidelijk
niet alleen, al was de ontmoeting
natuurlijk ook slim gepland, na het
einde van de misviering, zodat
de kerkgangers zich tussen de
receptiegangers mengden. Maar het
werd een leuke receptie waar flink
gebabbeld werd en waar het zeker
niet de hele tijd over politiek ging.
Maar je kon er wel je mening geven

in de ideeënbus, en
zowat alle CD&Vgemeenteraadsleden
waren aanwezig. Ook
de raadsleden van
Groen! en van FB
uit de buurt waren
present.
Leuk en
verrassend was het
burgemeesterspel.
Iedereen kreeg een
fictief bedrag in de
vorm van tiental
jetons en mocht
die spenderen aan
wat hem of haar het
belangrijkst lijkt. Aan de hoogte van de
kolommen jetons kon men zo aflezen
wat de mensen belangrijk vinden.
Seniorenflats, voet- en fietspaden en
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milieu waren de absolute uitschieters.
Niet meteen wat wij verwacht
hadden van een publiek waarvan
de gemiddelde leeftijd rond de vijftig
schommelde.
Achter d’oechelen 134, november 2005

Verkiezingen 2006

De partijvoorzitters schudden de kaarten
CD&V.

Binnen minder dan een jaar is het
weer zover: in oktober 2006
zijn het terug gemeenteraadsverkiezingen. Binnen de politieke
partijen van Oud-Heverlee maken
de renners zich alvast klaar voor de
lijstsamenstelling.
De spelregels bij de nieuwe
verkiezingen zijn wat gewijzigd.
Kopstemmen of lijststemmen mogen
nog wel, maar gaan geen effect
meer hebben op de aanwijzing van
de kandidaten. In het oude systeem
werden de kopstemmen verdeeld
in volgorde van de lijst. Zo kon het
voorkomen dat hoger geplaatste
kandidaten met minder stemmen
achter hun naam verkozen werden,
terwijl lager geplaatste kandidaten met
meer stemmen achter hun naam niet
verkozen werden. Dat effect speelde
in Oud-Heverlee bij CD&V waar René
Feyfer met 212 stemmen uiteindelijk
kon zetelen terwijl Hilde Vanlinthout met
252 stemmen en Jef Schevernels met
245 stemmen niet konden zetelen.Ook
bij Fusiebelangen zagen we dit effect
waar Jan Goedhuys met 205 stemmen
aanvankelijk vooraf ging aan Jan
Meertens met 235 stemmen. Dat kan
niet meer in 2006: lijststemmen worden
niet meer meegeteld. Verder verandert
er niet zoveel: de rechtstreekse
verkiezing van de burgemeester komt er
niet, de OCMW-voorzitter kan deel gaan
uitmaken van het schepencollege, en
de gemeenteraad kan in principe door
iemand anders dan de burgemeester
worden voorgezeten.
Fusiebelangen.
Bij Fusiebelangen (32 % van de
stemmen in 2000) werd de lijst in 2000
samengesteld door de burgemeester
zelve: daar wordt niet over beslist
met een poll of door een bestuur.
Op een gezellig samenzijn leest
de burgemeester de lijstvolgorde
voor, applaus, en klaar is kees.
Uiteraard wordt Albert Vandezande
lijsttrekker. Vorige keer behaalde Albert
Vandezande 1123 stemmen, 179
stemmen meer dan zijn CD&V-rivale
Marianne Thyssen. Daarmee haalde
hij wel 188 stemmen minder dan in
1994 en zakte Fusiebelangen met
6,4 %. Met 32,6 % van de stemmen
bleef Fusiebelangen met overschot de
grootste partij.
Achter d’oechelen 134, november 2005

Dankzij een geheim voorakkoord
met enkele CD&V-kopstukken kon
Vandezande op de verkiezingsdag, nog
voor het sluiten van de
kiesbureaus (!), aan tafel gaan
zitten met CD&V om over de
mandatenverdeling te onderhandelen.
De details van toen kan u nalezen op
onze website, in ADO nr 109.
Ellen Vanvlasselaer haalde vorige keer
uit het niets en vanop de tweede plaats
784 stemmen. Zij krijgt allicht wel weer
datzelfde plaatsje, wat ze vorige keer
immers al kreeg zonder ooit op een lijst
te hebben gestaan. Ze is dan ook een
verwante van de burgemeester. Meteen
is dan ook aan de verplichting voldaan
om bij de eerste drie kandidaten een
vrouw te hebben. Alexander Binon met
488 stemmen vorige keer kan allicht
wat naar boven opschuiven.
Het volgend succesnummer op de
lijst was de inmiddels hoogbejaarde
maar nog steeds actieve Rachel
Clabots uit Sint-Joris-Weert met 408
stemmen. Frans Rentmeeesters met
405 stemmen nam inmiddels ontslag.
Met Lizette Deridder (240 stemmen)
en An Lefever (316 stemmen), Jan
Meertens en Jan Goedhuys heeft
Fusiebelangen wat teveel electoraal
gewicht in Blanden en Haasrode en
moet er vooral in Oud-Heverlee en SintJoris-Weert gezocht naar verjonging op
de Fusiebelangenlijst.
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Bij CD&V lijkt het lijsttrekkerschap van
Marianne Thyssen (944
stemmen) nu al
een zekerheid,
gevolgd door
Marc Rom (343
stemmen) en
Adri Daniëls
(297 stemmen)
die vorige keer
lijstduwer was.
Blanden en
Haasrode moeten
ook nog hun
kandidaat krijgen
zodat Diane Grauwels
(254 stemmen) en
Bart Clerckx (259
stemmen) allicht een
plaatsje bovenaan
kunnen afdwingen.
Kandidaten vinden
in
Oud- Heverlee wordt de
boodschap voor CD&V. Vic Symons
loopt zich alvast al warm en in de kijker.
Theo Vanhoof, vorige keer verkozen
met 266 stemmen mocht niet zetelen
omwille van zijn verwantschap met
Marc Rom. Maar ook Jos De Wachter
(136 stemmen) heeft ambitie. Vaalbeek
kan met de actieve CD&V voorzitster
Cecile Segers (144 stemmen) aan zijn
trekken komen. Officieel luidt het dat
de lijstvorming nog moet beginnen en
tegen december wordt afgerond. Als
gebruikelijk komt er dan een modellijst
die met een poll aan de leden wordt
voorgelegd.
Groen!
Groen! Oud-Heverlee werd vorige
keer met 1255 stemmen de derde
grootste partij van Oud Heverlee.
De afgelopen zes jaar waren door
allerlei omstandigheden niet bepaald
genadig voor Groen!. Lijsttrekker
Ward Govaerts (374 stemmen) haakte
midden 2005 definitief af, voorafgegaan
door Miet Aertsen. Rita Decock (202
stemmen) en Marleen Roelants (151
stemmen) hielden het vol, met steun
van eerste opvolger Patrick Biront (121
stemmen) en sinds kort ook met de
8ste (!) opvolgster Katia De Bock (71
stemmen). De doorstroming binnen
Groen! Oud-Heverlee had een erg
groot debiet. De groene zoektocht naar
kandidaten is begonnen.

SP.A.
De SP.A verloor vorige keer 5 % en
belandde met zijn resterende 1090
stemmen als vierde grootste in de
oppositie. Gewezen schepen Joris
Vanderveeren (563 stemmen) wende
maar moeizaam aan zijn nieuwe
oppositierol, Yvette Desmet (300
stemmen) ruimde plaats als OCMWvoorzitter, Geneviève Gerard (210
stemmen) werd opgevolgd door Luc
Vleminckx (181stemmen). Allicht zal
dit trio ook de kop van de lijst vormen,
al is daarover nog niets beslist en nog
geen enkele plaats zeker. Daarover
beslist binnen SP.A uiteindelijk
een algemene ledenvergadering.
Die ledenvergadering komt begin
november samen voor een eerste
bespreking van de lijstvorming. Van
een fusie of samenwerking met Spirit is
voorlopig nog geen sprake, maar niets
is uitgesloten.
VU-ID, Vlaams Blok
Vorige keer was er ook nog een VU-ID
lijst die 423 stemmen haalde, maar
daarmee net naast een zetel greep.
Die groep is inmiddels gesplitst in een
deel NVA en een deel Spirit. Het NVAdeel heeft nog geen concrete plannen,
er is ook nog geen actieve werking.
Het Spirit-deel heeft evenmin een
werking op lokaal vlak en heeft ook
geen concrete plannen.

Het Vlaams Blok kreeg vorige keer met
358 stemmen te weinig aanhang voor
een zitje in de gemeenteraad.
Slotsom
Wat opvalt is dat het in alle partijen
ontbreekt aan sterke mandatarissen
en kandidaten uit Oud-Heverlee,
nochtans de grootste deelgemeente.
Sint-Joris-Weert, Blanden en Haasrode
leveren het leeuwendeel van politici
en kandidaten, Oud-Heverlee is bij
de meeste partijen de zwakke of lege
plek. Enkel Groen! heeft –via opvolging
– twee verkozenen uit Oud-Heverlee.
Vorige keer 8 zetels voor
Fusiebelangen, 6 voor CD&V, en
een oppositie die niet goed uit de
verf kwam. Met 14 van de 21 zetels
moet het deze keer al héél slecht
gaan als deze coalitie niet verder
kan. Theoretisch was toen ook een
krappe Fusiebelangen-SP meerderheid
mogelijk, of een CD&V-Groen-SPA
meerderheid.
Het staat echter in de sterren
geschreven dat er voor de
verkiezingen weer een geheim akkoord
wordt afgesloten tussen Fusiebelangen
en CD&V: op papier de meest stabiele
en voor de hand liggende coalitie.
En Fusiebelangen heeft al elke keer
voor de verkiezingen een akkoord
gehad. Marianne Thyssen heeft er
weinig probleem mee om politieke
voorakkoorden te verzwijgen: dat bleek
vorige keer al. En dat herhaalde ze
ook nog wel eens in Knack in 2002

op de vraag welke (nationale) coalitie
haar de beste keuze leek als CD&V de
paars-groene meerderheid kon breken:
“Dat kun je meestal niet kiezen. En
mocht dat toch kunnen, dan zou ik wel
gek moeten zijn om op voorhand mijn
voorkeur kenbaar te maken.”
Er moeten al ruim 1000 stemmen
verschuiven naar de oppositie
vooraleer de CD&V-Fusiebelangen
meerderheid in het gedrang
komt. Op een totaal van ruim
7000 stemmen lijkt dat weinig
waarschijnlijk. De spannendste
vraag bij deze verkiezingen is
misschien nog of Marianne Thyssen
deze keer Vandezande kan
kloppen in voorkeurstemmen: 179
voorkeurstemmen verschil lijken
overbrugbaar. Als CD&V dan ook nog
de grootste partij zou worden, daarvoor
volstaat een verschuiving van 300
stemmen van Fusiebelangen naar
CD&V, ligt de burgemeestersjerp in
handbereik. Al was dat ook het geval
in 2000: Marianne Thyssen had toen
ook al burgemeester kunnen worden in
een minder stabiele CD&V-Agalev-SP
coalitie. Dat wou ze blijkbaar niet. Of
Albert Vandezande ooit zou kunnen
wennen in een rol van schepen lijkt ons
zeer de vraag.
Maar zover zijn we nog lang niet.
Nu schudden de partijvoorzitters
de kaarten. In oktober kleurt u de
bolletjes.
Doe het voorzichtig en doordacht. We
moeten er tot 2012 mee verder.

Fluisterasfalt voor de E40
Het kwam wat onverwacht, de
mededeling dat er in 2006 een strook
fluisterasfalt van 6 km lang zou komen
tussen de oprit van Bertem tot aan de
brug met de Parkstraat even voorbij
de oprit van Haasrode.
Ook Jan Aerts, de initiatiefnemer van
een petitie rond de verkeersoverlast,
was blij verrast. De petitie tegen
het E40- lawaai had dan wel 2000
handtekeningen opgeleverd, en
Marianne Thyssen was ze persoonlijk
gaan afgeven aan partijgenoot en
Vlaams minister van Openbare Werken
Kris Peeters, toch werden in eerste
instantie alle nieuwe vragen voor
investeringen hierin afgewezen. Een
onverwachte wending dus.

Maar nu men toch bezig is,
waarom dan niet meteen
deze strook fluisterasfalt
doortrekken tot in Bierbeek?
Als men de plannen uitvoert
zoals voorzien, blijft er nog
een strook van zowat 1 km
onbehandeld beton over.
Want 1 km verder heeft
men vroeger al de langsgroeven
weggeslepen en heeft men sinds
de komst van de HST nog een hoge
geluidswal extra.
Het laat zich dus raden dat het
rolgeluid van die kleine geribbelde
strook zich nog langs alle kanten zal
verspreiden, en dus de inspanningen
en investeringen deels tenietdoen. Dat
laatste deel zou weliswaar later aan de
beurt komen samen, maar wanneer?
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Wordt het wachten tot ook in Haasode
een wakkere burger, eentje die wakker
ligt van het lawaai, een actie begint?
Onze zegsman vond dat geen goed
idee, want als men er al in zou slagen
die laatste strook erbij te nemen, dan
brengt dat misschien de timing voor
de hele strook in gevaar… Tja, een
moeilijke keuze.
Achter d’oechelen 134, november 2005
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Terreinen voor lawaaisporten
dreigen dorp onleefbaar te maken
De bedreiging met een slibstort (zie
ADO 132) is nog niet helemaal weg of
daar komt al een nog grotere bedreiging
op ons af. De Vlaamse regering wil
motorcrossers en liefhebbers van
andere luidruchtige buitensporten de
kans geven hun ding te doen. Elke
provincie moest daarvoor de meest
geschikte terreinen aanduiden.
Het huiswerk van Vlaams-Brabant levert
drie potentiële terreinen op. Egenhoven
wordt beschouwd als de beste locatie,
(6,99 punten bij de beoordeling), dan
volgt Halle (5,17 punten) en ten slotte
Haasrode, aan de oprit naar de E40
(4,97 punten). Het is hetzelfde terrein
als eerder voor een mogelijk slibstort
werd aangeduid.
Het spreekt vanzelf dat een keuze voor
Egenhoven een enorme lawaaihinder
zou betekenen voor Korbeek-Dijle
en Oud-Heverlee. Oudere inwoners
herinneren zich zeker nog de
Paastrofee. Het terrein waarvan nu
sprake is ligt iets verder, maar ook
hoger. Bovendien zou het terrein
permanent gebruikt worden, niet
alleen voor auto- en motorsport maar
ook voor kleiduifschieten, vliegen met
modelvliegtuigen, enz…en dit zowel als
oefenterrein als voor wedstrijden. Dit
laatste natuurlijk vooral in het weekend
waarbij bovenop het lawaai van de
motoren en omroepinstallaties ook nog
de drukte van de bezoekers komt.
Hetzelfde geldt nog meer voor
Haasrode. Hier ligt het dorpscentrum
op nauwelijks 1 km afstand van het
terrein. Het zou het grootste deel
van dit dorp onleefbaar maken. De
bewoners van de Konijnenhoekstraat
Achter d’oechelen 134, november 2005

en de Graumereweg krijgen het circuit
zelfs letterlijk in hun achtertuin. Dat
wordt opkrassen, want wie wil er nu
in permanent lawaai, stof, stank en
vervuiling wonen?
Op het kaartje hebben we op de twee
geviseerde locaties een gebied van
ongeveer 30 ha getekend. Want zo
groot moet het lawaaisportencircuit
worden. Gedetailleerde plannen hoe
één en ander er zou uitzien hebben we
nog niet onder ogen gekregen.

• De formulieren kan u inleveren bij
het actiecomité. De adressen staan
vermeld op de petitie.
• Je kan de petitie ook in de bus steken
bij één van de ADO redactieleden.
Deze adressen staan op blz.12 in de
colofon.
• Uiterste datum voor het indienen van
de petitie: 5 december

Het gebrek aan informatie is trouwens
hemeltergend. In zo’n belangrijk
dossier is door de Provincie zelfs geen
advies gevraagd aan de gemeente,
wat nochtans verplicht was. Laat staan
dat er iets doorgedruppeld is naar de
bevolking toe…
Het verzet in Oud-Heverlee groeit
tegen de mogelijke komst van een
terrein voor luidruchtige sporten.
Het gemeentebestuur heeft een
bezwaarschrift naar de betrokken
overheden gestuurd. Alle politieke
partijen zijn trouwens eensgezind in het
protest.
Er is ook zonet een actiecomité
opgericht. Er komt een
affichecampagne, en een stille
fakkeltocht op 17 december.
Samenkomst aan de kerk van
Haasrode om 17.30.
In deze ADO vindt u een petitie. Bent
u ook gekant tegen deze plannen,
teken ze dan nog vandaag !
• Wettelijk mag er maar één
handtekening per blad ! Εxtra
formulieren kan u kopiëren of
afdrukken vanaf onze site.

10

Meer info:
• de site van de Gezinsbond Haasrode
(www.gezinsbond.be/haasrode)
• De site van Groen! Oud-Heverlee
(www.groenvlaamsbrabant.be/
oudheverlee)
• Op onze pizza-avond kan u alle
beschikbare informatie over het
lawaaisportencircuit inkijken. Ook de
petitie kan u ter plekke tekenen en
inleveren.

De start van de “week van het bos” brengt telkens wel wat animo in onze
gemeente, maar deze zonovergoten 2de oktober had toch iets extra in petto.

Onze bossen opnieuw verbonden

Er kwam dan ook heel wat volk
afgezakt naar de feestweide, even
voorbij het “Château de Namur” in
Blanden. Orgelpunt was de opening
van het ecoduct “De Warande”, de
allereerste ecoduct van die omvang
in Vlaanderen. Minister Kris Peeters
kwam het lint doorknippen, gevolgd
door hele scharen wandelaars en
fietsers die in de loop van die dag
deskundig gegidst werden naar het
ecoduct. Het was trouwens een enige
gelegenheid om eens op die imposante
grasstrook boven de Naamse
Steenweg te lopen, want vanaf nu zijn
wandelaars op het ecoduct niet meer
welkom.
Elk jaar gebeurden er 15 à 20
botsingen met reeën op de
Naamsesteenweg. Daarom werd
besloten een raster te plaatsen over
de hele lengte van het bos. Op de
toegangswegen ligt een rooster waar
de reeën niet over kunnen. Maar
twee afgescheiden bosgedeelten
zou op de lange duur voor de vele
kwetsbare diersoorten (dus niet alleen
reeën) de doodsteek betekenen. Het
is cruciaal dat ze in het hele gebied
van het Meerdaalwoud kunnen
rondzwerven. Daarom werd op de
plaats met de grootste wildpassage
een brede oversteekplaats gebouwd.
Om de dieren zo min mogelijk te storen
(geursporen!) zijn wandelaars niet
welkom. Ruiters kunnen er wel over,
achter een afgescheiden rijstrook.
Het Ecoduct “De Warande”
Het ecoduct is een sierlijke constructie
geworden. Dat komt vooral omdat
de zijwanden naar buiten hellen, en
doordat men de hoeveelheid beton in
vooraanzicht heel klein wist te houden.
Het ecoduct is 65 meter breed, maar
dat merk je pas echt als je er bovenop
staat. De rijstrook voor de ruiters is op

een originele wijze afgescheiden van
de rest door de kriskras gestapelde
boomstronken afkomstig van de
bouwput. Over het ecoduct loopt
een brede zandstrook. Zo kan men
eenvoudig aan de pootafdrukken
zien welke en hoeveel dieren van de
oversteek gebruik maakten. En zoals
de bezoekers konden vaststellen,
na één dag hadden de reeën de
oversteek zowaar al ontdekt. En
volgens de boswachters zal het niet
lang meer duren of amfibieën en
reptielen zullen volgen. Men hoopt
zelfs dassen te betrappen. Later kan
het tellen elektronisch gebeuren.
Op de zijwanden zijn trouwens nu al
zonnepanelen aangebracht die voor de
verlichting van de koker instaan.
Meerdaalwoud & Heverleebos
opnieuw verbonden
Jaarlijks bezoeken ongeveer
750.000 mensen Heverleebos of
Meerdaalwoud. Al die wandelaars,
fietsers, joggers en ruiters blijvend
laten genieten van een bos in topvorm
is niet evident. Daarom werd er lang
gedokterd aan een “masterplan” rond
onze voornaamste Vlaamse bossen.
Aan dat project “Meerdaalwoud en
Heverleebos opnieuw verbonden”
werd in 2002 begonnen. Het ecoduct
is daarvan één punt. De voornaamste
andere realisaties op een rijtje:
• Er werd een wandelweg met een
tunnel aangelegd, dwars door het
militair domein.
• De fietsers en wandelaars
kunnen via een houten brug de
Naamsesteenweg kruisen ter
hoogte van de Weertsedreef.
• Er kwamen verschillende
attractieve speelzones voor
kinderen.
• Sinds oktober zijn 14 wegen door
het bos niet meer te gebruiken
voor auto’s (zie het kaartje)
Nog heel wat te doen
De planning van het project loopt tot
2008. Er rest nog heel wat werk:
• Eén groot natuurgebied is veel
beter dan twee kleinere, daarom
moet er op termijn een effectieve
verbinding van Meerdaalbos en
Heverleebos komen ter hoogte
van kasteel Harcourt. Dieren zullen
beboste percelen in die zone
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•

kunnen gebruiken als een soort
stapstenen om tussen onze twee
bossen te foerageren.
Het sluitstuk van het
zoneringsbeleid is het vervangen
van de tientallen onbeheersbare
parkings in het bos door enkele
aantrekkelijke onthaalweides aan
de bosrand.

Deze 14 aangeduide wegen zijn
niet meer toegankelijk voor auo’s
Nieuwe gebruikerskaart
U kent ze ongetwijfeld, de handige
kaart van Bos en Groen waarop
aan één zijde heel wat informatie
over Heverleebos en Meerdaalwoud
gegeven wordt en aan de andere
zijde drie kaarten staan afgedrukt
met respectievelijk alle wandelpaden,
alle fietspaden en alle ruiterpaden.
De nieuwe kaart is fors gewijzigd,
alle wandelingen en mountainbike
tochten vertrekken al vanop de nieuwe
onthaalweides. Onthaalweide “De
Torenvalk”in Blanden (waar de feesttent
stond opgesteld) wordt allicht de
grootste. Ook “De Speelberg” , tegen
het bos aan, langs de Weertse-dreef
in Sint-Joris-Weert zal een belangrijke
startplaats worden. De kaart is gratis te
bekomen bij de boswachters.
Meer weten
• De website
www.meerdaalwoud.be
• De structuurstudie over het bos en
een samenvatting staan op onze
website www.achterdoechelen.be
(doorklikken naar “plannen en
studies”)
Achter d’oechelen 134, november 2005

Wandeling

Achter
d’oechelen

“Bos en Groen” organiseert op 20 november een
heel interessante wandeling. Thema is “Archeologie in
Meedaalwoud”
Wie enige interesse heeft voor de geschiedenis van onze
streek mag dit zeker niet missen!
Er zijn vijf stopplaatsen voorzien waar deskundige uitleg
gegeven wordt.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
• Ravijnvorming en bodemdepressies in het bos:
Tom Vanwalleghem KUL
• De “Thiense Groebe” in Meerdaalwoud:
Sara Adriaenssens VUB
• Sporen van Romeinse Villa’s: Theo Deweerdt
• De dubbeltumulus van “Belle Besogne”:
Marc Debie VUB KUL IAP
• Gemeentegrenzen in Meerdaalwoud:
Eduard Vanermen KUL
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Achter d’oechelen, de dorpskrant van Oud-Heverlee, komt gratis in
de bus bij alle inwoners van Oud-Heverlee.
Op onze website www.achterdoechelen.be vindt u alle denkbare
informatie en achtergrondinformatie over het dorp en de streek.
Kent u onze cd-roms?
Op de cd-rom “wandelen en fietsen in het Dijleland” staan een
aantal unieke wandelingen en fietsroutes in onze streek met veel
aandacht voor natuur en cultuur. Slechts 9 euro voor CD + kaart.
Op 2 cd-roms “langs het tuinpad van mijn vader” hebben we een
aantal historische foto’s van het dorp en de buurdorpen verzameld.
Met uitleg en software. Slechts 9 euro voor de 2 cd’s.
Bestel door een storting met vermelding van de gewenste CD’s.

Vertrek om 13.30 uur en aankomst (omstreeks 17 uur) op
De Kluis in St.-Joris-Weert. Het is de bedoeling om -bij grote
toeloop- de deelnemers in kleinere groepen op te delen.

Volgend nummer verschijnt op 13 februari 2006.
Aankondigingen van verenigingen en advertenties moeten binnen
zijn voor 1 februari.

Nog meer nieuws...
Een aantal stukjes konden we wegens plaatsgebrek niet
kwijt in dit nummer.
- Het mobiliteitsplan is zo goed als klaar. We hebben het
stukje daarover al op onze website gezet (klik door naar
“plannen en studies”).
- Een ander artikel dat u al op www.achterdoechelen.be
kan lezen, gaat over het BPA Winkelveld. Hoe zit het nu
met de bezwaren die de inwoners zo massaal indienden?

Achter d’oechelen wordt bekostigd door vrijwillige bijdragen van de
lezers, en door de opbrengst van de jaarlijkse pizza-avond, dit jaar
op 26 november.
Stort uw bijdrage op rekeningnummer 001-1673405-37 van
ADO Beekstraat 41, 3054 Sint-Joris-Weert.

!
T OP! LET OP
E
L
!
P
O
T
E
L
OP!
LET OP! LET
Uitzonderlijk ontvangt iedereen deze keer ADO via de
post. Helaas is dat te duur voor ons om te herhalen.
Mis geen nummer en stort een vrijwillige bijdrage , dan
sturen wij u, tot 2007, ADO toe via de post!

theater
woensdag 23 november 20.30 u.

Redactie

Raamtheater

Een Spaans stuk

Jos Bekaert Dalemstraat 21 Haasrode
016 40.21.72
Geert Defloor Bergenstraat 86 Haasrode
016 40.31.04
Herman Fonck Beekstraat 41 Sint-Joris-Weert 016 47.21.82
Ernst Gülcher Bogaardenstraat 36 Oud-Heverlee 016 47.14.85
Michel Kennis Dalemstraat 5 3053 Haasrode
016 23.77.89
Vivienne Lak Groenstraat 6 Oud-Heverlee
016 40.36.26
Paul Pues Kartuizersstraat 39 Blanden
016 40.32.93
Rik Vanmolkot Bergenstraat 96 Haasrode
016 40.33.95

Een geheime bekentenis van de mans achter de
acteur,...of van zijn personage? Intrigerend!

Wil u deel uitmaken van de redactie of gewoon even helpen bij de
praktische realisatie?
Graag! Onze redactie staat open voor alle inwoners.
Neem gerust met één van ons contact op.

Vooraf reserveren !
cc de borre
Speelpleinstraat 10 3360 Bierbeek
tel.: 016/46 14 00
fax: 016/46 20 27
e-mail: info@deborre.be
www.deborre.be
Achter d’oechelen 134, november 2005

Kartuizerstraat 39, 3052 Blanden
telefoon 016 40.32.93 fax 016 75.82.42
redactie@achterdoechelen.be

Verantwoordelijk uitgever: Paul Pues
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