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Zaalvoetbalclub Mikra bis
kampioen
Op de foto: TC De Kamme

TC De Kamme en Horizon bouwen samen tennisschool uit
Tennisclub De Kamme, die op de buitenterreinen van het gemeentelijke
sportcomplex in de Patronaatstraat in Kraainem speelt, gaat een samenwerking
aan met tennisclub Horizon. Die laatste is een tennisschool die Johan Teirlinck
in 2017 oprichtte. Teirlinck: ‘Het tennisproject Horizon heb ik opgericht om
spelers die meer en intensiever willen tennissen, lessen te kunnen geven op
hoger niveau, zodat ze hun tennistalent maximaal kunnen ontplooien. ‘Horizon’
verwijst naar het streefdoel van onze tennissers. Het probleem was dat we
steeds moeilijker tennisterreinen konden vinden. Ik was met de jeugdtennisschool van Horizon op zoek naar locaties in de omgeving van Kraainem en
Woluwe. Op een gegeven moment moesten we terreinen op drie tot vier
locaties huren. Dat is niet evident.’
Win-winsituatie
Intussen is een oplossing gevonden. ‘Tennisclub De Kamme telde in de jaren
80 meer dan 250 leden, toen ik er zelf speelde, maar het aantal leden is
geleidelijk aan teruggevallen. Veel leden werden ouder of verlieten Kraainem.
Vorig jaar waren er bij TC De Kamme nog weinig leden, die gebruikten per
week de tennisterreinen van het gemeentelijke sportcomplex slechts 10 tot
15 uur. De terreinen waren vaak onbespeeld, terwijl wij met Horizon net
terreinen zochten. We vonden elkaar in een samenwerking en richtten een
tennisschool op. Nu telt de tennisschool Horizon-De Kamme 106 leden. Het
is een win-winsituatie. De jeugd en ploegen van ‘Horizon’ die op hoog niveau
in competitie spelen, kunnen nu wél spelen. Iedereen komt zo aan zijn trekken.
Bovendien wordt de infrastructuur beter benut. Dat biedt perspectieven
voor de bar en voor het organiseren van activiteiten. De leden van Horizon
zijn nu ook leden van De Kamme geworden en de tennisclub is daardoor
veerkrachtiger geworden.’ (JH)
info: elke woensdag van 14 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur is
er competitiespel. Iedereen is welkom om te komen kijken. TC De Kamme,
Patronaatstraat 10 • inschrijven: johan@johanteirlinck.be of 0495 77 30 40,
www.projecthorizon.eu of www.tennisdekamme.be
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Zaalvoetbalclub Mikra bis, een van de twee
competitieploegen van Mikra, is op 27 april
na een erg spannende titelmatch kampioen
geworden in de tweede reeks van het LVZM
(Liefhebbersverbond Zaalvoetbal Meerbeek).
De belangrijke wedstrijd vond plaats in de
sporthal van Kessel-Lo en werd een onvergetelijk moment in de clubgeschiedenis.
Voorzitter Luc De Fré: ‘Het Mikrabestuur
huurde een bus, zodat alle spelers én
supporters samen naar Kessel-Lo konden
gaan. Zo supporterden meer dan 50 mensen
uit volle borst voor Mikra bis. Het moment
waarop we scoorden was echt fantastisch.’
ZVC Mikra bis zal nu promoveren naar de
eerste reeks. Dat is ook de reeks waar de
andere competitieploeg ZVC Mikra aantreedt.
‘Maar er zal niet echt veel veranderen’, gaat
De Fré verder. ‘We houden onze voeten op
de grond en blijven verderdoen zoals we
bezig zijn. Maar nu genieten we eerst nog
volop van onze titel.’ Of ze bij ZVC Mikra bis
de titel verwacht hadden? ‘Het gevoel van
‘misschien kunnen we wel kampioen worden’ is gegroeid doorheen het seizoen. Een
paar weken voor de wedstrijd om de titel
verloren we ongelukkig een punt, waardoor
de wedstrijd op 27 april nog belangrijker
werd. Wilden we kampioen worden, dan
mochten we die match niet verliezen.
En we wonnen met 0-1.’
Kameraadschap
Toch is niet alleen winnen belangrijk. ‘Bij
Mikra vinden we vriendschap en plezier
beleven aan het badmintonnen of zaalvoet-
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ballen erg belangrijk. We zijn een sportvereniging die streeft naar een ideale
combinatie van fysieke inspanning en
mentale ontspanning. Er is voldoende
ruimte voor gezonde prestatie en competitie,
maar dat is ondergeschikt aan plezier en
recreatie. Dat zorgt voor een aangename,
vriendschappelijke en verbonden sfeer
waarin iedereen de kans krijgt om zich naar
zijn eigen niveau te ontplooien. Kameraadschap is belangrijk. Leden blijven vaak
verschillende opeenvolgende jaren lid van
Mikra. Maar uiteraard doen de spelers van
onze twee competitieploegen elke wedstrijd
weer opnieuw hun best om een zo goed
mogelijk resultaat te behalen.’
Zaalvoetbal- en badmintonclub Mikra werd
in 1987 in Kraainem opgericht door JeanPaul Cordemans en Luc De Fré, die nog
steeds voorzitter is. Jean-Paul Cordemans is
bestuurslid en penningmeester van de
vereniging. Vandaag telt de club zo’n 150
leden. Die komen niet alleen uit Kraainem,
maar ook uit de buurgemeenten, of soms
zelfs van nog verder. ‘Jongens en meisjes
kunnen vanaf zes jaar bij ons badmintonnen
en/of zaalvoetballen. Jonge leden worden
begeleid door een team van enthousiaste
monitoren. Het bestuur is bijzonder blij een
beroep te kunnen doen op een groot aantal
vrijwilligers, zowel bij het begeleiden van de
jeugd als bij de organisatie van onder andere
het jaarlijkse eetfestijn.’ (JH)
info: Het is mogelijk om je in te schrijven
voor het seizoen 2019-2020, dat op 7
september start. Geef vooraf een seintje,
want het aantal plaatsen is beperkt.
www.mikra.be of via luc.defre@skynet.be

Deze oude postkaart beslaat slechts
honderd meter van de Van Hovestraat.
Die loopt door links tot de Kapelleplaats
en rechts over de Woluwelaan, tot op de
grens met Sint-Stevens-Woluwe.
Links was er een ijzerwarenwinkel, met
als laatste eigenaars Pierre Vanoudenhoven en Maria Imbrechts. Tot in 1969;
toen werd de afrit van de Woluwelaan
(nu het containerpark) aangelegd en
doorgetrokken naar de oprit van de
nieuw aangelegde E5 (nu de E40). Naast
de winkel staat een café. In het donkere
gedeelte boven de ingang, en onder het
paneel Lagerbier Roelants lees je de
vermelding ‘In de kloeke duiver’. De
uitbaters waren Victor Ronsmans en
Andries. Een duivenmaatschappij had
hier haar vergaderzaal. Nadien kwam
het café in handen van Vanoudenhoven
en Imbrechts, daarna in die van het
echtpaar Ceuppens en Ronsmans (deze
laatste is de dochter van Victor). Dit
gebouw verdween om dezelfde reden
als de ijzerwarenwinkel in 1969.
Nog daarnaast was een ander café,
La Renommée van uitbaters Alfons
Declercq en Marie-Charlotte Lalou. Dit
was een laag gebouw tot in 1931. In dat
jaar werd het door een brand vernield.
In 1932 trokken zij het op de postkaart

voorkomende gebouw op. Een kleine
vleugel aan de straatkant was het
kapsalon van zoon Pierre en zijn
echtgenote Marie Swaelens. Beide delen
waren met elkaar verbonden, zoals veel
cafés in die tijd. Het café werd kort voor
de oorlog overgelaten aan Felix Swaelens
en echtgenote Mariette, tot het gebouw
in de jaren 50 leeg kwam te staan.
Daarna kwam er een wasserij, een
restaurant, werd het opnieuw verbouwd
naar café ‘The first’, stond het leeg en
was er een traiteurszaak, Domus.
Rechts op de oude postkaart staat het
‘Au café du centre’ met Bockpilsuithangbord. Voordien stonden hier enkele
kleinhandelsgebouwen, die in 1930
werden opgekocht door Jef De Ridder.
De oude gebouwen verdwenen voor
deze nieuwbouw. De eerste caféuitbater
was Henri Lambeau. Hij was slager en
cafébaas en een van de bekende ‘zeven
zonen’ van Stokkel. In de Stokkelse
Kerkstraat bestond toen het café met
danszaal ‘Au sept fils’. Daar is nu een
bankkantoor. Het Kraainemse café werd
nog De Welkom en vanaf 1975 Oud
Kraainem. Hier ontstaat ook Kraainemcarnaval. Na jarenlange leegstand is het
gebouw nu opnieuw bewoond.
Tekst en nieuwe foto: Luc Maes
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