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DE ZANDLOPER

uit de gemeente

Uit de gemeenteraad van 25 april

Vansteenkiste burgemeester
Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) wordt tijdens de
gemeenteraad door vijftien gemeenteraadsleden voorgedragen
als effectieve burgemeester. 17 van de 25 raadsleden keuren
de voordrachtsakte in een geheime stemming goed. Twee
raadsleden onthouden zich, één raadslid stemt ongeldig, vijf
raadsleden stemmen tegen. Dat maakt dat Vansteenkiste
zich, na benoeming, voor zes jaar officieel burgemeester van
Wemmel mag noemen.
Het politieke akkoord dat na maanden onderhandelen is
bereikt tussen de lijst W.E.M.M.E.L en Lijst Burgemeester (LB)
komt er na de bespreking van een inhoudelijke beleidsnota en
een gelijke mandatenverdeling tussen W.E.M.M.E.L en LB.
Het hoogste ambt – het burgemeesterschap - gaat naar
Walter Vansteenkiste. In principe zal binnen de zestig dagen
een uitspraak over de effectieve benoeming volgen. Eerst
wordt zoals gebruikelijk onderzocht of de voordracht
volgens de regels is verlopen. Tot de benoeming blijft
Vansteenkiste waarnemend burgemeester.
Door de aanstelling van Vansteenkiste als burgemeester zijn
er ook wijzigingen in het schepencollege. Zo zal huidig
gemeenteraadsvoorzitter Monique Van der Straeten
(W.E.M.M.E.L, Open VLD) na de benoeming van
Vansteenkiste schepen worden. Gemeenteraadslid Raf De
Visscher (W.E.M.M.E.L, onaf hankelijk) volgt haar dan op
als gemeenteraadsvoorzitter. Ook de bevoegdheden van de
schepenen zullen worden herverdeeld als er een extra
schepen in het college komt.
Unicum: gemeentelijke sportraad in
faciliteitengemeente
De gemeenteraadsleden keuren unaniem de oprichting van
een gemeentelijke sportraad goed. Wemmel is daardoor de
eerste faciliteitengemeente waar een gemeentelijke sportraad
wordt opgericht. De bestaande sportraad, een initiatief van
de sportclubs gesteund door vzw ‘de Rand’, zal opgaan in de
gemeentelijke sportraad.

Vansteenkiste: ‘Belangrijk is ook dat we in Wemmel aanspraak
kunnen maken op subsidies van de hogere overheid, voor investeringen
in sportinfrastructuur. Zo kunnen we tot 50 procent van de investering
recupereren. Ik denk daarbij aan de sportvloer van de Franstalige
basisschool die helemaal versleten is. Daar wordt niet alleen gesport
door de leerlingen van de school, maar ook buitenschoolse sportactiviteiten vinden er plaats. Daarnaast gaan we ook een subsidiedossier
opmaken voor het nieuwe kunstgrasveld op het sportcomplex Van
Langenhove (raming: 350.000 euro). Dat is absoluut noodzakelijk,
want het B-terrein is door modder praktisch onbespeelbaar.’
Eddy Frans, directeur van vzw ‘de Rand’, is tevreden dat de gemeente
haar verantwoordelijkheid opneemt. ‘Vanaf 2014 zal de gemeente
Wemmel een sportbeleid kunnen voeren en zelf de subsidies van de
Vlaamse overheid kunnen verdelen over de sportinitiatieven. De
gemeente zal ook 20 procent meer subsidies ontvangen dan vandaag
het geval is, omdat ze voortaan zelf verantwoordelijk is voor het
sportbeleid. De subsidie bedraagt zo’n 2,4 euro per inwoner om de
sportdoelstellingen te realiseren. Vzw ‘de Rand’ zal dus in één van de
faciliteitengemeenten niet langer moeten instaan voor het sportbeleid,
en dat is goed. Wel gaan we waakzaam blijven dat de Nederlandstalige
sportinitiatieven aan hun trekken blijven komen.’
Joris Herpol

Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste: ‘Tijdens
de vorige legislatuur heb ik vanuit de oppositie verschillende
keren getracht om een gemeentelijke sportraad op te richten,
maar het voorstel werd door de toenmalige meerderheid
telkens tegengehouden op basis van communautaire motieven
(een gemeentelijke sportraad valt onder de Vlaamse overheid
n.v.d.r.). Vandaag is de politieke situatie in Wemmel anders,
en hebben we een politiek akkoord over een beleidsplan
gesloten, waarin de oprichting van de gemeentelijke sportraad is opgenomen.’
De schepen van Sport Marcel Van Langenhove
(W.E.M.M.E.L, onaf hankelijk) zal in de raad zetelen als
waarnemer en raadgever. De overige leden zullen uit de
bestaande sportraad, sportclubs en/of sportinitiatieven
komen en hebben stemrecht, maar hoe dat precies in zijn
werk zal gaan, moet nog verder worden uitgewerkt.
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Het OCMW van Wemmel krijgt een subsidie van 21.057 euro van
de Nationale loterij voor de aankoop van een minibusje. De
herinzaaiing van het voetbalplein aan het sportcomplex kost
ongeveer 20.000 euro. De gemeente koopt voor de verschillende
gemeentelijke gebouwen 200 noodverlichtingsarmaturen aan voor
14.000 euro. Sportclubs van buiten de gemeente die in de sporthal willen sporten zullen voor de huur van de volledige sportzaal
45 euro in plaats van 36 euro per uur betalen. Wemmelse clubs
betalen 27 euro. De gemeente lanceert een oproep om je
kandidaat te stellen voor een gemeentelijke adviesraad. Wie deel
wil uitmaken van de sportraad, milieuraad, adviesraad lokale
economie, het lokaal overleg kinderopvang of het beheersorgaan
van de bibliotheek kan zich kandidaat stellen tot uiterlijk 10 juni.
Kandidaturen voor de gemeentelijke commissie Ruimtelijke
Ordening zijn welkom tot 28 juni. ( jh)

uit de gemeente

Mater Dei wint Anton
Pieckprijs in de Efteling

verenigingsnieuws
KIJK! Ik fiets!
Leer fietsen op 2 wielen
zaterdag 15 juni
10 tot 12 uur – sporthal (Dijk 34)
Leer je kind fietsen op twee wielen met behulp van nuttige tips van
ervaren monitoren. Deze workshop is bedoeld voor kinderen die
reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. De actieve begeleiding
door een volwassene per kind is verplicht. Aan zowel de kinderen
als de ouders wordt gevraagd om sportschoenen te dragen. De
kinderen brengen hun eigen fiets en fietshelm mee en verwijderen
thuis reeds de steunwieltjes. Op het einde van de sessie krijgen de
kinderen een Kijk! Ik fiets!-diploma en ontvangen de ouders de
brochure Kinderen op de fiets, met nuttige fietsinfo en -tips.
Prijs: 5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen)
Maximum 20 deelnemers. Vooraf inschrijven is verplicht.
Locatie: gemeentelijke sporthal, Dijk 34, Wemmel

In de Efteling in Nederland ging het vijfde leerjaar van de Mater
Deischool aan de haal met 20.000 euro. Ze behaalden immers de
eerste prijs van de Anton Pieckwedstrijd, die de Efteling uitschreef.
De leerlingen brachten, onder leiding van meester Johan, het
zelfgemaakte lied Koek en Bak. Dit nummer werd vooraf door de
leerlingen in elkaar gebokst. De kinderen bespeelden de instrumenten
en namen ook de zang en dans voor hun rekening. Het liedje kon
de Vlaams-Nederlandse jury overtuigen. De geldprijs gaat onder
meer naar een project met Natuurpunt, een groepsreis en speeltuigen
voor de kinderen.

Info en inschrijven: GC de Zandloper, 02 460 73 24,
eef.vermaelen@derand.be

Vlaanderen feest!
Industrieel en ambachtelijk Wemmel …
achter de schermen
zondag 7 juli
vanaf 13 uur - GC de Zandloper

Babbel & bouffe
Netwerk met multicultureel Brussel en de Rand
donderdag 20 juni
vanaf 17 uur – GC De Markten (Brussel)

Patati Patata zet anderstaligen en Nederlandstaligen samen aan het
babbelen. Via de database op www.patati.be vind je personen met
dezelfde interesse, maar met een andere moedertaal. Zo oefen je
samen Frans, Engels, Spaans … of Nederlands.
Patati Patata is een initiatief van het Huis van het Nederlands
Brussel, maar dankzij de samenwerking met vzw ‘de Rand’ is de
zoekfunctie vanaf nu uitgebreid met de negentien gemeenten van
de Rand. Zo wordt het voor inwoners van Brussel en de Rand
nog makkelijker om elkaar te vinden en af te spreken.
Iedereen is welkom op donderdag 20 juni tijdens het netwerkevenement Babbel & bouffe. Breng een hapje mee. Alles wordt
samen gelegd, zodat een groot buffet ontstaat.

De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel (NCRW) viert
Vlaanderen Feest onder de noemer Industrieel en ambachtelijk
Wemmel … achter de schermen. We bezoeken samen drie Wemmelse
interessante werkplaatsen: suikerfabiek Warnimont, imker Van
Parys en de site Balcaen. Of je te voet of met de fiets deelneemt,
kies je zelf. De vrijwilligers van de NCRW zorgen alvast voor de
nodige begeleiding. De bezoeken zijn gratis.
Programma Vlaanderen Feest op een rijtje:
13 uur: vertrek aan de Zandloper met gratis rit met lijnbus 240
voor het geleid bezoek aan snoepfabriek Warnimont. Van daaruit
wandelen we ongeveer 6 km tot imker Van Parys en de site
Balcaen. De bus vertrekt stipt om 13.15 uur aan de kerk.
14 uur: start fietstocht van ongeveer 15 km op de binnenkoer van
de Zandloper. Deze doet dezelfde locaties aan.
15.30 uur: taart en koffie voor iedereen (door de vrouwenverenigingen)
16.30 uur: kinderanimatie met clown Wendy
17 uur: muziekoptreden Vlaamse folkgroep Zakdoek
18 uur: barbecue door mannenkookclub Wemmel

Locatie: GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel
Meer info en inschrijven: www.patati.be, info@patati.be

Organisatie: NCRW vzw i.s.m. GC de Zandloper
Meer info: Monique Froment, 02 460 68 93

3

© Tine De Wilde

40 jaar nCRW

Op de foto v.l.n.r. Dieter De Langhe, Margot Lemm, Karlien De Langhe, Nina Verhasselt
Niet op de foto: Britt Ooms

Chiro en scouts: het dubbelinterview

Jeugdbeweging is top!
De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel (NCRW) bestaat veertig jaar. Om dat te
vieren, zitten we elke maand aan tafel met een vereniging die deel uitmaakt van de
raad. Deze maand zijn dat er twee: Chiro Katoke en Flater en scouts Egmont-Orion.
Twee verenigingen met hetzelfde doel: Wemmelse kinderen op zondagnamiddag de tijd
en jeugd van hun leven bezorgen. Aan tafel zitten Nina Verhasselt en Margot Lemm van
de scouts en Dieter De Langhe en Britt Ooms van de Chiro.
Amusement
Wat is het doel van een jeugdbeweging?
Het is een eerder banale vraag, maar
blijkbaar is ze toch moeilijk te beantwoorden. Britt (Chiro): ‘We willen
jongeren gewoon een leuke zondagnamiddag bezorgen. Tijdens de week
zitten ze al vaak genoeg voor de
televisie of achter hun computer. Op
zondag is het tijd om buiten te spelen.
Soms trekken we er samen op uit:
richting zee of zo. Samen ambiance
maken, daar draait het om.’
Margot: ‘Dat is in de scouts net zo. Een
dorpsspel of een stadsspel, we doen het
allemaal. Bij de scouts doen we op
zondag allemaal lekker gek. Daarnaast
vind ik een jeugdbeweging heel
waardevol, ook voor later. In een
jeugdbeweging maak je veel vrienden,
maar bovenal leer je zorg dragen voor
die vriendschappen en omgaan met
verschillen tussen mensen.’
4

Op kamp
Zowel de Chiro als de scouts kijken uit
naar het zomerkamp. Nina: ‘Op kamp
is het bij de Scouts echt back to basics.
We zoeken altijd plekken met een
rivier en een bos in de buurt. Een
rivier hebben we nodig om ons te
wassen, het hout gebruiken we om
tenten op te zetten of het kampvuur
aan te steken. Het is onze enige
warmtebron gedurende al die tijd.’
‘Het wassen in de rivier is vaak een
feest. Zonder elektriciteit en stromend
water moet je echt wel op je kompanen
vertrouwen. Bij de Chiro is het
allemaal wat luxueuzer. Wij zijn
gewoon dat tikkeltje cooler’, grapt
Margot.
Dieter pareert. ‘Wij slapen ook in
tenten en niet in een lokaal zoals jullie
denken, maar wij hebben wel stromend
water en elektriciteit. Omdat we dat
hebben, is er meer tijd om met de
kinderen te spelen. En zwemmen in de

rivier, spelen in de bossen of ’s avonds
rond het kampvuur zitten, ook dat
kennen wij allemaal. Het enige
verschil dat ik kan bedenken, is dat wij
in de Chiro aparte groepen hebben
voor jongens en meisjes. Zo heb je
bijvoorbeeld de rakkers en toppers bij
de jongens en de tiptiens bij de meisjes.
Bij de scouts zit iedereen – meisjes en
jongens - samen: givers, jonggivers en
anderen.’
Chiro vs. scouts
De scouts en Chiro die elkaar kleine
steken onder water uitdelen, het
gebeurt ook aan deze tafel. ‘Maar dat is
altijd als grap bedoeld. Eigenlijk zijn
wij gewoon vrienden van elkaar’, zegt
Margot. ‘We gaan bij de eetkermissen
van de Chiro helpen, zij komen bij ons
helpen. We hebben samen een optocht
georganiseerd in de gemeente rond het
thema mAAk kAbAAl - Armoe moet de
Wereld uit! Dat doe je niet als je het niet
met elkaar kan vinden.’

verenigingsnieuws
Nina bevestigt. ‘Die goede band is er mede
gekomen omdat we ook samenwerken in de
jeugdraad. Daarin zitten (oud-)leiders en
leidsters van scouts én Chiro samen met enkele
andere Wemmelse jeugdverenigingen. En
allemaal hebben we één doel: de Wemmelse
jongeren animeren en een stukje bijdragen aan
hun opvoeding. We organiseren ook samen
activiteiten. Denk maar aan de jaarlijkse
Jeugdactiedag in de Zandloper of de zeepkistenrace, waar we samen met de Chiro een bar
uitbaatten.’
Kwajongenstreken
Het grappige tegen elkaar-gevoel leeft ook bij
de leden. Britt: ‘Bij de jongeren is dat zelfs wat
heviger. Als zij elkaar tegenkomen op straat,
roepen ze al eens naar elkaar, maar dat zijn niet
meer dan goedbedoelde kwajongensstreken. En
die strijd, dat hoort wel een beetje bij Chiro en
scouts. Dat maakt het ergens ook leuk voor de
jongeren en voor ons. Maar voor alle duidelijkheid, wij komen bijzonder goed overeen.’
Zo hoort dat ook. Na het interview zie ik pas
dat de vier leiders hun uniform aanhebben. Aan
de ene kant zitten Britt en Dieter met hun
Chiropull en korte broek of rok. Aan de andere
kant heb je de scoutshemden vol met emblemen.
Bij Margot staat haar totem – behulpzame
labrador - zelfs groot op de achterkant. Een
mooi beeld dat duidelijk maakt hoe trots ze alle
vier zijn op hun eigen jeugdbeweging.
Jens De Smet

Interesse?
Wil jij ook graag kennismaken met de
vriendschap en spe(e)lvreugde in de Chiro of
de scouts?
Chiro Katoke En Flater
Lokalen: Raedemaekerlaan, Wemmel
Wanneer: elke zondag van 14.30 tot 18 uur
Voor iedereen vanaf 6 jaar
Meer info: www.chirowemmel.be,
info@chirowemmel.be
***
Scouts Egmont-Orion
Lokalen: Zalighedenlaan 26, Wemmel
Wanneer: elke zondag van 14 tot 17 uur
(uitgezonderd de eerste zondag van de maand)
Voor iedereen vanaf 6 jaar
Meer info: www.scoutswemmel.be,
info@scoutswemmel.be

Begeleide stadwandeling in Gent
Sociaal Culturele vereniging van
Vlaamse Liberale Vrouwen
(S.C.V.V.L.V)
zondag 16 juni
10.20 uur - MIAT (museum voor
industriële archeologie en textiel)
Op het programma:
> 10.30 uur
Museumbezoek MIAT (Minnemeers 9,
Gent) met gids
> 12 uur
Vrij middagmaal/picknick in de omgeving
van het MIAT
> 13 uur
Wandeling naar het stadscentrum
> 13.30 uur
Start begeleide stadswandeling door Gent
o.l.v. Rudy Rydant. We bezoeken onder
andere de Vrijdagmarkt, het Patershol, het
Prinsenhof, de schapenstal, de Vlaanderenstraat, de Brabantdam …
> 16.30 uur
Ontspanning in de stadsbrouwerij waar
we genieten van een echte Gentse Gruut
(aangeboden door het bestuur)
> 17 uur
We doorlopen het ‘toeristisch Gent’, de
Ketelvest en volgen de evolutie van het
straatbeeld in de omgeving van Kouter
en Veldstraat.
> 18.30 uur
We proeven het maandmenu in restaurant
De acht zaligheden, Oudburg 4, Gent.
Wie niet graag mee gaat eten of voor wie een
dag te lang is, kan enkel deelnemen aan de
namiddagwandeling. Hiervoor spreken we
tussen 13.15 en 13.30 uur af op de Vrijdagmarkt.
Kostprijs:
volledig dagprogramma:
38 euro, 33 euro (voor leraren)
wandeling en restaurantbezoek:
33 euro (leden en partner),
35 euro (niet-leden)
enkel wandeling:
3 euro (leden en partner), 5 euro (niet-leden)
Inschrijven kan tot 3 juni door het juiste
bedrag te storten op rekeningnummer
BE39 9790 7971 6019
(SCVVLV, Neerhoflaan 88, Wemmel).
De inschrijving is pas geldig na betaling van
de kosten.

Shiatsu basiscursus
O-KI Shiatsu School
van 16 tot 25 augustus
GC de Zandloper

In zes lessen leer je een ontspannende
shiatsu lichaamsbehandeling in
verschillende houdingen. Je masseert
en wordt gemasseerd. We beginnen
elke les met energetische oefeningen,
meditatie, ademhalingsoefeningen en
stretchings zodat je bewuster wordt
van jezelf en van jouw lichaam. Ook
de beginselen van yin/yang, holistische
benadering, shiatsutheorie en voedingsleer komen aan bod. Je wordt soepeler
en je conditie verbetert.
De cursus is de ideale voorbereiding op
een shiatsuopleiding. De gevolgde uren
gelden als credit voor de shiatsuopleiding.
Wanneer?
vrijdagen 16 en 23 augustus
van 19 tot 22 uur
zondagen 18 en 25 augustus
van 9.30 tot 17 uur
Prijs: 195 euro
Meer info:
Kris Reypens, O-KI Shiatsu School,
www.o-ki.be, o-ki@o-ki.be,
02 306 36 46, 0476 99 94 21
De O-KI Shiatsu School is erkend door
de nationale en Europese Shiatsu
Federaties en door het ministerie van
Middenstand.

Meer info:
monique.van.der.straeten@scarlet.be,
02 461 19 38
5

verenigingsnieuws
Acht dolle speelpleinweken in aantocht
Speelplein 3sje
1 juli tot 23 augustus
Complex ‘de Zijp’ (Zijp 101, Wemmel)

Fietsen langs natuurschoon
Natuurpunt Wemmel en Bruisend Wemmel
elke donderdagavond in juni, juli en augustus
19 uur - samenkomst aan de Zandloper

Alle kinderen uit Wemmel en omstreken zijn vanaf 1 juli welkom op het
speelplein. We vangen iedereen met plezier op tussen 8 en 18 uur. De
activiteiten vinden plaats van 9.30 tot 16.30 uur. Enthousiaste vrijwilligers
zorgen voor leuke knutsel-, sport- en spelactiviteiten, aangepast aan de
verschillende leeftijdsgroepen van 2,5 tot 14 jaar. Daarnaast gaan we elke
week op uitstap en gaan we op vrijdag zwemmen in Strombeek.

We leggen telkens 35 à 40 km af tegen een gemiddelde
snelheid van 15 km per uur. Je moet geen inschrijvingsgeld
betalen. Iedereen rijdt mee op eigen verantwoordelijkheid.
Over een degelijke fiets beschikken, is een vereiste.
Het einde is voorzien rond 21.30 uur.
Opgepast! We fietsen niet op donderdag 27 juni.

Wij zijn gesloten op donderdag 15 en op maandag 19 augustus.
Info en inschrijven voor uitstappen: www.speelplein3sje.be

Meer info: Jef Geelen, 0497 28 58 60,
geelenjef@hotmail.com

Vragen? Speelplein3sje@gmail.com, 0479 18 06 48

***

run4fun Wemmel
Loop jij binnenkort ook met ons mee?

Wandeling in Bessembos
Natuurpunt Wemmel
zondag 9 juni
13.45 uur – parking gemeentehuis Wemmel

In het straatbeeld zie je
regelmatig lopers, vaak
alleen. Maar wat is er
leuker dan met enkele
mensen een afstand te
lopen, afgestemd op
jouw niveau? In groep
vergeet je de tijd en gaat
alles veel vlotter.
Bovendien motiveer je
elkaar en leer je ook
jouw grenzen verleggen. Of wil je dat laatste liever niet, dan zijn er beslist
ook joggers die ‘just 4 fun’ een toertje willen lopen. Want daar draait het
om bij ‘run4fun Wemmel’. Iedereen kan lopen op zijn of haar niveau. En
indien je dat wenst staan professionele trainers klaar om je voor te bereiden
op een loopevent.
Wemmelse stratenloop op 18 augustus
Wil je meer over deze club te weten komen? Kom dan zeker langs tijdens
de Wemmelse stratenloop op zondag 18 augustus. Je vindt ons terug in de
tent voor het gemeentehuis en langs het parcours. Loop gerust ook een
toertje mee. Alle details over de stratenloop ontdek je vanaf juli op de
website www.wemmelsesportraad.be.
Meer info over ‘run4fun’ Wemmel: Maxime Tuerlinckx,
maxime_tuerlinckx@hotmail.com, 02 460 73 62

Gezocht: nieuwe bestuursleden
Gezinsbond Wemmel
Sinds enkele jaren probeert het huidige bestuur enthousiaste medewerkers
te vinden die het bestuur kunnen versterken. Helaas zonder resultaat.
Toch zou de meerderheid van het bestuur op het einde van dit jaar willen
stoppen. Ben jij de man of vrouw die we zoeken? Heb jij zin om je
schouders onder Gezinsbond te zetten en leuke projecten voor families op
poten te zetten? Stuur dan een mailtje naar marina.vandooren@skynet.be.
Gezinsbond Wemmel stond de voorbije jaren in voor de organisatie van
de tweedehandsbeurs en de speelgoedbeurs in de Zandloper en de Start to
Run-sessies. Daarnaast kan je de Gezinsbond ook kennen van de wachtactiviteiten bij de familievoorstellingen in de Zandloper.
We zien je alvast op de tweedehandsbeurs op 12 en 13 oktober.

Al enkele jaren probeert onze afdeling het Bessembos, dat ten
zuiden van de Ring naast het Laarbeekbos ligt, om te
vormen tot een natuurgebied met speelbos. We trekken er op
uit om het gebied opnieuw te bekijken en het samen met het
Laarbeekbos te verkennen. We gaan zeker op zoek naar de
bijenorchis en naar andere zeldzame plantjes.
Samenkomst om 13.45 uur aan de parking van het gemeentehuis van Wemmel of om 14 uur aan de brandweerkazerne op
de Schapenweg (te bereiken via de Dikke Beuklaan).
Meebrengen: stevig schoeisel, kledij aangepast aan het weer,
verrekijker, floragids
Het einde is voorzien rond 16.30 uur.
Meer info: Piet Deschuytter, 02 460 26 49
***

Avondwandeling door Beverbos
Natuurpunt Wemmel
donderdag 27 juni
19.30 uur – Café FameX (Dries 100, Wemmel)
Een wandeling bij valavond is
altijd een belevenis. De
bloemen geuren, vogels laten
hun laatste deuntjes horen en
de eerste nachtdieren komen
uit hun schuilplaatsen. In
Beverbos gaan we op zoek
naar vleermuizen, egels,
padden en nog veel meer
fauna.
Meebrengen: stevige schoenen, kledij in functie van het
weer
Het einde is voorzien om 21.30 uur.
Meer info: Rik Devriese, hendrik.devriese@skynet.be,
0496 32 09 32

nieuws uit de Zandloper
Griekse middag en
mosselfestijn
Cafetaria GC de Zandloper
Tijdens de zomervakantie kan je twee
keer terecht in de Zandloper voor een
lekker feestmaal.
Op zondag 14 juli is iedereen van
12 tot 16 uur welkom op onze Griekse
middag.

Tijdens de jaarmarkt, op maandag
19 augustus, serveren we van 12 tot
15 uur naar jaarlijkse traditie heerlijke
Zeeuwse mosselen met verse frietjes.
Er geldt een dagprijs en een kinderprijs
tot 12 jaar.

Places
Geert Van Hertum
van 5 tot 24 juni
tentoonstelling

Faces
Rob Putseys
van 26 juni tot 2 september
tentoonstelling

De reeks Places handelt over plaatsen
die passanten niet zien, maar die
gewoon voorbij worden gelopen. Het
zijn de plekken die je tegenkomt op
weg naar je werk of school, maar die in

In 1982 startte Rob Putseys de reisorganisatie Anders Reizen, gespecialiseerd in wandelreizen. Sindsdien staan
zijn foto’s in functie van deze reisorganisatie. Zijn interesse verschoof

je ooghoeken liggen. Het zijn de
plekken die enkel bestaan omdat ze
puur functioneel zijn of omdat ze
vergeten zijn door hun toevallige
‘architect’. Hier ontstaan vaak toevallige,
spontane installaties of constructies.

van landschapsfotografie naar het
fotograferen van mensen: snapshots van
gewone mensen in hun dagelijkse
leven, die hij maakt(e) tijdens één van
zijn vele prospectiereizen. Omdat hij
meestal met openbaar vervoer en bij
gelegenheid ook te voet reist, komt hij
relatief dicht bij de mensen. Een
respectvolle benadering van de mensen
en hun cultuur is voor hem een
voortdurende bekommernis. De ogen
zijn in zijn foto’s zeer belangrijk.

Door deze plekken uiterst strak te
kadreren en te tonen op een andere
plaats dan de vindplaats wordt er een
nieuw beeld geconstrueerd, waarbij de
vervreemding tussen het nieuwe beeld
en het oorspronkelijke sterk wordt
uitvergroot.

Inschrijven voor beide evenementen
kan via de cafetaria van de Zandloper:
02 460 19 78, 0473 52 43 78,
cafetaria@dezandloper.be.

De tentoonstelling is open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 18 uur.
De tentoonstelling is gesloten op
20 juni.

De tentoonstelling is open van
maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.
De tentoonstelling is gesloten van
11 juli tot en met 7 augustus.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Lang leve het Jaarmarktfestival!
maandag 19 augustus
vanaf 17 uur - SKC-plein
Het HH-festival is niet langer … maar niet getreurd: dit jaar is er het Jaarmarktfestival. Het concept is eenvoudig: we behouden al het goede en verbeteren het
zelfs nog een beetje. We zetten opnieuw een podium op het SKC-plein en
nodigen een aantal fijne bands uit voor wat sfeervolle muziek. Op de affiche
staan al vier namen: W Victor met zijn vrolijke en zomerse melodietjes, stevige
jaren 90-rock van Metallica-covergroep Magnetica en een tour langs toppertjes
uit ons muzikaal geheugen door coverband Déjà Fou. Wemmelse dj-trots Malko
sluit het feestje af en wil voor de gelegenheid zelfs jouw favoriete feestnummers
draaien. Verder zorgen we ook voor frisse pintjes en wijntjes en lekkere frisdrank. Maak je klaar voor een onvergetelijke avond!
H. Raedemaeckersplein, Wemmel
gratis
Meer info: www.dezandloper.be. Vind de Zandloper ook leuk op facebook!

Sfeerfoto uit 2012
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Studente vroedkunde Yasmine Heyvaert op stage in Rwanda

‘Van dag 1 kreeg ik de
volledige verantwoordelijkheid’

1

2

Yasmine Heyvaert (20), dochter van ‘Slagerij Peter’, is net terug in Wemmel na een
onvergetelijke stage als vroedvrouw in Rwanda. Drie maanden lang draaide ze mee als
stagiaire-vroedvrouw in zowel de bruisende hoofdstad Kigali als in het meer zuidelijke
en landelijke Butare. ‘De geboorte van een kind is het gelukkigste moment in een
mensenleven. Van jongs af wist ik al dat ik daar deel van wou uitmaken.’
Naar jaarlijkse gewoonte stuurt de
Katholieke Hogeschool Leuven haar
studenten op stage. Laatstejaarsstudente
vroedkunde Yasmine koos dit jaar
resoluut voor een stage in het buitenland. ‘Rwanda intrigeerde me. De
natuur is er prachtig, de cultuur zo
verschillend. Ik wou per se in een
Afrikaans land stage lopen. Toen ik op
de blog van een oud-studente las hoe
verrijkend Rwanda voor haar was, was
mijn keuze snel gemaakt. In België sta
je naast de gynaecoloog die het
grootste werk voor zijn rekening
neemt. In Rwanda kreeg ik al op de
eerste dag de volledige verantwoordelijkheid.’
Ondertussen heeft Yasmine 45 bevallingen zelfstandig uitgevoerd. ‘De
veertigste (zie foto 1) is er eentje om te
koesteren, omdat je dat aantal moet
behalen om in België af te studeren.
Elke bevalling blijft ook een klein
wonder. Het is een fantastisch gevoel
8

als een moeder je uitbundig bedankt
omdat jij haar kind mee op de wereld
hebt gezet. Het moment waarop je het
goede nieuws aan de familie kan
meedelen, is ook heel speciaal.’
Hakuna matata
Ondanks de vrijheid en de leerkansen
die Yasmine kreeg, stelde ze zich toch
regelmatig vragen bij de aanpak van de
dokters en vroedvrouwen. ‘In Afrika is
alles hakuna matata (geen zorgen, wees
gelukkig n.v.d.r.). Als er complicaties
optreden tijdens de bevalling en er snel
een beslissing moet worden genomen,
verloopt alles heel traag en nonchalant.
Jammer genoeg hebben we daardoor al
veel baby’s moeten beademen of
reanimeren. Maar, het ligt ook dieper
dan dat. In Rwanda hebben ze gewoon
niet de nodige middelen die wij thuis
wel hebben, zoals de juiste medicatie of
voldoende ziekenhuisbedden. Het is
bijvoorbeeld niet ongewoon dat twee
vrouwen één bed delen.’

Emotioneel was het dan ook een echte
rollercoaster. ‘In een week heb ik
samen met mijn collega-studente
Stephanie zes baby’s zien sterven. Op
de afdeling neonatologie zagen we een
mama naar haar baby in de couveuse
kijken. Toen we dichterbij kwamen,
zagen we dat de lipjes blauw waren
gekleurd. Er was niemand op de dienst
aanwezig, en dus had niemand gemerkt
dat de baby niet meer ademde, ook de
mama niet. Een keer heb ik een baby
die overleden was in de buik, dood op
de wereld moeten zetten. Ook dat doet
pijn. Maar als vroedvrouw mag je je
daarin niet laten meesleuren, en al
zeker niet de fout bij jezelf zoeken.
Anders hou je het niet vol.’
Geen emoties
Ook het gedrag van Rwandese
vrouwen tijdens en na de bevalling
heeft Yasmine sterk verbaasd. ‘Het was
frappant om te zien hoe een moeder
geen woord zei en geen enkele traan

verenigingsnieuws
liet als haar kind dood werd geboren. Zelfs als
de baby kerngezond is, hechten de moeders er
zich pas na enkele maanden aan. De meeste
Rwandezen zijn nog steeds getekend door de
koelbloedige genocide van ruim twintig jaar
geleden. Iedereen heeft toen wel iemand
verloren. Ik vermoed dat dat ook de oorzaak is
waarom ze hun emoties amper kunnen uiten.
Ze blokkeren precies. Tijdens de bevalling
mogen de vrouwen ook niet schreeuwen. Doen
ze dat wel, dan krijgen ze soms klappen van de
vroedvrouw. Als wij de mama tussendoor
masseren om de pijn te verzachten, bekijken ze
ons raar. De mentaliteit is ginder helemaal
anders. Tijdens het persen word je niet aangemoedigd, maar bedreigd. In België is zoiets
ondenkbaar.’
Kangoeroeën
Hoewel het er in de verloskamer van het
districtziekenhuis in Kigali soms bikkelhard aan
toeging, heeft Yasmine ook heel wat tedere
momenten gekend. Zoals in Butare, waar ze
mocht meewerken aan het Impore project, een
initiatief van de K.U. Leuven om kinder- en
moedersterfte bij de bevalling in Zuid-Rwanda
terug te dringen. ‘Twee op de tien Rwandese
kinderen sterven voor ze de leeftijd van vijf jaar
hebben bereikt. Meer dan de helft onder hen
haalt zelfs een eerste verjaardag niet. Ondervoeding is daar een grote oorzaak van. Wij
moedigen de moeders dan ook aan om te
‘kangoeroeën’. (zie foto 2) We leggen de premature
kindjes niet in de couveuse, maar op de borst
van de moeder. Dat geeft hen warmte, het
bevordert het hartritme, de ademhaling, de
temperatuur en het zuurstofgehalte van de baby.
De mama’s vonden dat heel fijn. Elke ochtend
opnieuw waren ze benieuwd naar het stijgende
gewicht van hun baby’tje.’
Artsen zonder Vakantie
Op piekmomenten werkte Yasmine zo’n
veertien uur per dag, overwegend tijdens de
nacht. Toch was er ook ruimte voor ontspanning. ‘Op het einde van de stage zijn we naar
het Volcanoes National Park getrokken, ten
noordwesten van Kigali. Daar hebben we
golden monkeys van heel dichtbij kunnen
bewonderen. Als ik terugblik op mijn reis, ben
ik blij terug thuis te zijn, maar ik ben ook heel
dankbaar dat ik dit avontuur heb mogen
meemaken. Ik zou ooit graag terugkeren, met
Artsen zonder Vakantie bijvoorbeeld (artsen en
verpleegkundigen die tijdens hun vakantie gratis
in Afrika werken n.v.d.r.), maar eerst neem ik al
mijn ervaringen mee naar mijn master vroedkunde, waar ik volgend jaar mee start.’

27e zomerzoektocht
Op ontdekking in het Hageland
Davidsfonds
Wemmel-Relegem-Hamme
1 juni tot 15 september
Elk jaar nemen een twintigtal leden van
onze afdeling deel aan de zomerzoektocht
van het Davidsfonds. Met de fiets of met
de auto vertrek je op speurtocht langs
rustige wegen en pittoreske dorpjes. Het
fietsparcours bedraagt zo’n 40 kilometer.
Met de auto leg je ongeveer 50 kilometer
af. Er wordt halt gehouden op een tiental
locaties, waar er telkens een korte wandeling is voorzien die je naar de antwoorden
op de zoektochtvragen leidt. Uiteraard
kan je ondertussen ook genieten van een
hapje en een drankje in een van de vele
cafés en restaurants. Speciaal voor kinderen
van 6 tot en met 12 jaar is er een zoektocht
op kindermaat op hetzelfde parcours, maar
met aangepaste vragen.
Een deelnamepakket voor de zomerzoektocht kost 19 euro (14 euro met Davidsfonds Cultuurkaart) en bevat een deelnamebrochure voor volwassenen, een
deelnamebrochure voor kinderen én een
gloednieuwe streekgids over het Hageland
ter waarde van 17,50 euro.
Meer info: Bob De Cuyper, 02 460 34 52,
bobenannie39@hotmail.com of bij de
andere bestuursleden van het Davidsfonds

11e Dorpelingenkoers
Wielervrienden ‘t Kapelleke
zaterdag 17 augustus
vanaf 15 uur – start aan tent
voor gemeentehuis

Op een gesloten omloop van 1,1 km
kunnen verschillende verenigingen en
vriendenkringen strijden om in een uur de
meeste rondjes bij elkaar te fietsen. Vanaf
15 uur wordt gestart met een ploegentijdrit
over 3 rondes (afstand: ongeveer 3,3 km).
De tien beste ploegen rijden de A-finale
om 17.30 uur. De anderen rijdens de
B-finale om 16.30 uur.
Elke deelnemende ploeg bestaat uit vier
deelnemers.
Prijs: 6 euro per deelnemer (gratis
drankbonnetje inbregrepen)
Inschrijven kan tot woensdag 14 augustus.
Maximum 20 ploegen kunnen deelnemen.
Voorwaarden om te kunnen deelnemen:
www.wielerclubwemmel.be
Meer info: Walter Rooms, 0475 71 72 34,
walter.rooms@skynet.be

Relegemse dorpsfeesten
21 tot 23 juni
in en rond de grote feesttent, parking Groenvink
Op vrijdag 21 juni barst vanaf 21 uur de eerste First summer night-fuif los met een
happy hour tot 22 uur.
Op zaterdag 22 juni verwachten we vanaf 16 uur opnieuw een massa lopers voor de
Relegemse jogging. Een salsagroep uit Brugge leert ons ondertussen de eerste salsapassen.
Het wijkcomité ‘den Uil’ zorgt daarnaast opnieuw voor de heerlijke paella. ‘Relegem op
de dansvloer’ is dit jaar in handen van de groep ‘So we meet again’, die de pannen van
het dak zal spelen in De Groenvink.
Op zondag 23 juni beginnen de festiviteiten om 8 uur met een gezellig ontbijt in
openlucht (of in de tent bij regen). Om 10 uur kunnen de kinderen oefenen in een echt
verkeerspark in de Dorpsstraat. Vervolgens serveren we een reuzebarbecue, rommelmarkt
en organiseren we ‘de twee uur van Relegem’-karting, meetschieten, komt er een clown
en nog veel meer.

Julie Desmet
Locatie: in en rond de grote feesttent, parking Groenvink, Dorpsstraat 45, Relegem
Yasmine tekende haar avonturen in Rwanda
op in een persoonlijke blog:
http://vroediesinrwanda.wordpress.com/

Meer info: www.relegemsedorpsfeesten.be
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Het Gordelfestival in de faciliteitengemeenten

Samen bewegen klinkt goed
Op zondag 1 september vindt de eerste editie van het Gordelfestival plaats, zeg maar
‘De Gordel nieuwe stijl’. Net als bij de klassieke formule valt er heel wat te beleven in de
verschillende gemeenschapscentra van de faciliteitengemeenten. Maar er zijn ook veel
nieuwigheden. In dit Rand-nieuws lichten we graag een tipje van de sluier.
Bredere Gordel
Na 32 jaar wordt de klassieke formule van De Gordel
herbekeken. Het Gordelfestival komt met een ruimer aanbod
in de letterlijke en de figuurlijke zin. ‘We gaan verder dan
het organiseren van een sportief evenement. Voortaan zal er
meer aandacht worden besteed aan de toeristische en
culturele troeven van onze regio. Tegelijk doet het Gordelfestival ook meer gemeenten aan dan voorheen. Nieuw is
onder meer dat het startschot van het evenement al wordt
gegeven op vrijdag 30 augustus met een muziekfestival in
het provinciedomein van Huizingen. Omdat het kort dag is,
zal het evenement dit jaar wel beperkt blijven tot een
basisaanbod, maar de komende jaren zal het concept nog
verder worden uitgewerkt en uitgebreid.’, zegt Reindert De
Schrijver, coördinator van het Gordelfestival. Hij werkt voor
vzw ‘de Rand’, de vzw die voortaan de coördinatie van het
evenement op zich neemt. Ook Bloso en de provincie
Vlaams-Brabant blijven nauw betrokken.
Gordelen in de faciliteitengemeenten
‘We verlaten voor het Gordelfestival het pad van de vier
traditionele gordeltrefpunten in Overijse, Zaventem,
Dilbeek en Sint-Genesius-Rode,’ vervolgt Reindert, ‘en
werken met twee nieuwe trefpunten: één in het provinciedomein van Huizingen in Beersel en één in het Blosodomein
van Hofstade bij Zemst. Van daaruit kan je kiezen uit een
waaier aan wandelingen en fietstochten die je leiden langs de
mooiste plekjes in de Groene Gordel. Ook de faciliteitengemeenten blijven betrokken in het verhaal. De traditionele
fietstocht van 100 kilometer blijft bestaan en loopt opnieuw
door Wemmel. Verder zal je vanuit Kraainem via WezembeekOppem kunnen wandelen naar Jezus-Eik en terug. Wie
houdt van een minder lange tocht kan vertrekken in
Jezus-Eik en zo naar Wezembeek-Oppem wandelen en terug.
Vanuit het trefpunt in het provinciedomein van Huizingen
vertrekt een wandeling naar Linkebeek. Drogenbos kunnen
we dit jaar jammer genoeg niet aandoen, omdat de wandeling
dan te lang wordt. Sint-Genesius-Rode ligt dan weer op een
fietsparcours dat vertrekt vanuit het provinciedomein van
Huizingen.’
Overal muziek
In de faciliteitengemeenten is telkens een tussenstop voorzien in de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. ‘In de
gemeenschapscentra viel traditiegetrouw tijdens de eerste
zondag van september heel wat te beleven en aan die
succesformule raken we niet. Het is nog altijd een prachtige
gelegenheid voor het brede publiek om onze gemeenschapscentra te ontdekken. Voor de eerste editie van het Gordel-

festival trekken we resoluut de
muziekkaart’, legt Reindert uit.
‘Wie de wandeling van Kraainem
door Wezembeek-Oppem naar
Jezus-Eik achter de rug heeft,
wordt in de namiddag in de
Lijsterbes getrakteerd op een
optreden van de succesvolle
Nederlandstalige band Buurman.
In de Kam staat een optreden
van de jazzy madammen van
The Jacquelines gepland (o.v.).
Ook in gemeenschapscentrum
De Bosuil in Jezus-Eik kiezen
we voor jazz. Wie kiest voor een
fietstocht vanuit Huizingen langs
Sint-Genesius-Rode moet zeker
een tussenstop maken in de
Boesdaalhoeve, want daar kan je
kijken en luisteren naar de
swingende muziek van de jonge
beloftevolle zangeres Sarah Ferri.
In gemeenschapscentrum de
Moelie in Linkebeek kan je
genieten van de folkmuziek van
Madingma. Verder zal elk
gemeenschapscentrum nog een
aantal activiteiten organiseren
voor jong en oud.’
In Pepingen, Sint-GenesiusRode en Kraainem strijkt ook de
Festival On Sports Tour neer van
het Festival van Vlaanderen.
Daar kan je zien hoe er aan rope
skipping wordt gedaan op
ritmische percussie. Wie die
originele combinatie zelf eens
wil uitproberen, kan meedoen aan
een van de workshops.
De muziekklanken zullen je
tegemoet komen als je je op
1 september al wandelend of
fietsend door de faciliteitengemeenten beweegt.
Tina Deneyer

Rand-Nieuws

Alle informatie over de wandelingen, fietstochten en de culturele
en toeristische activiteiten tijdens het Gordelfestival van zondag
1 september vind je vanaf begin juli op www.gordelfestival.be.

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, Diana Van Bergeijck,
Laurent Vandensande, Dirk Vandervelden
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.

© Tine De Wilde

Tickets bestellen kan steeds online via www.dezandloper.be.
Tel. 02 460 73 24, E-mail: info@dezandloper.be
Website: www.dezandloper.be
GC de Zandloper is gesloten van donderdag
11 juli tot woensdag 7 augustus.
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activiteitenkalender verenigingen
Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

di 04 13.45

Okra / Wandeling

SKC

jozef.vergauwen@hotmail.com

do 06 14.00

Okra / Breinamiddag

Auxilium

jozef.vergauwen@hotmail.com

vr 07 14.00

Okra/ Kaartnamiddag

Auxilium

jozef.vergauwen@hotmail.com

zo 09 13.45

Natuurpunt Wemmel
Wandeling in Bessembos

Parking gemeentehuis

02 460 26 49

di 11 14.00

Okra / Elke stap telt

GC de Zandloper

jozef.vergauwen@hotmail.com

do 13 14.00

Okra / Scrabble - petanque

Auxilium

jozef.vergauwen@hotmail.com

vr 14 19.30

16e Wemmelse verenigingenquiz

GC de Zandloper

wemmelsequiz@outlook.com

zo 16 10.20

SCVVLV / Stadswandeling Gent

Ingang MIAT
Minnemeers 9, Gent

monique.van.der.straeten@scarlet.be

di 18 13.30

De Schaar / Naailes

GC de Zandloper

tieleman@coditel.net

vr 21 14.00

Okra / Kaartnamiddag

Auxilium

jozef.vergauwen@hotmail.com

vr 21 21.00

Relegemse dorpsfeesten
First summer night-fuif

Feesttent Relegem

www.relegemsedorpsfeesten.be

za 22 16.00

Relegemse dorpsfeesten
Jogging, salsa, paella, optreden
So we meet again

Feesttent Relegem

www.relegemsedorpsfeesten.be

zo 23 08.00

Relegemse dorpsfeesten
Ontbijt, verkeerspark, barbecue,
rommelmarkt

Feesttent Relegem

www.relegemsedorpsfeesten.be

do 27 14.30

Okra /Ledenvergadering

SKC

jozef.vergauwen@hotmail.com

do 27 19.30

Natuurpunt Wemmel
Avondwandeling door Beverbos

Café FameX
Dries 100, Wemmel

hendrik.devriese@skynet.be
0496 32 09 32

Nederlandse Culturele Raad
Wemmel / Vlaanderen Feest

GC de Zandloper

02 460 68 93

vr 16 09.00

O-KI Shiatsu School
Start basiscursus shiatsu

GC de Zandloper

o-ki@o-ki.be,
0476 99 94 21

za 17 15.00

Wielervrienden ’t Kapelleke
11e Dorpelingenkoers

Tent gemeentehuis

0475 71 72 34,
www.wielerclubwemmel.be

zo 18

Wemmelse stratenloop

Tent gemeentehuis

www.wemmelsesportraad.be

ma 19 vanaf
17.00

Jaarmarkt Wemmel

Centrum Wemmel

ma 19

Jaarmarktfestival

Raedemaekersplein,
Wemmel

JUNI

JULI
zo 07 13.00

AUGUSTUS

www.dezandloper.be

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor september 2013 bekend willen maken, kunnen
voor 9 augustus een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van
GC de Zandloper bezorgen.

Derde jongerendag vol afwisseling

Eind april nam de Wemmelse jeugd talrijk deel aan de derde editie van Youth
Tube: de Wemmelse jongerendag. Niet alleen de Chiro en de Nederlandstalige
en Franstalige scouts vonden hun weg naar het evenement, ook individueel
jong geweld zakte af naar de Zandloper en de muziekacademie, waar ze
konden kiezen tussen verschillende workshops: actionpainting, graffiti, hiphop,
alcoholvrije cocktails shaken, bulten en blutsen creëren, een workshop magie
en een dj-workshop. Daarnaast kon iedereen doorlopend sumoworstelen,
gamen, kickeren ... DUK zorgde voor een spetterend slotoptreden. De
organisatie lag in handen van de Zandloper en de gemeente Wemmel.
Alle foto’s vind je terug op de facebookpagina van de Zandloper.

