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DE ZANDLOPER

uit de gemeente

Installatie gemeenteraad en OCMW-raad

Op zoek naar een goed beleid
Met een ‘waarnemende’ burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) en een ‘nog
niet officieel’ benoemde waarnemende kandidaat-OCMW-raadsvoorzitter Armand Hermans
(W.E.M.M.E.L) rijst nog steeds de vraag wie de gemeente echt zal besturen. Beide
voordrachten zijn ingediend volgens het Vlaamse gemeentedecreet. Alleen heeft die van
Walter Vansteenkiste geen bestuursmeerderheid (12 op 25 stemmen). Waarnemend
kandidaat-OCMW-raadsvoorzitter Armand Hermans wordt unaniem verkozen, maar daar
moet nu een andere procedure worden gevolgd omwille van de pacificatiewet. Kan jij
nog volgen? Faciliteiten in Wemmel. Geen simpel verhaal.

De raadzaal van het Wemmelse
gemeentehuis is tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op 2
januari te klein voor alle toeschouwers,
van wie een deel noodgedwongen in
de trappenhal plaatsneemt. De inzet is
dan ook niet min, want na maanden
onderhandelen – zonder resultaat –
blijft de situatie muurvast zitten. De
Lijst Burgemeester (LB) en de lijst
W.E.M.M.E.L behaalden tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen elk 12
zetels, op een totaal van 25. De Union
des Francophones (UF) met Cynthia
Kiss behaalde 1 zetel, maar een
meerderheid kon niet worden gevormd.
De nieuw geïnstalleerde gemeenteraad
duidt daarom een waarnemend
burgemeester aan, totdat een politiek
akkoord is gevonden.
Na een stemming haalt Walter
Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) het
met 12 stemmen van de uittredende
burgemeester Chris Andries (LB), die
8 stemmen achter zijn naam krijgt. Eén
persoon stemt ongeldig met een kruis
over het biljet. Drie anderen stemmen
blanco. Opmerkelijk: Vincent Jonckheere (LB) is afwezig en legt de eed
niet af, waardoor LB automatisch één
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stem minder heeft.
Waarnemend burgemeester Walter
Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L): ‘Het
komt er nu op aan om een zo breed
mogelijk draagvlak te vinden om
samen een beleid te voeren. Met een
minderheid zal dat niet lukken. Ik zal
dus opnieuw met iedereen praten.’ De
uittredende gemeenteraadsvoorzitter
Bernard Carpriau (LB-MR) merkt op
‘dat de onderhandelingen nu pas
beginnen’.
Zolang er geen akkoord gevonden
wordt, blijft Walter Vansteenkiste
waarnemend burgemeester met een
minderheidskabinet. Zelf is hij daar
geen voorstander van, want besturen is
op die manier zeer moeilijk. Zolang er
geen benoemde burgemeester is,
bestaat het schepencollege uit waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste
(W.E.M.M.E.L), Marcel Van Langenhove
(W.E.M.M.E.L), Chris Andries (LB),
Christine Lemmens (LB) en Bernard
Carpriau (LB).
Wie is Walter Vansteenkiste?
(foto 1)
Walter is bachelor sociale verpleegkunde en werkt als zelfstandige

thuisverpleegkundige. Hij is sinds 2006
actief in de Wemmelse politiek en liet
zich als fractieleider van de lijst
W.E.M.M.E.L opvallen in de gemeenteraad door de meerderheid het vuur aan
de schenen te leggen, onder meer op
het vlak van financiën. Hij was 6 jaar
voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën, 6 jaar voorzitter van
vzw Wemmel sport en 2 jaar voorzitter
van het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap (PWA). Daarnaast is hij als
vrijwilliger actief in KVK Wemmel,
wielerclub Vrienden van ‘t Kapelleke,
de werkgroep van het HH-festival en
de Grote Prijs van Wemmel.
Armand Hermans: wachten op
officiële benoeming
Ook de installatievergadering van het
OCMW kon op 7 januari op ruime
publieke belangstelling rekenen. De
raad voor maatschappelijk welzijn
verloopt zonder noemenswaardige
problemen. De kaarten liggen hier dan
ook duidelijk op tafel. De lijst
W.E.M.M.E.L behaalde tijdens de
OCMW-raadsverkiezingen de absolute
meerderheid met 6 zetels ten opzichte
van 4 voor LB en 1 zetel voor UF. De

verkozene van UF, Cynthia Kiss, verkiest haar
mandaat niet op te nemen. Haar plaats wordt
ingenomen door Roger Buyse, eerste opvolger
met 58 voorkeurstemmen.
Na de traditionele kennisgeving van geldigheid,
het onderzoek van de geloofsbrieven en de
eedaflegging met installatie van de OCMWraadsleden verloopt de stemming zoals verwacht.
Armand Hermans wordt in afwachting van de
effectieve benoeming als waarnemend kandidaatvoorzitter unaniem verkozen. Armand Hermans:
‘In een reguliere Vlaamse gemeente wordt de
OCMW-voorzitter onmiddellijk benoemd door
de gemeenteraad. Omdat er in Wemmel
rechtstreekse, aparte verkiezingen voor het
OCMW zijn, gelden hier andere regels. In een
faciliteitengemeente wordt na een geheime
stemming op de installatievergadering van het
OCMW een waarnemend OCMW-voorzitter
aangeduid. Vervolgens wordt de voordrachtsakte
overgemaakt aan de Vlaamse Regering, waarna
die kan overgaan tot de effectieve benoeming
van de OCMW-voorzitter.’
De leden van het vast comité werden op
14 oktober al rechtstreeks verkozen: Armand
Hermans en Jeanine Van Langenhove-Huygens
(de echtgenote van oud-burgemeester Marcel
Van Langenhove) voor lijst W.E.M.M.E.L en
Jane Andries-White (de echtgenote van de
voormalige burgemeester Chris Andries) en
Jean-Claude Papaert voor lijst LB.
Wie is Armand Hermans? (foto 3)
Armand Hermans woont in Wemmel sinds
1992. Hij is gegradueerde boekhouden-fiscaliteit
en behaalde een postgraduaat informatica.
Momenteel is hij financieel en administratief
directeur in de sector ouderenzorg van Emmaüs
vzw. Hij is ook bestuurder-penningmeester van
woon- en zorgcentrum Zoersel vzw. Daarnaast
is Armand Hermans actief in de Sint-Servaas- en
Sint-Engelbertusparochie (burgerlijk bestuurder),
zaal SKC en Auxilium, PWA Wemmel (ondervoorzitter), Vereniging Parochiale Werken
Gewest Grimbergen vzw (voorzitter),
Christelijke Mutualiteiten Wemmel (bestuurslid),
Christelijke Mutualiteiten regio Asse (regiovoorzitter), Davidsfonds (wijkverantwoordelijke)
en de Wemmelse verenigingenquiz (medeorganisator) en hij is ook lid van de algemene
vergadering van de Sint-Michielsbond en de
Landelijke Gilde.
Joris Herpol

TELEX

Raf De Visscher (W.E.M.M.E.L), Monique
Van der Straeten (W.E.M.M.E.L), Thierry
Mombeek (LB) en Alain Stubbe (LB) zijn
verkozen als leden van de politieraad in de
zone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel
(AMOW). In de politiezone AMOW
blazen dubbel zoveel chauffeurs positief bij
een alcoholcontrole dan het landelijke
gemiddelde. Dat is niet omdat in de zone
meer gedronken wordt dan elders, maar wel
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omdat de politie hier minder vaak, maar wel
gerichter – en vooral ’s nachts – controles
uitvoert. De gemeenteraad heeft het
reglement voor het containerpark herbekeken.
Wie meer dan 15 keer per jaar naar het
containerpark gaat, zal meer moeten betalen,
om misbruiken te voorkomen. Het
containerpark heet voortaan ‘recyclagepark’.
De winterwandeling van Pasar Wemmel
lokte een honderdtal wandelaars die van aan
het Sint-Gudulakerkje in Hamme richting de
Groenvink in Relegem stapten ( foto 1).
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Hoewel het geen weer was om een hond
door te jagen, organiseerden de scouts van
Wemmel toch de jaarlijkse driekoningenstoet
waarbij de leden gingen ‘sterzingen’ ( foto 2).
Het bestuur van de Liberale Senioren
Wemmel (LSW) zou eind december zijn
werking stoppen, maar intussen is beslist om
de maandelijkse koffie- en dansnamiddagen
voort te zetten. Jacqueline Moreau en Walter
Vansteenkiste zijn de initiatiefnemers. Of de
‘L’ in de naam bewaard blijft, is niet zeker.
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Tafeltennisclub Hurricane, kortweg TTW
(Tafeltennis Wemmel), was opnieuw de
gastclub voor het jaarlijkse provinciaal
kampioenschap tafeltennis. Meer dan
tweehonderd jeugdige spelers uit de ruime
regio namen het in de sporthal tegen elkaar
op in spannende duels. Hurricane werd
opgericht in de jaren 70. De club telt een
honderdtal leden ( foto 3). De wandelclub
Vrienden van ‘t Kapelleke uit Wemmel ( foto
4) gaat elke zondag op stap in onze regio.
4
Een vijftiental personen vertrekken telkens
om 9 uur aan café De Nachtegaal tegenover
de Sint-Servaaskerk. Ze wandelen samen 9 à 10 kilometer. De buurtbewoners van de
Albert Schweizerlaan hebben zich samen met buren uit de omgeving verenigd om bij
de provincie Vlaams-Brabant beroep aan te tekenen tegen de aanleg van een inrit in
hun straat, voor de nieuwe Colruyt op de Romeinsesteenweg. De provincie VlaamsBrabant heeft aan de Vlaamse Regering laten weten dat ze pleit voor bijkomende
rijstroken op de Brusselse grote ring, om een ontdubbeling van doorgaand en bestemmingsverkeer te kunnen realiseren. Anderzijds vraagt de provincie om ook in te zetten
op flankerende maatregelen, zoals de verdere uitbouw van het openbaar vervoer en
fietsverbindingen. Inmiddels werd ook een plan voorgesteld om bijkomende tramverbindingen tussen de Vlaamse Rand en Brussel te realiseren. ( JH)
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DE DRIE VAN...

Bibliothecaris
Patricia Hautain
De eerste halte in mijn zoektocht naar leesgrage Wemmelaars is, hoe
kan het anders, de openbare bibliotheek. Patricia Hautain is er hoofdbibliothecaris sinds 1997 en bouwde de collectie sindsdien stevig uit.
Als ze na een zware dagtaak nog de fut vindt voor ontspanning, verdwijnt
Patricia graag in de fictieve wereld van grote verhalenvertellers.
Een van die fantastische vertellers is José Saramago, een
Portugese schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur. ‘Zijn
verhalen zijn niet alleen inhoudelijk sterk’, aldus Patricia. ‘Ik
hou ook erg van zijn stijl: hij schrijft zulke mooie, lange
zinnen, die toch vlot leesbaar zijn. Een heel straf boek vind
ik De stad der blinden. Het gaat over een man die plots blind
wordt. Zijn oogarts vindt niet meteen een oorzaak, maar
vreemd genoeg wordt hij zelf even later ook blind. De
blindheid verspreidt zich als een epidemie in de stad en de
overheid beslist om de groeiende groep slachtoffers op te
sluiten in een gebouw op een afgelegen plek. Daar ontstaat
een nieuwe, gesloten maatschappij waar enkel nog absolute
wetteloosheid en het recht van de sterkste gelden. Voedsel
wordt geruild voor seks en de hygiënische omstandigheden
zijn al snel schrikwekkend. De echtgenote van de man die
als eerste blind werd, en die zelf wel nog kan zien, is mee
naar binnen geglipt en probeert te midden van de waanzin
een menswaardig bestaan te bieden aan een klein groepje
bewoners. Op het einde van het boek ontsnappen de blinden
uit hun isolement en krijgt het verhaal nog een verrassende
wending. Ik vond het bijzonder fascinerend om te ervaren
tot welke dingen mensen in staat zijn, zowel in positieve als
in negatieve zin.’
Patricia Hautain houdt ook erg veel van joodse schrijvers,
zoals Meir Shalev, David Grossman en Chaim Potok. ‘Het
zijn weer rasechte vertellers, die vooral inspiratie halen uit
hun grenzeloze fantasie. Daar heb ik veel bewondering voor.
Het boek dat ik eruit pik, is toevallig wel autobiografisch: in
Het zat zo vertelt Meir Shalev over zijn bijzondere grootmoeder. Shalevs oma krijgt een stofzuiger toegestuurd van
een familielid in de Verenigde Staten omdat ze maniakaal
het huis schoonhoudt. Bezoekers moeten altijd langs de
achterdeur binnenkomen, ze veegt ontelbare keren de
deurklink af met een doekje, kortom, de dame heeft last van
smetvrees. En hoewel ze de stofzuiger, of ‘svieper’ zoals ze
hem zelf noemt, weigert te gebruiken, speelt hij een grote
rol in het boek. Het hele verhaal speelt zich af in een
Israëlisch dorp en Shalev schetst een boeiend beeld van de
joodse samenleving op het platteland.’
Op dit ogenblik leest Patricia Heiligen en zondaars van Edna
O’Brien. ‘Ik heb haar ontdekt via een recensie in de boekenbijlage van De Standaard. O’Brien is ondertussen al tachtig
jaar. Haar verhalen geven erg goed de sfeer weer die heerste
op het Ierse platteland van de afgelopen eeuw. Heiligen en
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zondaars is eigenlijk een verhalenbundel waarin heel wat verschillende thema’s aan bod komen: de
spanningen tussen katholieken en
protestanten, armoede en migratie,
verwrongen familierelaties. Het
zijn allemaal verhalen die waargebeurd kunnen zijn en die vertellen
over de hoop op een beter leven.
Zo vertelt ze bijvoorbeeld over
arme Ieren die naar Engeland
trekken om er werk te vinden,
door hun bazen uitgebuit worden
en ontworteld raken.
‘Een ander verhaal uit de bundel
dat me erg heeft aangegrepen, gaat
over een problematische moederdochterrelatie. Een autobiografisch
element kun je wel zeggen, want
O’Briens moeder zou nogal
bezitterig zijn geweest. In dit geval
gaat het over een moeder en
dochter uit de lagere middenklasse.
De moeder kijkt erg op naar de
hogere kringen van dokters en advocaten en is dan ook
bijzonder vereerd als ze wordt uitgenodigd op een theevisite
bij zo’n dame. Als moeder en dochter uiteindelijk op de thee
komen, blijkt dat de dame geen enkele interesse voor hen
heeft en enkel bezig is met zichzelf. Waar de moeder had
gehoopt om een stapje hoger te geraken op de maatschappelijke ladder, wacht dus enkel een grote ontgoocheling.
Ik zou ook graag O’Briens eerste boeken willen lezen. Een
van die boeken, De buitenmeisjes, gaat over kostschoolmeisjes
die hun prille seksualiteit ontdekken; het moet een erg
controversieel boek geweest zijn toen het pas verscheen.’
Als Patricia geen fictie leest, verdiept ze zich graag in boeken
over geschiedenis. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien ze
een gediplomeerde historica is. ‘Ik ben een boek van Björn
Soenens over Amerika aan het lezen. De boeken van Geert
Mak liggen ook klaar op de plank, maar ja, ik heb vier
kinderen, dus Mak zal toch even moeten wachten.’
Joke Bellen

uit de gemeente

Nieuwe voorzitter

Uit de gemeenteraad van 15 januari
Hoewel er maar vier punten op de agenda staan, trekt de
gemeenteraad van 15 januari opnieuw veel volk. Het publiek
hoopt waarschijnlijk iets te vernemen over een mogelijk
politiek akkoord, maar dat is er tot op heden niet.

© Tine De Wilde

Walter Vansteenkiste van de lijst
W.E.M.M.E.L blijft dus voorlopig
waarnemend burgemeester. Een politiek
akkoord kan nog even op zich laten
wachten. De verdeeldheid binnen de Lijst
Burgemeester (LB) is immers groot. Aan
de ene kant heb je de gemeenteraadsleden
die lid zijn van een Franstalige partij en
die ‘van bovenaf ’ orders krijgen. Aan de
andere kant heb je de onaf hankelijke
raadsleden. Wat de positie van de voormalige burgemeester Chris Andries is, is
momenteel niet duidelijk, maar onder
andere uit de verkiezing van de waarnemende burgemeester op 2 januari (waar
hij slechts 8 stemmen kreeg en Vansteenkiste 12) blijkt dat hij niet door iedereen
van zijn eigen lijst gesteund wordt.

Ontdek de drie van … in de bib!
In de drie van … vertellen Wemmelaars over
drie boeken die hen beroerden, ontroerden,
bijbleven of meesleepten. Hun selectie vind
je ook in de bibliotheek van Wemmel. In
februari krijgen de lievelingsboeken van
Patricia Hautain een speciaal plekje in de
bib. Ga langs en ontdek de wondere wereld
van José Saramago, Meir Shalev en Edna
O’Brien.
Locatie: J. De Ridderlaan 49, Wemmel
Meer info: 02 462 06 23,
bib@wemmel.be, bib.wemmel.be

Vincent Jonckheere (LB) legt als 25e
gemeenteraadslid de eed af ( foto). Dat kan
hij pas op deze tweede gemeenteraad van
2013 doen omdat zijn functie als plaatsvervangend rechter onverenigbaar is met
een mandaat als gemeenteraadslid.
Vermits hij zijn ontslag als rechter gaf,
kan hij nu wel de eed afleggen. Raadslid
Roger Mertens (LB, CDH) stelt de vraag
of Jonckheere wel degelijk de eed kan
afleggen, want is het ontslag van zijn
lijstgenoot wel geldig? ‘Ik ben zes jaar
geleden enkele maanden geschorst als
schepen, omdat er een klacht tegen mij
was ingediend. Ik zou niet willen dat nu
hetzelfde gebeurt’, zegt Mertens. Maar
misschien heeft zijn vraag ook wel een
andere bedoeling? Als Jonckheere de eed
niet aflegt, kan hij geen gemeenteraadslid
worden en schuift Mertens een plaats op
in de rangorde, waardoor hij bij een
politiek akkoord schepen zou kunnen
worden. Na een korte schorsing van de
gemeenteraad kan Jonckheere dan toch
de eed afleggen.
De gemeenteraad kiest in een geheime
stemming een nieuwe voorzitter. Er zijn
drie kandidaten: Monique Van der
Straeten voor de lijst W.E.M.M.E.L,
Roger Mertens voor LB en Cynthia Kiss
voor UF. Met een meerderheid van 14 op
24 uitgebrachte stemmen wordt Monique

Van der Straeten tot voorzitter gekozen
voor de eerste drie jaar, lijstgenoot Raf
De Visscher voor de laatste drie jaar.
Roger Mertens (LB, CDH) krijgt 6
stemmen, Cynthia Kiss 4. Raadslid
Robert De Lille (LB) laat zich verontschuldigen.
Bij de variapunten somt waarnemend
burgemeester Walter Vansteenkiste
(W.E.M.M.E.L) de bevoegdheden van de
schepenen op. Zij kunnen nog wijzigen
na een politiek akkoord.
Schepenen en hun voorlopige
bevoegdheden
Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L):
waarnemend burgemeester, politie, ICT,
informatie, ruimtelijke ordening, jeugd,
algemeen beleid, juridische zaken.
Chris Andries (LB): eerste schepen,
cultuur, feestelijkheden, bibliotheek,
Europese zaken, toerisme en internationale betrekkingen.
Marcel Van Langenhove
(W.E.M.M.E.L): sport, burgerlijke
stand, bevolking, begraafplaatsen en
lokale economie.
Bernard Carpriau (LB): patrimonium,
openbare werken, mobiliteit en onderwijs
(Nederlandstalig en Franstalig).
Christine Lemmens (LB): gelijke
kansen en integratie, welzijn, personeel
en kinderopvang.
Opmerkelijk: de bevoegdheid ‘milieu’ is
momenteel nog niet toegewezen. Tijdens
het schepencollege kreeg Chris Andries
de bevoegdheid, maar aangezien hij toen
afwezig was, wil hij dit opnieuw bespreken.
Joris Herpol
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Powerlifter Steve Ringoot

‘Ooit wil ik 1.000 kilogram torsen’
Steve Ringoot (23) staat voor een belangrijk jaar. Hij doet aan powerliften, een krachtsport
verwant aan het gewichtheffen, en keert de juniorenreeksen de rug toe om zich te meten met
de grote mannen. ‘Ik heb heel mooie vooruitzichten zoals een EK in Noorwegen of een WK in
de Verenigde Staten. In februari moet ik mij plaatsen. Naar zo’n toernooi kijkt iedere sporter uit.’
Woensdag, de tweede dag van het nieuwe
jaar. Veel mensen nemen de tijd voor
nieuwjaarsrecepties of blazen uit van de
zware feestdagen, maar niet in de Physical
Power Club in Merchtem. Er heerst een
opvallende drukte. Aan de toog komt
Steve Ringoot mij tegemoet. Een lichaam
dat een en al stoerheid en kracht uitstraalt,
maar een glimlach die de vriendelijkheid
zelf is. Hij stelt zichzelf voor en wijst naar
de man achter de toog: ‘Dat is Hugo, mijn
mentor en sportieve vader. Hij is de
persoon die mij de weg wijst in het
powerliften.’
Van basket naar powerliften
Op zijn zestiende wordt Steve door zijn
basketbalcoach naar de fitness gestuurd.
‘Ik woog 114 kilogram. Te zwaar voor
een basketballer. De eerste maanden
kwam ik hier gewoon om te vermageren.
Achteraan in de fitnessruimte zag ik altijd
mensen met halters zeulen en zich in het
zweet werken. Op een dag vroeg ik of ik
mocht meedoen. Ik was meteen verkocht.
In het plan om te vermageren, ben ik niet
6

geslaagd. Let op: ik eet zeer gezond,
anders kan je die gewichten niet tillen.
Maar vandaag weeg ik 135 kilogram. En
dat moet nog meer worden.’
Steve keert het basketbal de rug toe en
vindt in het powerliften een nieuwe
uitdaging. Vier keer per week traint hij
enkele uren in de fitnessruimte. ‘Het is
een sport die ons terugbrengt naar de
oerkrachten van de man. Iedereen wil
toch de sterkste zijn? En niemand wil
onderdoen voor de andere. Het is een
sport waar je alles alleen moet zien te
bereiken. Als je onder die halter staat, kan
niemand je meer helpen. Ik en ik alleen
moet dat gewicht opheffen. Ik moet telkens
door de muur gaan om de halter op te
tillen. Mijn grootste vijand ben ik zelf.’
Sport in de marge
En door die muur gaan, doet hij op een
volstrekt natuurlijke wijze. ‘Onze sport
heeft een slechte naam. Ik heb al vaak te
horen gekregen dat ik veel betere plaatsen
zou halen op kampioenschappen als ik nu
en dan steroïden zou inspuiten. Maar ik

wil niet naar de dierenarts voor mijn shot
anabolica. Ik ben ongelooflijk ijdel. Ik zie
genoeg op toernooien en besef dat het
niet gezond kan zijn. Ik word liever zesde
op mijn manier, dan dat ik goud behaal,
maar wel iedereen moet voorliegen. Ik
zou het van mezelf niet kunnen verdragen
dat ik win door doping.’
Doping is ook een van de redenen
waarom de sport in de marge blijft. ‘We
hebben een stempel. Maar als je echt eens
de moeite doet om te kijken, is het als
toeschouwer enorm plezant. Daarnaast is
er ook de versnippering. Je hebt heel wat
powerliftbonden over de hele wereld.
Iedere bond doet maar wat. Als we dat
zouden aanpakken en één grote bond
kunnen installeren met een eenduidig
beleid, voorspel ik een mooie toekomst
voor het powerliften. Intussen zitten we al
op de Wereldspelen; we zijn dus wel
degelijk aan een opmars bezig.’
Ringoot eindigde op het jongste WK
zesde. Op het EK stond hij zelfs een
plaatsje hoger. En toch krijgen hij en zijn

verenigingsnieuws
sport nauwelijks steun van de overheden. Powerliften past bijvoorbeeld niet in de plannen van het
BOIC. ‘Ik ben zelf moeten gaan bedelen om een
trainingsoutfit van België te krijgen. Na aandringen
is dat toch gelukt. Als ik nu op een podium stap in
Belgische tenue, voel ik mij toch een patriot. Dan
hoop ik op het beste resultaat voor ons land, in de
hoop dat ik zo de aandacht naar de sport kan
toetrekken.’
1.000 kilogram
Steve neemt plaats op de bank, pakt de halter goed
vast en begint te heffen. 140 kilogram, een gewicht
dat zich onveilig moet voelen in Steves buurt. Aan
de soepelheid zie ik dat het een koud kunstje is
voor hem. ‘Ik ben meer gewoon, dat klopt. Powerliften bestaat uit drie proeven: eerst heb je het
bankdrukken, daarna een deadlift waarbij je een
gewicht van de grond moet tillen, en ten slotte ook
nog de squat. Daarbij moet je de halter in de nek
leggen, door de knieën buigen en terug recht
komen. De gewichten van die drie worden bij
elkaar opgeteld. Momenteel is mijn hoogste score
872,5 kilogram, maar ooit wil ik de kaap van 1.000
kilogram halen.’
Het mooie aan die 1.000 kilogram is dat zijn
vrienden dat doel mee helpen waarmaken. ‘Ze
hebben intussen een soort van fanclub opgericht.
Opeens stonden ze voor mijn neus en zeiden ze: we
gaan een fuif organiseren om je reizen te bekostigen, zodat je kan schitteren op internationale
toernooien. Ergens vind ik het jammer dat ik op
hun steun moet rekenen, maar anderzijds breekt
mijn hart als ik zie hoeveel mijn fans voor mij
doen. Ik kan door hen landen bezoeken waar ik
anders nooit zou komen: Noorwegen, Tsjechië of
de Verenigde Staten. Daar sta ik toch even bij stil.’
Vriendengroep
En dat Steve graag gezien wordt, merk ik ook als
hij na zijn training door de fitnesszaal wandelt. De
ene na de andere wenst hem succes in het nieuwe
jaar. In de gang hangen foto’s en krantenartikelen
van Steve op grote toernooien aan de muur. ‘Zij
beschouwen mij hier misschien als een held, maar
ik wil vooral een vriend zijn. Je ziet dat ook als we
trainen. We zijn één grote vriendengroep die hard
traint, maar die ook heel vaak lacht. Daar doe ik
het voor: plezier vinden in je sport en met de
mensen met wie je sport.’
Als ik thuis kom, overloop ik nog even de records
die Steve voor mij op een blaadje heeft geschreven.
Allemaal Belgische records. Vooral die van squatten
springt in het oog. 360 kilogram kan Steve in de
schouders leggen, hij kan dan door de knieën
buigen en terug rechtkomen. Ik probeer mij iets
voor te stellen bij het gewicht, maar het is moeilijk.
Zeven jaar van hard trainen vraagt het, en een
ijzeren discipline om elke extra kilogram naar
boven te tillen. Eén woord: indrukwekkend.
Jens De Smet

D’ann’s atelier S.T.E.P.S.
Dansbundel
2 en 3 maart
telkens om 14 en 16 uur
GC de Zandloper

Dansbundel, zo heet ons nieuwste
creatieve project. ‘Dans’ staat voor
dansvoorstelling en ‘bundel’ staat
voor gedichtenbundel. Samen
Dansbundel dus: een voorstelling
vol dans en poëzie.
Sommige dansen zijn gecreëerd
vanuit een gedicht, andere dansen
passen perfect bij een gedicht.
(On)bekende dichters of nog niet
bekende dichters. Allemaal vormen
ze de ideale inspiratiebron. Hopelijk inspireert deze voorstelling ook
jullie … het publiek.
Choreografen van dienst: Ann
Caestecker, Diane Borghmans,
Isabelle Geeurickx, Sara Hofmans.
Voor dit optreden werken we ook
samen met de vzw Mogen Doen,
afdeling toneel, onder leiding van
Joke Quinart.
Tickets: 10 euro (kassa),
9 euro (vvk)
Reserveren: 0496 31 29 06,
ann.caestecker@skynet.be
Heb je zin om mee te dansen?
Dat kan. Inschrijven kan bij de start
van de danslessen in de Zandloper
of bij voorkeur online via
www.dansateliersteps.be.

Scouts Egmont-Orion
Spaghettiavond
zaterdag 2 maart
17 tot 22 uur – zaal Familia

De ‘bolognaise classico’ doet het nog steeds,
en zal ook dit jaar overvloedig aanwezig zijn.
Voor de vegetariërs is er een versie met vier
kazen. De spaghettiavond is de ideale gelegenheid voor oud-scouts en sympathisanten om
de goede ouderwetse Familiasfeer op te
snuiven en tegelijk de groep te steunen. We
maken er samen een gezellige reünie van.
Locatie: zaal Familia, Zalighedenlaan 26,
Wemmel (Mater Deischool)
Meer info: www.scoutswemmel.be,
Facebook: Egmont-Orion Wemmel

Bruisend Wemmel
Bezoek aan het MAS
zondag 10 maart
10.30 uur – vertrek: NMBS-station
Vilvoorde
Bruisend Wemmel® is een afdeling van Pasar
Wemmel die allerlei activiteiten organiseert
die een extraatje bieden voor een breed en
dynamisch publiek. Op zondag 10 maart
brengen we een bezoek aan het Museum aan
de Stroom (MAS) in Antwerpen. Een gids
vertelt ons het verhaal van het MAS en de
verbondenheid van de stad met de rest van de
wereld. Kom je mee luisteren naar de grote en
kleine verhalen over het verleden, het heden
en de toekomst van deze wereldstad?
Deelnameprijs: 15 euro (leden),
16 euro (niet-leden)
Info en inschrijven:
bruisendwemmel@belgacom.net,
02 460 53 10, www.pasar.be/bruisendwemmel.
Inschrijven voor 10 februari. Het aantal
deelnemers is beperkt.
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40 jaar NCRW

© Tine De Wilde

Die 170 leden zal je niet op elke activiteit
tegenkomen. ‘Er zijn heel wat passieve leden’,
zegt Hugo. ‘Zij kopen jaarlijks voor een bepaald
bedrag boeken, cd’s of dvd’s van de lijst die de
Vlaamse koepel uitbrengt. Die lijst telde
oorspronkelijk een dertigtal boeken, maar is
doorheen de jaren uitgegroeid tot een verzameling van een tweehonderdtal werken. Door je
aankoop word je automatisch lid van het
Davidsfonds. Wie toch zijn gading niet vindt in
het aanbod, kan ook gewoon inschrijvingsgeld
betalen.’

Het Davidsfonds: actief op vele fronten

‘Vlaams en cultureel,

maar niet enkel Vlaamse cultuur’
Vraag aan honderd Vlamingen waar ze aan denken bij de
naam Davidsfonds, en ‘boeken’ zal waarschijnlijk het
populairste antwoord zijn. Een enquête bij evenveel
Wemmelaars levert wellicht heel andere antwoorden op.
De boekenverkoop is hier maar een deeltje van het brede
activiteitenaanbod. Als in Wemmel één vereniging zichzelf
een rijk en ver verleden mag toedichten, dan is het wel
het Davidsfonds.

‘We zijn het aan onszelf verplicht om
geen illustere onbekende te zijn in het
gemeentelijke verenigingsleven’, vindt
ondervoorzitter Hugo Goossens. Met
het gemeentelijke verenigingsleven
verwijst Hugo net zo goed naar dat van
Hamme en Relegem. Het Davidsfonds
sloeg al bij zijn oprichting in 1936 de
vleugels uit naar deze twee buur(deel)
gemeenten. Je hoort het goed: de
eerste activiteiten van deze afdeling
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van de grootste Vlaamse cultuurvereniging vonden nog voor de Tweede
Wereldoorlog plaats. ‘Het Davidsfonds
telde toen zo’n vijftig leden’, vertelt
Marcel De Doncker, al sinds 1970 de
voorzitter van de afdeling. De gloriejaren kwamen later pas: in 1992 waren
we met onze 312 leden zonder twijfel
de grootste Wemmelse vereniging. Nu
schommelt het aantal rond de 170.’

Een resem activiteiten
Zoals het boekenaanbod zijn er nog heel wat
andere activiteiten van de Vlaamse koepel
waarop elke afdeling kan inpikken of waarvoor
de lokale leden kunnen inschrijven. Zo zijn er
de groepsreizen, de Nacht van de Geschiedenis
en de Universiteit Vrije Tijd; dat zijn lezingenreeksen over uiteenlopende onderwerpen. De
afdeling Wemmel-Relegem-Hamme voegt daar
nog een resem eigen activiteiten aan toe. Zo
gidst Hugo regelmatig een groep door Brussel.
Vijftien jaar lang waren er de ‘familiale weekends’, een combinatie van een ontspannen
ontmoeting voor jong en oud en een tentoonstelling rond thema’s als ‘ambachten’, ‘school,
vroeger en nu’ of ‘uit grootmoeders kleerkast’.
Nu zijn er nog altijd de politieke debatten en
causerieën, waar een spreker komt vertellen over
een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. En
ten slotte zijn er nog de activiteiten voor
jongeren, zoals de Junior Journalistwedstrijd en,
tot vorig jaar, het voordrachttoernooi.
Dat laatste maakt dit jaar plaats voor de Crea
Taal Dag. Dit nieuwe initiatief spreekt hetzelfde
publiek aan, maar biedt meer mogelijkheden
voor de deelnemers. ‘Voordracht is maar een
van de negen categorieën waaraan je kan
deelnemen’, vertelt Bob De Cuyper, secretaris
van de Davidsfondsafdeling. ‘Wie wil zingen,
een mop wil vertellen, een toneeltje wil
opvoeren of een video wil laten zien, kan dat
evengoed.’ Voor de Crea Taal Dag doet het
Davidsfonds een beroep op Johan Waegeman
van de vzw Mogen Doen. ‘Hij gaat er een heuse
show van maken’, zegt penningmeester Josiane
Loeckx. ‘Met een presentator, een jury, klank
en licht, alles erop en eraan.’
Per categorie kiest de jury een winnaar. Elke
deelnemer krijgt een persoonlijke evaluatie.
‘Daarin willen we vooral het positieve benadrukken,’ zegt Josiane, ‘zodat het voor iedereen
een leuke ervaring wordt. We willen kinderen
graag aanmoedigen om hun creativiteit te
tonen. Dat blijft tenslotte onze corebusiness:
bezig zijn met cultuur, in het Nederlands
bovendien.’

verenigingsnieuws
Vlaanderen en cultuur
Een vereniging die al zo lang bestaat, moet evolueren om haar leden te
blijven aanspreken. Dat vinden ze ook hier. ‘Stel je voor dat je nu nog
zou komen aandraven met de leuze Voor godsdienst, taal en vaderland’, zegt Marcel. ‘Daar zou geen kat nog warm voor lopen. Maar dat
betekent niet dat we onze eigenheid op straat hebben gezet. Vlaanderen en cultuur blijven in al onze activiteiten een prominente rol
spelen.’ ‘Vlaams en cultureel, maar niet enkel Vlaamse cultuur’, voegt
Hugo eraan toe. ‘Op een gespreksavond kan het best over boeddhisme
gaan, of over euthanasie. We gaan geen onderwerpen uit de weg.’
Vroeger droeg één paar schouders zowat de volledige werking van het
Davidsfonds Wemmel-Relegem-Hamme. Die schouders waren van
Ernest ‘Nest’ Jacobs, zonder meer een icoon van de vereniging. En
ook al verloopt de zoektocht naar nieuwe bestuursleden moeizaam,
de huidige ploeg staat nog lang niet te trappelen om er de brui aan te
geven. ‘Al jaren werken we uitstekend samen,’ zegt Marcel, ‘zowel
binnen ons bestuur als bijvoorbeeld in de cultuurraad. De hevigste
discussie die ik tijdens mijn voorzitterschap heb meegemaakt, ging
over de prijs van de pintjes.’
Benjamin Roeges

Davidsfonds
Crea Taal Dag
zondag 24 februari
14 tot 18 uur - GC de Zandloper
onder leiding van Johan Waegeman
gratis
Voor jongeren van de lagere school en het secundair die op een
creatieve taaldag hun ding willen doen. Alles wat je alleen of met
vrienden in het Nederlands wil tonen op het podium mag en kan.
Je kan kiezen uit:
Expressietoernooi - een korte sketch of mini-expressief toneel van
± 5 minuten
Voordracht - een zelfgeschreven of bestaand gedicht
Moppenfestival - een mop vertellen
Lied- en tekstenmaker - je eigen liedjestekst met eventueel eigen
begeleiding
Tekst zoekt componist - een tekst sturen waar wij muziek op zetten
Verhalenboek - een zelf bedacht en -geschreven verhaal op A4-formaat
Kortfilmfestival - een zelfgemaakte kortfilm van ± 5 minuten
Journalist - je maakt een artikel voor de krant, regio Wemmel
Improvisatiecrack - we dagen je uit om te improviseren
Schrijf je in via mogendoen@belgacom.net of taalcreatief.df@hotmail.com
of bezorg je gegevens in een omslag aan het onthaal van de Zandloper.
Voor je inschrijving, informatie, een auditie of wijze raad kan je tot 20
februari elke woensdag tussen 18 en 19 uur terecht in de instuifruimte
van de Zandloper bij Peter Veyt, Jumi of Johan Waegeman.

De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel (NCRW) bestaat
veertig jaar. Het ideale moment om alle verenigingen die deel
uitmaken van deze niet-gemeentelijke cultuurraad in de kijker te
zetten. Elke maand komt een andere vereniging aan bod.

Davidsfonds Wemmel-Relegem-Hamme
Verdwenen monumenten uit het oude Rome
donderdag 7 februari
20 uur – GC de Zandloper
De machtige Romeinse keizer Augustus was een groot bouwheer.
Naast de Tiber liet hij een mausoleum bouwen met een vredesaltaar
en het ‘horologium Augusti’, een reusachtige zonnewijzer. Ook
keizer Nero wou later zijn bouwkundige stempel op Rome drukken. Het paleis dat hij liet optrekken werd ‘domus aurea’ genoemd,
omdat de muren in sommige kamers bedekt waren met bladgoud.
Minder bekende monumenten worden tijdens deze causerie
prachtig in beeld gebracht door ir. Marc De Block.
Toegang: 3 euro (leden), 4 euro (niet-leden)
Meer info:
Marcel De Doncker, 02 460 77 17, marceldedoncker@skynet.be
Bob De Cuyper, 02 460 34 52, bobenannie39@hotmail.com

Sociaal-Culturele Vereniging van Vlaamse Liberale
Vrouwen (SCVVLV)
Voordracht Wilde geruchten …
een toegang tot een speciaal wereldje
donderdag 21 februari
19.30 uur - villa Beverbos
Frederik De Swaef is de piepjonge hoofdredacteur van het roddelblad Story en kent het BV-wereldje door en door. Hoewel iedereen
beweert toch niet te geloven wat er allemaal in die boekjes staat,
scheren de verkoopcijfers van roddelmagazines hoge toppen. Met
verve, want wekelijks vinden maar liefst 300.000 Story’s de weg
naar hun lezers.
Tijdens zijn lezing wisselt De Swaef de nieuwste weetjes over
bekende mensen af met een blik achter de schermen van de werking
van Vlaanderens oudste showbizzmagazine. Tijdens de pauze wordt
een drankje aangeboden.
Locatie: Villa Beverbos, Haagdoornlaan 15, Wemmel
Deelnameprijs: 3 euro (leden en hun partner), 5 euro (niet-leden)
Meer info: Monique Van der Straeten, voorzitter SCVVLV, bij
voorkeur via monique.van.der.straeten@scarlet.be of 02 461 19 38

Daring United Wemmel
Dank aan vrijwilligers
2011 was het jaar van de vrijwilliger. Ethias besliste om vrijwilligers
die zich actief inzetten in de clubs aangesloten bij 30 sportfederaties,
waaronder de Vlaamse zaalvoetbalbond, te belonen. Naast een
gratis Campanula-pin (de Campanula is het symbool van de
dankbaarheid) konden de vrijwilligers ook een uitrusting ter
waarde van 500 euro voor hun sportclub winnen door te laten
stemmen voor hun favoriete club. De prijskamp liep in het voorjaar
van 2012, de prijsuitreiking vond plaats eind december vorig jaar.
De Wemmelse zaalvoetbalclub Daring United Wemmel, die zijn
thuiswedstrijden speelt in de gemeentelijke sporthal van Wemmel,
nam deel... en won! De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar kan
alvast niet meer stuk.
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verenigingsnieuws
Landelijke Gilde
Bowling
zaterdag 2 februari
15.30 uur
vertrek dorpsschool Relegem

Rode Kruis Wemmel
Bloedinzameling
dinsdag 26 februari
18 tot 20.30 uur
complex Zijp

We reserveerden voor de gelegenheid
de kegelbaan Bowling Stones, Steenweg op Brussel 397, Wemmel. We
spreken stipt om 15.30 uur af aan de
dorpsschool van Relegem, met
gelegenheid tot carpoolen. Wie liever
rechtstreeks gaat, komt om 15.45 uur
gewoon naar de bowlingzaal. Ter
plaatse kan je na afloop iets eten, als je
dat wil (www.bowlingstones.be).

Dagelijks lees je over verkeersongevallen of je hoort verhalen van zieke
mensen. In heel wat gevallen is er
bloed nodig om hen te helpen of zelfs
te redden. Ook jouw bloed komt van
pas. Een klein beetje van je eigen bloed
afstaan kan geen kwaad en het redt
levens. Waarom dan nog twijfelen?
Rode Kruis Wemmel en Brussegem
organiseren om de drie maanden een
bloedinzameling. Elke gezonde
persoon tussen 18 en 70 jaar mag bloed
geven. Dat gebeurt op een veilige
manier door ervaren en speciaal
opgeleide mensen.
Als nieuwe bloeddonor is het voldoende om je identiteitskaart mee te
brengen. Je bloed wordt getest en na de
bloedinzameling krijg je een geschenkje en een drankje. Er is plaats voor een
gezellige babbel aan de bar.

Prijs: 11 euro (leden), 15 euro (nietleden), twee spelrondes, bowlingschoenen en enkele consumpties inbegrepen.
Supporters zijn welkom en betalen ter
plaatse 3 euro per persoon.
Inschrijven: Jozef Verhasselt,
02 460 23 94, jozef.verhasselt@skynet.
be. Inschrijven is noodzakelijk en kan
uiterlijk tot eind januari.
Meer info: www.lgrelegem.be

Markant i.s.m. Uitstraling
Permanente Vorming vzw
Voordracht: griep in al haar
vormen
vrijdag 22 februari
14 uur - GC de Zandloper
Elke winter worden duizenden Belgen
getroffen door de griep. Voor sommigen is de afloop zelfs fataal. Maar wat is
de griep nu eigenlijk? Hoe kan je jezelf
beschermen? Wat is het verschil tussen
griep en een banale verkoudheid? Moet
ik mij laten vaccineren? Waarom
verandert het vaccin elk jaar? Welke
geneesmiddelen kan ik gebruiken als ik
griep heb? Zijn antibiotica nuttig tegen
griep? … Op al deze vragen geeft prof.
dr. D. Devroey, diensthoofd van de
vakgroep huisartsgeneeskunde van de
VUB, je een deskundig en duidelijk
antwoord.

Locatie: complex Zijp
(ex-Sibelgascomplex),
Zijp 101, Wemmel

nieuws uit de Zandloper
Nevski Prospekt
Hop
zondag 3 februari
familie

uitverkocht
15 uur - GC de Zandloper

Unpolished Portraits
Yel Ratajczak
6 februari tot 4 maart
expo
Yel Ratajczak maakt beelden van mensen,
ongepolijste portretten die iets met je doen.
Soms ontroerend, soms irriterend. In een
ander geval brengen ze een glimlach teweeg,
maar altijd tonen ze betrokkenheid. Yel is
geboeid door mensen, spreekt hen aan en als

Kan je op 26 februari niet naar
Wemmel komen, dan ben je op
maandag 18 februari welkom in
Brussegem. De bloedinzamelactie
vindt plaats van 18 tot 20 uur in de
gemeenschapslokalen (zaal boven de
bibliotheek), Brussegemplein 8.
Meer info: voorzitter@wemmel.
rodekruis.be, wemmel.rodekruis.be

Chiro Wemmel
Stoempfestijn
zaterdag 9 maart
Vanaf 18 uur - SKC

Deelnameprijs: 5 euro (leden), 7 euro
(niet-leden). Drankje inbegrepen.

Op zaterdag 9 maart is het tijd voor het
jaarlijkse stoempfestijn van Chiro
Wemmel. Iedereen is van 18 tot 22 uur
welkom in het SKC (De Raedemaekerslaan 11, Wemmel). Je kan kiezen tussen
heerlijke spinazie- of wortelstoemp met
braadworst.

Meer info: Lieve Lauwerier,
0473 74 83 43, lieve.lauwerier@telenet.be

Prijs: 6 euro (kinderen), 10 euro
(volwassenen)

het klikt, volgt een fotografisch portret. Het
is de imperfectie van de huid, het onevenwichtige in de gezichten die deze beelden een
inhoud geven.
De tentoonstelling is open van maandag tot
vrijdag van 9 tot 18 uur.

Meer info: www.chirowemmel.be
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Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Roel Dieltiens
Fijnbesnaard
donderdag 7 februari
lezingconcert

An Nelissen
De Moedermonoloog
donderdag 21 februari
humor

Onder de noemer Klassiek Regio Noordrand
zetten GC de Zandloper, GC de Muze van
Meise en Cc Strombeek voor de tweede maal
samen hun schouders onder een reeks lezing
concerten op unieke locaties. Tijdens de lezing

Laten we eens lachen met het moederschap en met de kinderen die we
maakten, met nieuw samengestelde
gezinnen, met het legenestsyndroom,
met de problemen die we achterlaten

De Rouille et d’Os
vrijdag 22 februari
film
Ali (Matthias Schoenaerts) is 25 jaar en
woont in Noord-Frankrijk. Hij heeft
geen geld, maar wel een zoontje van 5
waar hij voor moet zorgen. Hij trekt in
bij zijn zus in Antibes en neemt enkele
kleine jobs aan als nachtwaker of

buitenwipper. In een nachtclub
ontmoet hij de mooie Stéphanie
(Marion Cotillard). Ze heeft een
ongelooflijk beroep: orkatrainster in
het waterpark in Antibes.

wordt een bepaald werk of een instrument op
een boeiende en kritische manier onder de loep
genomen. Daarna volgt een kort concertgedeelte.
Roel Dieltiens is een autoriteit op de cello. Zijn
sterke muzikaliteit en onconventionele aanpak
brachten hem op alle grote concertpodia. In
2010 nam hij voor de tweede keer de cellosuites
van J.S.Bach op. Hij gaat dieper in op de
evolutie die hij doormaakte en het waarom van
deze nieuwe interpretatie. Ook hier veel
muziekfragmenten en een uitvoering van de
eerste cellosuite van Bach.

voor onze kinderen, met wat we van
onze moeders geleerd hebben …
Kortom: met alles waar niemand aan
durft te denken, maar waar An wel
openhartig over kan zijn, omdat ze het
zelf beleefd heeft.

20.30 uur – kerk Ossel
Tickets: 12 euro (kassa en vvk)

20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk)

LAATSTE TICKETS

Nadat een show met orka’s uitdraait op
een drama voor Stéphanie, brengt een
nachtelijk telefoontje Ali en haar bij
elkaar. Tussen hen zal een speciale
relatie ontstaan, sensueel en met
bijzondere spelregels. En als aan Ali
wordt voorgesteld om deel te nemen
aan clandestiene gevechten om geld te
verdienen, besluit Stéphanie om hem
hierin te steunen.
Frankrijk (2012)
Regie: Jacques Audiard
Duur: 115 minuten
Frans gesproken.
Nederlands ondertiteld.
14 en 20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 4 euro (kassa), 3 euro (vvk)

Voorstellingen in de Muze van Meise

Meer info: GC de Muze van Meise, 02 268 61 74,
www.demuzevanmeise.be

Thomas Smith
Chaos. Een illusie armer
zaterdag 2 februari
comedy

Excess
On tour
15-16-17 februari
dans

Leo Bormans
Het geheim van geluk
woensdag 27 februari
lezing

Thomas’ derde zaalshow over hoe we
dagelijks orde proberen te scheppen in
de chaos.

De dansers van dansschool Excess uit
Sint-Brixius-Rode tonen je alle
uithoeken van de wereld.

Inzichten en concrete tips van de
auteur van de internationale bestseller:
Geluk. The Worldbook of Happiness.

20 uur - GC de Muze van Meise

vrijdag 15 en zaterdag 16 februari om
14 en 20 uur
zondag 17 februari om 14 uur
GC de Muze van Meise

20 uur - GC de Muze van Meise
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Stef Wijnants toert door Vlaanderen met SportStories

‘Ik heb geen schrik
van een publiek’

Sport en theater is een recente, maar
felgesmaakte combinatie. Sportjournalist
Stef Wijnants kan daarvan meespreken.
Hij wisselt sinds oktober de desk van
Sportweekend af met de planken van
theaterpodia. In SportStories belicht hij
het menselijke achter de sport. Eind deze
maand brengt hij zijn voorstelling in de
Zandloper.
Het zijn drukke tijden voor de presentator van Sportweekend.
Alsof de sportactualiteit vandaag nog niet voor voldoende
uitdagingen zorgt, toert Stef Wijnants sinds oktober heel
Vlaanderen rond met de theatervoorstelling SportStories. Ook
in Wemmel zal hij halt houden. Wij konden hem te midden
van de Australian Open en de dopingperikelen rond Lance
Armstrong even strikken op de sportdienst van de VRT.
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‘Het voorbije jaar was een topsportjaar met de Olympische
Spelen en het EK voetbal, maar het was niet mijn bedoeling
om een jaaroverzicht te maken. Het is veel meer dan dat. De
sportprestaties zijn maar een kapstok waaraan ik mijn show
ophang’, begint Stef Wijnants. ‘Het idee om een show te
maken rond sport spookte al een paar jaar door mijn hoofd,
maar nu was het ideale moment aangebroken. SportStories is
geen opsomming van sportwedstrijden, maar het is – zoals
de naam al aangeeft – een poging om de menselijke kant
achter de cijfers en statistieken te laten zien. Er komt wel
sportactualiteit aan bod, maar eigenlijk zijn vooral de
verhalen achter de sport belangrijk. Je hoeft dan ook
helemaal geen sportfanaat te zijn om van de voorstelling te
genieten. Ik ga er wel van uit dat iedereen weet wie Lance
Armstrong of Lionel Messi zijn, maar dat wil niet zeggen dat
je elk detail uit hun carrière moet kennen. De klemtoon ligt
op de ‘stories’, op de verhalen.’
Humor
In SportStories maakt Wijnants gebruik van een uniek
concept. Tijdens elke voorstelling nodigt hij drie columnisten

© Tine De Wilde

viel me op dat het in die shows zelden
over sport gaat’, motiveert Wijnants
zijn keuze om ook humoristen bij
SportStories te betrekken. ‘Vandaar dat
ik enkele comedians heb gevraagd iets
te maken rond sport. Mensen willen
graag lachen. Dat wil echter niet
zeggen dat een theatershow van de
eerste tot de laatste minuut komisch
moet zijn, maar het biedt een leuke
afwisseling. De columnisten en
comedians nemen in verschillende
combinaties deel. Dat betekent dat elke
voorstelling anders is, omdat altijd
andere mensen naast elkaar staan. Het
houdt me ook fris, want we brengen
soms vier voorstellingen in één week.
De tournee is afmattend, maar ik vind
het nog altijd aangenaam.’

en twee stand-upcomedians uit. In
totaal werken vijftien bekende mensen
alternerend mee. ‘Ik wil de columnisten op een eigenzinnige wijze laten
vertellen hoe zij sport beleven, welke
ervaringen zij hebben met sport’, licht
hij toe. ‘Ik nodig telkens een sportjournalist uit, een ‘sidewatcher’ en een
vrouw. In Wemmel zal Michel Wuyts
vertellen over zijn eerste ontmoeting
met Tom Boonen. Dimitri Verhulst
vertelt een prachtig verhaal over
zwemmen en Linda De Win – die de
sport trouwens fanatieker volgt dan je
zou vermoeden – zal het hebben over
de slechte prestaties van de Belgen op
de Olympische Spelen.’
Voor de komische noot zorgen imitator
Guga Baul en verteller Steven Mahieu.
‘Ik kijk graag naar comedy, maar het

Naast de columnisten en comedians
ontvangt Wijnants elke voorstelling
ook een lokale bekende persoon die
met sport te maken heeft. ‘Dat kan een
sporter zijn, een trainer, of nog iemand
anders. Zo zijn Miel Puttemans,
Frederik Van Lierde en Hans Van
Alphen de revue gepasseerd. Wie in
Wemmel komt, is nog een verrassing.
De bekende lokale sporter vertelt zijn
verhaal. Bovendien zorgt hij ook voor
wat interactiviteit, want elke gast moet
een bal naar een doel trappen. Er wordt
dan een klassement opgemaakt. Op het
einde van de tournee zal blijken wie
het hardst op die bal kan trappen, een
beetje zoals in TopGear. Het publiek
kan ook prijzen winnen, als ze kunnen
raden met welke snelheid de gast tegen
de bal zal trappen.’
Sport is kunst
Wijnants en zijn equipe brengen dit
seizoen een vijftigtal voorstellingen.
‘Het huwelijk tussen sport en theater is
nog vrij onontgonnen gebied. Dat
maakt dat er veel interesse voor is. Er
zijn allicht criticasters, maar waarom
zou sport op een podium niet kunnen?
Wat mij betreft, is topsport echte
kunst. Kijk maar eens naar sommige
doelpunten van Zlatan Ibrahimovic.
Dat is een combinatie van intelligentie,
gratie, schoonheid en emotie. Alles zit
daarin vervat. Dat is toch de moeite
om te tonen, lijkt me. Zelfs doping
heeft volgens mij een plaats op het
podium. Bedrog is toch ook een
frequent thema in theater?’

naar het theaterpodium verloopt vlot
voor Wijnants. ‘Uiteindelijk is mijn rol
in de show te vergelijken met het
presenteren van Sportweekend. Ik kondig gasten aan en ik doe interviews. Ik
ben geen acteur; mensen die naar de
voorstelling komen, mogen van mij
niet verwachten dat ik een uitgebreide
performance ga brengen – op één
kleine act na dan. Podiumvrees heb ik
niet. Ik presenteer al zeventien jaar; ik
heb geen schrik meer van een publiek.
Je ziet trouwens toch alleen maar de
eerste twee rijen (lacht)’.
Heeft Wijnants nu de theatersmaak te
pakken, en komt er een vervolg op
SportStories? ‘Ik kreeg de vraag al
eerder, maar dat zal niet voor volgende
winter zijn. Maar het theatercircuit
bevalt me wel. Er razen momenteel al
ideeën voor een volgende show rond
sport en humor door mijn hoofd.’
Wim Troch

Stef Wijnants
SportStories
donderdag 28 februari
theater
SportStories bundelt de beste
sportverhalen van 2012. Presentator
Stef Wijnants brengt de verhalen die
je nog niet gezien hebt of die je
opnieuw moet beleven. De ‘storyisten’
Michel Wuyts, Dimitri Verhulst en
Linda De Win zaten midden in de
actie en vertellen over buitengewone ontmoetingen of heroïsche
prestaties.
Het beeldmateriaal wordt van
ironische commentaar voorzien
door de Sporza-verslaggever Chris
Picavet en elke avond grapt een
cabaretier over de o zo ernstige
sportwereld. Die rol zal afwisselend
opgenomen worden door Guga
Baul (Tegen De Sterren Op) en
Steven Mahieu. Het publiek wordt
tevens verrast met een live-interview
met een lokale sportpersoonlijkheid.
Elke voorstelling is dus uniek!
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 20 euro (kassa),
18 euro (vvk)

Podiumvrees
De omschakeling van de televisiestudio
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Clusters van gemeenten die minstens 50% dezelfde samenwerkingsverbanden delen.

Regionale

samenwerkingsverbanden
in kaart gebracht
Minder samenwerking met faciliteitengemeenten
Intercommunale afvalmaatschappijen, politiezones, scholengemeenschappen,
natuurwerkploegen. Het zijn enkele voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden
tussen gemeenten. De Vlaamse overheid inventariseerde alle samenwerkingsinitiatieven
met het oog op een beter lokaal bestuur. Een opvallende vaststelling: de zes faciliteitengemeenten in de Rand werken minder samen dan de overige Vlaamse gemeenten.
Gemeenten werken meer dan ooit samen om meer te
kunnen doen met minder geld. Logisch, zeker in tijden dat
het financieel allemaal wat moeilijker wordt. Ze gaan
regionale samenwerkingsverbanden aan in de vorm van
intercommunales zoals afvalverwerker Interza. Ook de
politiezones, sportregio’s, sociale verhuurmaatschappijen, de
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), de
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en zelfs De Lijn
zijn voorbeelden van associaties over de gemeentegrenzen
heen.
Meer samenwerking tussen gemeenten is positief, oordeelt
de Vlaamse overheid. Het leidt in veel gevallen tot een
verhoogde bestuurskracht, maar het kan ook ongewenste
neveneffecten met zich meebrengen. Dat is bijvoorbeeld het
geval als een gemeenteraad het overzicht van de samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt verliest,
14

als schepenen zich van de ene vergadering naar de andere
haasten zonder daadwerkelijk te wegen op de besluitvorming.
Naar aanleiding van de opmaak van het witboek interne
staatshervorming heeft de Vlaamse Regering alle regionale
samenwerkingsverbanden geïnventariseerd. Later volgt een
evaluatie en een actieplan met concrete maatregelen om de
bestuurlijke verrommeling aan te pakken en samenwerking
te stimuleren op vlakken waar dat nu nog te weinig gebeurt.
De cijfers
Alvast een opvallende vaststelling in de Rand: de zes
faciliteitengemeenten gaan duidelijk minder samenwerkingsverbanden (swv’s) aan dan andere Vlaamse gemeenten. Een
gemiddelde Vlaamse gemeente heeft 68 swv’s, de zes
faciliteitengemeenten komen aan gemiddeld 37 swv’s.
Drogenbos telt er 31, Linkebeek 32, Sint-Genesius-Rode 37,
Wezembeek-Oppem 38, Kraainem 41 en Wemmel 42.

Rand-Nieuws
Intuïtief kan je denken dat dit ligt aan het lage aantal
inwoners, maar dat klopt maar voor een stukje. Steden met
meer dan 100.000 inwoners gaan gemiddeld 93 samenwerkingsverbanden aan, maar kleine gemeenten met minder
dan 5.000 inwoners tellen gemiddeld 55 swv’s. Dat is nog
steeds veel meer dan de zes faciliteitengemeenten in de
Rand.
Als we de beleidsdomeinen bekijken waarin de samenwerkingsinitiatieven actief zijn, zien we weinig grote verschillen
tussen ‘de zes’ en de overige Vlaamse gemeenten. Het gaat
voornamelijk om welzijn, leefmilieu en politie. Wat een
merkwaardige vaststelling is, is dat in de Randgemeenten
vooral de hogere overheden de samenwerkingsverbanden
opstarten. De provincie, de Vlaamse en de federale overheid
samen zijn goed voor 58,7 % van de opgestarte swv’s. De
andere Vlaamse gemeenten komen aan 30,6 %.
Kwaliteit-kwantiteit?
Betekent dit dat de zes faciliteitengemeenten niet staan te
springen om met andere Vlaamse gemeenten samen te
werken? Dat ze het initiatief liever aan de hogere overheden
laten in plaats van zelf het voortouw te nemen? ‘Het aantal
samenwerkingsverbanden waar een gemeente aan deelneemt, zegt op zich niets over de kwaliteit van de lokale
samenwerking’, nuanceert Katie Heyse, beleidsmedewerker
van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de
Vlaamse overheid. ‘Het is niet omdat een bepaalde gemeente
meer samenwerkingsverbanden heeft dan een andere
gemeente dat de kwaliteit van samenwerking in de ene
gemeente beter zou zijn dan in de andere. Bovendien werd
er zeer breed geïnventariseerd. Alle samenwerkingsverbanden
waar een gemeente aan deelneemt, kwamen in aanmerking.
Het gaat van kleine informele samenwerkingsverbanden tot
zwaar juridisch verankerde samenwerkingsinitiatieven. Er is
dus een brede waaier van initiatieven opgenomen: in het ene
initiatief zal de gemeente meer tijd en middelen steken dan
in het andere.’
Affiniteit
Maar waarom scoren de zes faciliteitengemeenten dan lager?
‘Dat is moeilijk te bepalen’, klinkt het. ‘Dat moet eerst
verder onderzocht worden, maar er zijn enkele mogelijke
oorzaken. De registratie van swv’s is in de ene gemeente
misschien iets nauwgezetter gebeurd dan in de andere. En
enkel die swv’s waar alleen Vlaamse gemeenten aan meewerken werden geregistreerd. De faciliteitengemeenten
worden politiek bestuurd met een college van burgemeester
en schepenen dat minder affiniteit en contact heeft met
andere gemeenten. Mogelijk zijn er ook samenwerkingsverbanden met gemeenten uit het Brusselse Gewest, die niet
in de inventaris voorkomen. Dat kan ook het geval zijn met
grensgemeenten die samenwerken met uitsluitend gemeenten
uit een van onze buurlanden.’
Bart Claes

de zandloper is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw ‘de Rand’. De zandloper
komt tot stand met de steun van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant .
Redactie:
Inge Bex, Pieter Ceuleers, Gwennan Dekens,
Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol,
Joris Roesems, Willy Spittaels
Eindredactie
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
Redactieadres
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 460 73 24, info@dezandloper.be
Verantwoordelijke uitgever
Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor het programma van de Zandloper kan je bij Nadine
Poty, Caro Renckens en Inge Demeestere van het onthaal
terecht. Openingsuren: maandag van 9-12 uur, dinsdag en
donderdag van 9-12 uur en van 13-19 uur, woensdag en
vrijdag van 9-12 uur en van 13-17 uur, zaterdag en zondag
gesloten. Tickets bestellen kan steeds online via
www.dezandloper.be. Tel. 02 460 73 24, fax 02 460 55 37
E-mail: info@dezandloper.be Website: www.dezandloper.be
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activiteitenkalender verenigingen
Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

februari
06 19.00

Markant
Workshop bloemschikken Valentijn

GC de Zandloper

0473 74 83 43
lieve.lauwerier@telenet.be

07 14.00

Okra
Breicafé

Auxilium

jozef.vergauwen@hotmail.com

07 20.00

Davidsfonds
Causerie: verdwenen monumenten in
het oude Rome

GC de Zandloper

hugo.goossens@skynet.be

10 10.30

Bruisend Wemmel
Bezoek het MAS

NMBS-station
Vilvoorde

bruisendwemmel@belgacom.net

12 13.45

Okra
Wandeling Buggenhout

SKC

jozef.vergauwen@hotmail.com

14 14.00

Okra
Scrabble en petanque

Auxilium

jozef.vergauwen@hotmail.com

19 14.00

Okra
Wandeling

GC de Zandloper

jozef.vergauwen@hotmail.com

21 19.30

SCVVLV
Voordracht Wilde geruchten … een
toegangtot een speciaal wereldje

Villa Beverbos

02 461 19 38
monique.van.der.straeten@scarlet.be

22 14.00

Markant
Voordracht griep in al haar vormen
door prof. dr. Devroey

GC de Zandloper

0473 74 83 43
lieve.lauwerier@telenet.be

26 18.00
tot
20.30

Rode Kruis
Bloedinzameling

Complex Zijp

voorzitter@wemmel.rodekruis.be

28 18.00
tot
20.30

Rode Kruis Brussegem
Bloedinzameling

Gemeenschapslokalen

voorzitter@wemmel.rodekruis.be

28 14.30

Okra
Ledenvergadering carnaval

SKC

jozef.vergauwen@hotmail.com

D’ann’s atelier S.T.E.P.S.
Optreden Dansbundel

GC de Zandloper

0496 31 29 06
ann.caestecker@skynet.be

02 vanaf
17.00

Scouts Egmont-Orion
Spaghettiavond

Zaal Familia

www.scoutswemmel.be

09 vanaf
18.00

Chiro Wemmel
Stoempfestijn

SKC

www.chirowemmel.be

Maart
02, 03 14.00
16.00

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor maart 2013 bekend willen maken, kunnen
voor 4 februari een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van GC
de Zandloper bezorgen.

Babbeltuur is
overdonderend succes
Dit jaar schreven maar liefst 30 kinderen zich
in voor de taalateliers Babbeltuur, goed voor 3
taalateliers. Vanaf januari kunnen kinderen van
4 tot 7 jaar deelnemen aan het taalatelier
Babbeltuur. Het is een ideale gelegenheid om
acht weken in het Nederlands te knutselen en
te spelen. Het atelier is geen taalles. De kinderen zijn op een leuke, educatief verantwoorde
manier bezig met het Nederlands.

