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DE ZANDLOPER

Wijkagenten patrouilleren in Wemmel

De wijkagent,
je eerste aanspreekpunt

V.l.n.r. wijkinspecteurs Bart Hotat, Marc Seghers,
Patrick Degelaen (teamchef ), Lieselotte Boussauw

Ze houden een oogje in het zeil aan de schoolpoort, bemiddelen tussen ruziënde buren,
zijn zichtbaar op straat en zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners die de politie
willen contacteren: de wijkinspecteurs. Marc Seghers vind je in wijk Bouchout,
Lieselotte Boussauw in wijk Wemmel Midden en Bart Hotat in wijk Wemmel Links.
Net verhuisd naar Wemmel? Dan krijg
je binnenkort allicht het bezoek van de
wijkagent. Die komt kijken of je wel
echt woont op het opgegeven adres.
Zo’n domiciliëringsonderzoek maakt
deel uit van het takenpakket van de
wijkinspecteur. Maar hij of zij doet
nog veel meer. Dat gaat van het
preventief toezicht houden op overlastgevoelige plekken tot het bemiddelen
2

bij conflicten tussen buurtbewoners,
informatie inwinnen en verspreiden
over lokale criminaliteit, het bijstaan
van deurwaarders of slachtofferhulp
bieden. Maar het belangrijkste is
misschien wel dat de wijkinspecteur
gezien wordt door de mensen, dat hij
tussen de mensen staat als laagdrempelig
aanspreekpunt.

Daarom ziet de politie de wijkagenten
het liefst niet te veel op hun bureau
tussen de papieren. ‘Binnen ons korps
wordt de wijkinspecteur zo goed
mogelijk administratief ondersteund’,
vertelt commissaris Rudy Segers, de
verantwoordelijke van de wijkwerking
van de politiezone AMOW. AMOW
staat voor Asse, Merchtem, Opwijk en
Wemmel. ‘Zo kan hij zijn kerntaak –
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het zichtbaar en aanspreekbaar
aanwezig zijn in het Wemmelse
straatbeeld – zo veel mogelijk
uitoefenen.’
Wijkveiligheidsteam
De drie Wemmelse wijkagenten
zelf kunnen we niet spreken.
Een politiezone is strikt georganiseerd en ook de communicatie
verloopt hiërarchisch. Het
politieteam is dan ook een
geoliede machine waarin de
wijkwerking een radertje is.
‘De wijkinspecteur maakt deel
uit van het wijkveiligheidsteam’,
weet commissaris Segers. ‘In dat
team zitten de teamchef van de
wijkwerking, de coördinator
integrale veiligheid, de gemeenschapswachten en andere
diensten van de politiezone zoals
interventie, onthaal, recherche,
milieu en zo meer. Maar er is
ook samenwerking met de
technische dienst van de
gemeente, de brandweer, het
OCMW, de provinciale dienst
burenbemiddeling en andere
nuttige diensten.’

Inwoners helpen mee
En ook de inwoners zelf helpen
een handje. Een wijkagent kan
immers niet overal aanwezig
zijn. ‘Daarom hebben we recent
het Veiligheids-InformatieNetwerk (VIN) uitgebouwd’, zegt de
commissaris. ‘Dat netwerk verzamelt
geëngageerde burgers die als het ware het
extra paar ogen en oren zijn van de
wijkinspecteur. Onze wijkagent en de
wijkbewoners wisselen informatie uit. Een
drietal keer per jaar worden de VIN-leden
uitgenodigd op een informatiemoment. Zo
blijven ze op de hoogte van de politiewerking
en de bestaande diensten, zodat ze weten wie
ze wanneer moeten contacteren.’
Bart Claes

Wil je weten wie jouw wijkagent is en
hoe je hem of haar kan bereiken? Surf
dan naar www.amow.be en klik door naar
‘wijkwerking’.

Elke wijkagent neemt een wijk in Wemmel voor zijn rekening.

Gemeenschapswachten
Veiligheid door aanwezigheid
Naast de drie wijkagenten patrouilleren ook drie gemeenschapswachten door de straten van Wemmel. Zij hebben
geen politionele bevoegdheid, maar kunnen wel inbreuken
vaststellen waar een GAS-boete aan vasthangt.
Twee van de drie gemeenschapswachten in Wemmel zijn ook ‘vaststeller’. Dat
betekent dat ze vaststellingen kunnen doen die een gemeentelijke administratieve
sanctie (GAS) tot gevolg kunnen hebben. Het gaat dan vooral over sluikstorten,
wildplakken, wildplassen en andere kleine bronnen van ergernis. De boetes gaan
van 60 tot 250 euro. Maar boetes uitschrijven is zeker geen prioritaire taak. In de
praktijk zijn de drie gemeenschapswachten in de eerste plaats aanwezig. Ze zijn
een aanspreekpunt en ze verhogen het veiligheidsgevoel van de inwoners. Je ziet
hen aan de schoolpoort om een oogje in het zeil te houden, ze houden toezicht op
lijnbussen, adviseren over veiligheid en controleren elke maand de speeltoestellen
in de gemeente.
‘Onze gemeenschapswachten worden geselecteerd op basis van een mondelinge en
praktische proef ’, legt burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L.) uit.
‘Hun profiel wordt gekenmerkt door burgerzin, respect voor de medemens,
plichten en procedures. Maar ze moeten ook een incasseringsvermogen hebben en
zich kunnen beheersen bij agressief gedrag van anderen. Want dat gebeurt wel
eens. En anders dan politieagenten kunnen ze daar niet zomaar tegen optreden.’
‘Er is wel een goede samenwerking. De dienst Integrale Veiligheid en
Gemeenschapswachten is trouwens gehuisvest in het politiecommissariaat, naast
de wijkinspecteurs. Gemeenschapswachten en politie wisselen informatie uit.
Ze patrouilleren echter niet samen, omdat gemeenschapswachten uitsluitend
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niet-politioneel toezicht uitoefenen en omdat de politieambtenaren
onderworpen zijn aan het geheim van het onderzoek.’

Ouderraden in dialoog

V.l.n.r. voorzitters Karoline Vanneste, Valérie De Grave,
Dirk Borms en Michel Hollay

Alles in het belang
van het kind
In Wemmel telt het kleuter- en lager onderwijs meer dan 1.500 leerlingen. De zandloper
bracht vier voorzitters van ouderraden samen en keek even over de schoolpoorten heen.
Wemmel telt vijf lagere scholen. Eén
daarvan, de lagere school voor bijzonder onderwijs De Eekhoorn, heeft
geen ouderraad. De vier andere wel. In
het katholiek vrij onderwijs heb je
Sint-Jozef en Mater Dei, met Dirk
Borms en Valérie de Grave als voorzitters van de ouderraad. Daarnaast heb je
de gemeentescholen: de
Nederlandstalige en de Franstalige,
waar Karoline Vanneste en Michel
Hollay de ouders vertegenwoordigen.
Dirk van Sint-Jozef: ‘Alles wat we
doen, doen we in het belang van elk
kind dat in Wemmel naar school gaat,
ongeacht de taal en achtergrond. We
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zijn de schakel tussen de ouders en de
school, maar vertegenwoordigen ook
de school bij de ouders.’
Taken van de ouderraad
Valérie van Mater Dei: ‘Begin dit jaar
heb ik in mijn ouderraad een overzicht
gemaakt van onze taken. Zo hebben
we bijvoorbeeld een sociale functie –
als klankbord van ouders van wie het
kind school loopt in Wemmel – en we
willen de betrokkenheid vergroten.
Op inhoudelijk vlak adviseren we het
schoolbeleid en we informeren de
ouders over dat beleid. Tot slot zetten
we ook eigen initiatieven op in het

belang van de school of het kind.’
Die initiatieven zijn verschillend per
school. Van schoolfuif en wijndegustatie
over gezinswandeling tot sinterklaasfeest.
Karoline van de Nederlandstalige
gemeenteschool: ‘Of de kerstmarkt die
we tweejaarlijks met de Franstalige
gemeenteschool op poten zetten. De
opbrengst gaat naar het goede doel. En
de Kerstman, die verdelen we dan over
de twee scholen. Alleen verliep de
laatste kerstmarkt door een foute
communicatie niet van een leien
dakje.’

Betere communicatie
Michel van de Franstalige gemeenteschool
beaamt dat. ‘Als ouderraad streven we naar een
zo goed mogelijk onderwijs in Wemmel. Een
betere communicatie zou hierbij helpen. Ik denk
bijvoorbeeld aan het aan elkaar doorgeven
wanneer we evenementen organiseren. Zo
overlappen de activiteiten niet en kunnen we
elkaars initiatieven bijwonen.’
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In Sint-Jozef en Mater Dei proberen ze dat nu al
te doen. Dirk: ‘Als het kan, bezoeken we elkaars
activiteiten. Maar we doen meer dan alleen geld
in het laatje brengen tijdens eetfestijnen en
dergelijke. Zo zijn er heel wat educatieve en
culturele activiteiten. Eén daarvan is onze
bibliotheek op school, die ouders vrijwillig
onderhouden.’ Ook de andere scholen hebben
veel aandacht voor de educatieve projecten,
bijvoorbeeld leesouders of milieuzorg op school
(MOS).
Samenwerken: ja of nee?
Elke ouderraad doet zijn ding op een eigen
manier. Maar wat met samenwerking? Alle
voorzitters zeggen geen nee tegen samenwerken.
Valérie: ‘Veel hangt af van de plek waar iets
plaatsvindt. Ik denk dat er nog altijd een drempel
is om naar een andere school te trekken.
Leerlingen houden vast aan hun omgeving. En
bovendien is het ook praktischer om alles binnen
de eigen schoolmuren te organiseren.’

Even lijk ik mij niet meer in een interview te
bevinden, maar in een brainstormsessie. Karoline: ‘Kunnen
we niet samenwerken voor evenementen die buiten de
schoolmuren plaatsvinden? Ik denk bijvoorbeeld aan de
halloweentocht. Het zou leuk zijn om samen een grote tocht
uit te stippelen door Wemmel. Vele handen maken het werk
wat lichter.’
Dat laatste punt blijkt actueel. Michel: ‘Het is moeilijk om
ouders vandaag te motiveren om in de ouderraad te stappen.
Een ouderraad verschilt op dat gebied niet van een andere
vereniging: het werk komt altijd op dezelfde schouders
terecht.’
Gezamenlijk doel
Tijdens het gesprek stel ik mij openlijk de vraag of ouderraden
niet méér samen kunnen doen dan evenementen organiseren?
Valérie: ‘Ik denk aan iets waar we als ouder allemaal mee te
maken hebben: de verkeersveiligheid in en rondom de
scholen. Er liggen hier vier scholen op een steenworp van
elkaar. De straten errond zijn naar mijn mening gevaarlijk.
Als alle ouderraden met dat probleem naar de gemeente
stappen, kan dat een sterk signaal geven.’ Dirk: ‘Of de
zwembaden. Tegenwoordig is er geen zwemaccommodatie
voor een kind dat in Wemmel naar school gaat. Ik vind dat
niet kunnen. Als iedereen het probleem aankaart, zal de
gemeente het misschien sneller aanpakken.’

Positief gevoel
Ik stel de vraag of deze ouders elkaar eerder hebben ontmoet. Karoline: ‘Niet bewust alleszins. Het is goed dat we
nu een aanspreekpunt hebben bij een andere school.’ Dirk
gaat verder. ‘Of we hier van elkaar geleerd hebben, laat ik in
het midden. En los van het resultaat van dit gesprek; het is
goed dat we elkaar nu kennen. Ik hou hier een positief
gevoel aan over.’
Na het gesprek worden telefoonnummers en e-mailadressen
uitgewisseld, er wordt een wijntje besteld en lustig doorgepraat. Iets zegt me dat dit niet de laatste keer is dat deze vier
mensen samen rond de tafel zitten.
Jens De Smet
Overzicht schoolfeesten 2014
Sint-Jozefschool
zondag 18 mei
www.sintjozefwemmel.blogspot.be
Franstalige gemeenteschool
zaterdag 24 mei voor de lagere school;
zaterdag 14 juni voor de kleuters
www.ecfwemmel.be
Mater Dei
zondag 25 mei – voorstelling Sprookjes bestaan
(in GC de Zandloper, ter vervanging van het schoolfeest)
www.materdeiwemmel.be
Nederlandstalige gemeenteschool
zaterdag 21 juni
www.gbswemmel.be

Sprookjes bestaan
GVBS Mater Dei Wemmel
zondag 25 mei
14 en 17 uur - GC de Zandloper
Ken je het verhaal Het
lelijke eendje nog? De
Bremer stadsmuzikanten?
De kinderen van
Mater Dei in elk geval
wel. In een prachtig
muziektheaterstuk
brengen zij deze en
andere verhalen van de
gebroeders Grimm tot
leven. Ze nemen je
mee op hun wonderlijke reis langs sprookjes, waarbij fantasie en werkelijkheid
zeer dicht bij elkaar liggen. Je vraagt je zelfs af of de
sprookjes al dan niet bestaan. Jong en oud zijn welkom.
Meer info: 02 461 39 56
Reserveren via mail: secretariaat@materdeiwemmel.be
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ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
WANNEER

MEI

WIE / WAT

WAAR

INFO

De Korrel
Kleurbeheer in digitale fotografie

GC de Zandloper

Inge Bex
0477 58 89 27
www.fotoclubdekorrel.be

do

8

do

8

SCVVLV
Voordracht: De kracht van stress

do

8

OKRA
Bedevaart Banneux

Parking
gemeentehuis

Jozef Vergauwen
jozef.vergauwen@hotmail.com
02 460 03 24

vr

9

19.00

Natuurpunt
Avondwandeling Tangebeekbos

Parking
gemeentehuis

Piet Deschuytter
02 460 26 49

za

10

13.45

Davidsfonds
Bezoek aan kerkhof Laken

Bushalte achter
Sint-Servaaskerk

Hugo Goossens
02 460 13 21
hugo.goossens.w@skynet.be

vr

23

8.00

Markant
Daguitstap Orp-le-Grand,
Raeren en Monchau

Parking politie

Noëla Van Hoof
noelavanhoof@gmail.com

zo

25

14.00
17.00

GVBS Mater Dei Wemmel
Sprookjes bestaan

GC de Zandloper

02 461 39 56
secretariaat@materdeiwemmel.be

za

31

OKRA
Musical 14-18 in Mechelen

Parking
gemeentehuis

Jozef Vergauwen
jozef.vergauwen@hotmail.com
02 460 03 24

Vertrek aan
de Zandloper
om 13.45 uur

Noëla Van Hoof
noelavanhoof@gmail.com

20.00

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

JUNI
di

3

Markant
Bezoek PIVO Relegem met
rondleiding

do

12

Ziekenzorg
Pastorie
Uitstap abdij Affligem met liftbus Dr. Folletlaan
(inschrijven voor 1/6)

Paula Van den Heuvel
paulavandenheuvel@skynet.be
02 460 36 10

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor juni 2014 bekend willen maken, kunnen
voor 30 april een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van
GC de Zandloper bezorgen.

telex
De werkzaamheden aan de laagste
oevers van de vijver achter het
gemeentehuis zijn afgerond. De oevers
zijn opgehoogd, waardoor de vijver bij
hevige regenval 9 miljoen liter water
extra kan bufferen. Ook verschillende
wandelwegen in het park aan het
gemeentehuis zijn heraangelegd, al
moet een volledige heraanleg nog
Als de overheid niet met
gebeuren.
geld over de brug komt, zal er op
Parking C in Grimbergen, aan de grens
met Wemmel, geen nationaal voetbalstadion komen. Dat zegt Johan
Beerlandt, de CEO van bouwbedrijf
Besix, in enkele Franstalige kranten.
De stages van de leerlingen van de
hotel- en toerismeschool KTA Campus
Wemmel in Zagreb (Kroatië) zijn niet
onopgemerkt gebleven: de leerlingen
kwamen op de Kroatische televisie en
kregen aandacht van de Kroatische
Inwoners die graag zouden
pers.
meewerken in een tel- of stembureau
tijdens de verkiezingen van zondag 25 mei

kunnen zich vrijwillig kandidaat stellen.
Dat kan via verkiezingen@wemmel.be.
De jeugdraad zoekt jongeren die zin
hebben om hun tanden te zetten in
het jeugdbeleid in Wemmel en die op
die manier iets willen betekenen voor
de Wemmelse jeugd. Meer info:
In de
info@jeugdraadwemmel.be.
omgeving van de Henestraat klagen
inwoners over een rattenplaag. De
gemeente laat weten dat er regelmatig
rattenverdelgings-acties plaatsvinden.
GAS-boetes kosten de gemeenten
soms meer geld dan ze opbrengen. Dat
komt omdat de provinciale ambtenaar
per dossier 65 euro aanrekent aan de
gemeente, terwijl de kleinste GASboete 60 euro bedraagt. Wemmel wil
de GAS-boetes daarom optrekken tot
In Wemmel zijn in 2013
80 euro.
127 GAS-boetes uitgeschreven.
Vooral sluikstorten en het illegaal
plaatsen van schotelantennes werden
beboet. In de hele politiezone AMOW
(Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel)
werden in 2013 een 300-tal GASboetes uitgeschreven, het merendeel
in Wemmel en Asse.

Jozef Vertongen, in Wemmel beter bekend
als ‘Jef van ‘t Hoekske’, is afgelopen maand
De Wemmelse
overleden. Hij werd 92 jaar.
scouts doen het goed, want de kaap van meer
Mater Dei
dan 150 leden is overschreden.
plaatst een nieuw speeltuig in de tuin van de
school. De scouts dragen de helft van de
opbrengst van de laatste spaghettislag bij om
het te financieren. De scoutsleden maken immers
Tot 4 mei kan je
ook gebruik van het speeltuig.
in de orangerie van de Nationale Plantentuin
van Meise terecht voor de expo Machtige
De Rassel wordt in de tweede
Magnolia’s.
helft van 2015 heraangelegd (geraamde
kostprijs: ongeveer 2,1 miljoen euro).
Wemmel krijgt van de Vlaamse overheid een
subsidie van 29.000 euro voor de bestrijding
Voetbalclub KVK Wemmel
van armoede.
organiseert onder de noemer World Cup
supportersavonden voor de wedstrijden van de
Rode Duivels. Data: 17 juni om 18 uur (Algerije),
22 juni om 18 uur (Rusland) en 26 juni (Korea).
Afspraak aan het sportcomplex Marcel Van
Nog
Langenhove, Brusselsesteenweg 115.
goed nieuws voor KVK Wemmel: de subsidies
van de Vlaamse Gemeenschap voor de realisatie
van een synthetisch voetbalplein bij KVK
Wemmel zijn goedgekeurd. (jh)

VERENIGINGSNIEUWS
Geleid bezoek aan het
kerkhof van Laken
Davidsfonds WemmelRelegem-Hamme
zaterdag 10 mei
14.30 tot 16 uur
Gilberte Herbosch, die tijdens haar
opleiding voor toeristische gids haar
eindwerk maakte over het kerkhof van
Laken, zal ons rondleiden en vertellen
over het kerkhof van Laken. Dat wordt
wel eens het Belgische Père Lachaise
genoemd. De begraafplaats is niet
alleen bijzonder omwille van de
markante personen die er begraven
liggen, maar ook door zijn talrijke
merkwaardige grafmonumenten.
Sommige monumenten zijn zeer
kunstzinnig uitgewerkt; vooral het
oudste gedeelte is een waar openluchtmuseum. We bekijken de belangrijkste
en oudste monumenten. Wie ligt hier
begraven? Wie ontwierp het grafmonument? Welke zijn de voornaamste
symbolen op grafzerken?
Een kerkhof is een hof rond de kerk.
Daarom wordt ook iets verteld over de
oude en de nieuwe kerk van Laken,
met een kort stukje geschiedenis over
het ontstaan van het kerkhof, zijn
evolutie en uitbreidingen, in het
bijzonder de grafgalerijen.
Prijs: 3 euro (Davidsfondsleden);
4 euro (niet-leden)
We spreken om 13.45 uur af aan de
bushalte achter de Sint-Servaaskerk.
Meer info: Hugo Goossens,
02 460 13 21,
hugo.goossens.w@skynet.be

17e Wemmelse
verenigingenquiz
vrijdag 13 juni
19.30 uur – GC de Zandloper
Onze deuren openen om 19 uur voor
elke Wemmelaar of Wemmelse
vereniging die zin heeft in een avondje
quizzen voor de gezelligheid. Om
19.30 uur stipt gaan we van start.
Ploegen bestaan uit maximaal 5
personen. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk en kan tot 1 juni via
wemmelsequiz@outlook.com.
Deelnemen is gratis. Het aantal
plaatsen is beperkt.

Speelse taalvakantie
Nederlands met
Circus Babbelkous
vzw ‘de Rand’ en
Panta Rhei vzw
30 juni tot 4 juli

Panta Rhei en ‘de Rand’ organiseren
creatieve en leerrijke taalstages voor
kinderen van 4 tot 12 jaar voor wie het
Nederlands niet de moedertaal is.

De verenigingenquiz is meer dan
alleen maar vragen oplossen. Het is
ook hét moment waarop alle
Wemmelse verenigingen en
Wemmelaars elkaar kunnen ontmoeten
en even bijbabbelen. Zie je het niet
zitten om deel te nemen, dan kan je
altijd plaatsnemen op de publiekstribune.
Zo kan je van op de zijlijn meedoen en
eventueel supporteren voor jouw
favoriete ploeg.
Ongeluk in het spel op vrijdag de
dertiende? Dan staat er je nog altijd een
sfeervolle avond te wachten.

Nellie, Pipa, Ricco, Gus en de circusdirecteur vormen samen circus
Kababbel. Pipa is een grapjesmaker,
Gus is meestal wat triest, Nellie is een
geweldige acrobate en Ricco is
superhandig. Omdat Ricco nog niet zo
goed Nederlands begrijpt, loopt het al
eens fout. Gelukkig leidt de circusdirecteur alles in goede banen.
Het circuspersoneel groet iedere
ochtend de kinderen met een verhaal
of een liedje. Daarna starten de
activiteiten in verschillende groepen,
volgens de leeftijd en het taalniveau
van de kinderen. Ze spelen, knutselen,
bewegen, zingen ... Op vrijdag
nodigen ze ouders en grootouders uit
voor een slotmoment.
Inschrijven via www.babbelkous.be

Ontdek meer over de quiz op onze
Facebookpagina ‘Wemmelse verenigingenquiz’.

Meer info: GC de Zandloper,
02 460 73 24, info@dezandloper.be

Speelpleinwerking op zoek naar enthousiaste animatoren
Speelplein 3sje vzw
zomervakantie
Je bent minimaal 16 jaar of je wordt
16 in de loop van 2014, en je hebt
geen zin om tijdens de zomervakantie in je luie zetel te hangen? Ga dan
de uitdaging aan en stel je kandidaat
om animator te zijn op het
Wemmelse speelplein. Bij speelplein
3sje kan je leren animeren, verantwoordelijkheid nemen en met
leeftijdsgenoten een onvergetelijke
vakantie beleven. Overdag maak je
samen met de kinderen kampen, je

trekt eropuit voor een fantasietocht,
fabriceert raketten, gaat op uitstap naar
avontuurlijke locaties of laat je volledig
gaan met water tijdens de warme
dagen. Tijdens de vrije momenten kan
je nieuwe mensen leren kennen.
Bovendien verdien je ondertussen een
centje bij. Voel je het al kriebelen? Dan
is speelpleinwerk iets voor jou.

monitoren3sje@gmail.com met je
gegevens (naam, telefoonnummer,
geboortedatum, motivatie) en de data
en leeftijdsgroep(en) die je het meeste
aanspreken.

Hoe word je animator?
Stuur een mailtje naar

Ontdek ook onze website:
www.speelplein3sje.be

Ook voor meer informatie over het
animator-zijn kan je op dit e-mailadres terecht.
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VERENIGING IN DE KIJKER

De vierde Grote Prijs van Wemmel

Volle gas met nul pk
Op vrijdag 16 mei vindt de vierde editie van de Grote Prijs
van Wemmel plaats: een gocart- en zeepkistenrace
waarin gezelligheid voorop staat. Om perfecte bolides te
kunnen bouwen, konden de deelnemende teams enkele
weken voor het evenement deelnemen aan een van de
workshops zeepkisten bouwen in de Zandloper.
Wij gingen langs en bouwden mee.
‘Tot vorig jaar stelden we aan de
deelnemers een onderstel ter beschikking waarop ze hun zeepkist konden
bouwen, maar dit jaar moeten de teams
echt van nul beginnen’, legt organisator
Wies Herpol uit. Teams die niet voor
de pechvogelprijs willen gaan, maar die
ronduit the need for speed voelen,
konden dus maar beter een kijkje
nemen op een van de workshops in
maart en april, begeleid door specialisten
van de vzw Velo. Charly en Glen van
Chiro Wemmel hadden dat goed
begrepen en waren van de partij.
Keti’s versus Tito’s
Charly windt er geen doekjes om:
hij gaat met zijn Keti’s ( jongeren van
12 tot 14 jaar) voor de snelheidsprijs.
Hij zoekt het materiaal dat hem de
bloemen moet opleveren tussen wat op
het eerste gezicht op een gigantische
berg oud ijzer lijkt. En op het tweede
gezicht ook. Er zijn fietsen in alle
maten en gewichten, autopeds, een
rolstoel en een ruime keuze aan
wielen. De bolide van zijn team zal
bestaan uit een rolstoel, met daarvoor
een kinderfietsje gemonteerd. Het ziet er
vervaarlijk uit. ‘De montage doe ik
vandaag nog niet’, legt hij uit. ‘Dat wordt
een leuke activiteit met mijn Keti’s.’
De concurrentie zal onder meer van het
team van Glen komen. Hij gaat aan de
slag met het chassis van een oude gocart
en delen van een kinderfietsje. Het zijn
de kinderen uit de leeftijdsgroep
waarvoor hij verantwoordelijk is – de
Tito’s – die de zeepkist op een ereplaats
moeten parkeren. Glen zelf neemt ook
deel, maar dan aan de gocartrace. ‘Ik
heb een titel te verdedigen’, legt hij uit.
‘De voorbije jaren won ik met mijn
team de grote gocartprijs.’
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Een sofa op wielen
Glen en Charly kregen tips van Eric en
Kim van de vzw Velo, een fietspunt in
Aarschot. Zij zijn verantwoordelijk
voor de rommel op het binnenplein
van de Zandloper en kwamen met een
vrachtwagen vol oude fietsen en
montagemateriaal naar Wemmel.
Kim geeft een aantal tips om de
perfecte zeepkist te bouwen: ‘Bij een
goede zeepkist is het belangrijk dat het
zwaartepunt zo dicht mogelijk tegen
de grond ligt, zodat je kar stabiel is en
niet uit de bocht vliegt. En het klinkt
stom, maar het is een gouden tip: je
wielen moeten goed draaien. Met een
winkelkar of een sofa op wielen win je
geen zeepkistenrace.’ Verrassend:
aerodynamica blijkt geen grote rol te
spelen. ‘Dat is pas belangrijk bij grotere
snelheden, boven de 50 kilometer per
uur, en die haal je zelden met een
zeepkist.’
De twee mannen van Velo vzw
spreken met kennis van zaken, want in
het dagelijkse leven zijn ze allebei
fietshersteller. ‘Als we even tijd hebben
tussen het repareren van fietsen,
bouwen of onderhouden we onze
eigen zeepkist. Die zeepkisten brachten
ze mee naar de workshop, als voorbeeld voor geïnteresseerde bouwers.
‘Kijk, deze hier is gemaakt met een
brancard uit de Tweede Wereldoorlog
die ik op de kop kon tikken. Het zadel
is van een ligfiets. En deze hier hebben
we uit een regenton gemaakt.’
Vier prijzen
Of ze meedoen aan de Grote Prijs van
Wemmel? ‘Natuurlijk’, zegt Eric.
Organisator Wies lacht: ‘Oei, dan stel
ik voor dat we in een aparte categorie

voor de lokale deelnemers voorzien.
Anders zou het wel eens kunnen dat
die geen concurrentie zijn voor de
professionele zeepkistenracers. Eric is
immers niet de eerste de beste. Hij
werd meermaals wereldkampioen,
Europees kampioen en Belgisch
kampioen ligfietsen.’ Aan prijzen zal er
echter geen tekort zijn tijdens de GP.
‘De snelste krijgt natuurlijk een prijs,
maar ook de grootste pechvogel en de
origineelste zeepkist. Er is daarnaast
ook een speciale categorie voor
kinderen.’
De zeepkistenrace van Wemmel is dit
jaar aan zijn vierde editie toe.
Stafmedewerker Eef Vermaelen van
GC de Zandloper legt uit: ‘De grote
prijs wordt ieder jaar groter. We lokken
steeds meer volk. Uiteraard hopen we
ook dit jaar op massaal veel supporters
en deelnemers. Voor de organisatie van
het evenement slaan verschillende
spelers de handen in elkaar: de jeugdraad en de Nederlandse Culturele
Raad (NCRW) nemen het voortouw,
met steun van de gemeentelijke
sportraad, de Zandloper, het gemeentebestuur, de provincie en de Vlaamse
Rand. Het resultaat van die samenwerking kan je op vrijdag 16 mei gaan
bewonderen op het Kerkplein.’
Maarten Croes

Vierde Grote Prijs van Wemmel
vrijdag 16 mei vanaf 18 uur
omgeving kerk – Wemmel-centrum
Neem gratis deel aan de zeepkistenrace
met 1 of 2 piloten. Voor deelname aan
de gocartrace, met min. 4 en max. 8
personen, betaal je 10 euro.
Inschrijven via GC de Zandloper,
info@dezandloper.be, 02 460 73 24.
Meer info: www.gpwemmel.be,
Wies Herpol, 0477 89 95 24
Wil je niet deelnemen, kom dan gewoon
een kijkje nemen, alleen of met vrienden.
Het belooft een gezellige Wemmelse
avond te worden, pal in het hartje van
onze gemeente.
Naast de gocart- en zeepkistenrace en de
meikermis zullen er in het centrum
traditiegetrouw ook verschillende
drank-, eet- en promotiestanden van
Wemmelse verenigingen te vinden zijn.

© Tine De Wilde
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VERENIGINGSNIEUWS
Avondwandeling Tangebeekbos
Natuurpunt Wemmel
vrijdag 9 mei
19 uur - parking gemeentehuis

Jaarlijkse uitstap
Ziekenzorg Wemmel-Hamme
donderdag 12 juni
11 uur - pastorie

Mei is de uitgelezen periode om de bosflora te ontdekken.
We verkennen het Tangebeekbos, een 5 hectare groot bos
op de rechteroever van de Tangebeek (op de grens tussen
Grimbergen en Vilvoorde). De wandelpaden zijn er goed
begaanbaar. De ideale gelegenheid voor wie planten wil
leren herkennen. Na deze wandeling hebben hondsdraf,
fluitenkruid of kruipend zenegroen geen geheimen meer.

Naar jaarlijkse gewoonte
gaan we op stap. Deze
keer kiezen we voor de
abdij van Affligem. We
starten met een etentje
in de brasserie, gevolgd
door een bezoek aan de
abdij onder leiding van
een gids. We vertrekken
om 11 uur aan de
pastorie (Dr. Folletlaan)
en zijn terug rond 18
uur. Inschrijven kan tot 1 juni. Wij zorgen voor een liftbus.

We komen om 19 uur samen aan de parking van het
gemeentehuis van Wemmel of om 19.30 uur bij de rotonde
van afrit 6 op de binnenring (Koningslo). We eindigen rond
21 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel, kleding aangepast aan het weer
Meer info: Piet Deschuytter, 02 460 26 49

Inschrijven kan via de medewerkers van Ziekenzorg of door
contact op te nemen met Paula Van den Heuvel via
02 460 36 10.

Natuurwandeling in en rond Hoegaarden
Davidsfonds
zondag 18 mei
Twaalf jaar geleden zette Natuurpunt in het kader van de
ruilverkaveling Hoegaarden een reeks voormalige akkers
om tot natuurgebied. De voormalige landbouwgronden
op kalkrijke grond werden gedurende die tijd beheerd
met het oog op natuurherstel. Dat volgehouden beheer
werpt nu zijn vruchten af. Maar liefst negen verschillende
soorten orchideeën verschenen in dit gebied, quasi uniek
in Vlaanderen.
We wandelen met een natuurgids 8 kilometer door een
uniek natuurgebied, Rosdel. Achteraf drinken we een
glaasje in de brouwerij.
Wil je mee wandelen? We spreken om 13 uur af op de
parking aan het gemeentehuis van Wemmel.
Meer info: Marc Gieken, 02 269 97 31

Lees je graag onze gemeenschapskrant?
Gemeenschapskrant de zandloper wordt maandelijks bus aan bus verspreid in Wemmel, Hamme en Relegem.
Daarnaast versturen we ook gemeenschapskranten naar adressen buiten de gemeente. Mensen die verhuisd zijn
of die uit interesse de krantjes willen ontvangen, kunnen ons op die manier blijven volgen. De lijst van geadresseerden wordt deze zomer opgekuist.
Woon je niet in Wemmel, Hamme of Relegem en blijf je graag onze gemeenschapskrant ontvangen?
Stuur ons dan een bericht via info@dezandloper.be of 02 460 73 24 om te bevestigen dat je de krantjes graag
leest. Als we geen bericht ontvangen, halen we je naam en adres vanaf september uit ons bestand.
Bedankt voor je reactie. Ter info: alle edities van de zandloper zijn terug te vinden in ons archief op
www.dezandloper.be.
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE
In het kader van de Week van de opvoeding organiseert de gemeentelijke bibliotheek
verschillende activiteiten.
Peuters en hun emoties
donderdag 15 mei
20 uur
gemeentelijke bibliotheek

Peuters worden zich meer en meer
bewust van wat ze zelf al kunnen en
van hun eigen ik. Ze proberen hun
emoties op een ‘normale’ manier te
uiten, maar dat lukt nog niet altijd
goed.
Veel peuters zijn bang voor harde
geluiden, het donker, enge beesten …
Plots kunnen ze ook heel agressief uit
de hoek komen en echte ‘woedeaanvallen’ krijgen. Sommige peuters
beginnen anderen te bijten, schoppen
of slaan, of gedragen zich heel koppig.
Hoe je met al deze moties van je peuter
kan omgaan, wordt in deze workshop
uitgelegd door Nathalie Heurckmans.

Feest in het park
voor ouders en kinderen
zondag 11 mei
14 tot 17 uur
park residentie Geurts
Op zondag 11 mei organiseert het
gemeentebestuur in samenwerking met
verschillende scholen en organisaties een
gezellig feest voor ouders en kinderen in
het park van de residentie Geurts.
Bezorg je oogappels een onvergetelijke
dag en neem samen met hen deel aan de
rommelmarkt, workshops (o.a. circusatelier
met vzw Zonder Handen, interactieve
kinderliedjes met nonkel Wannes van
Mater Dei, workshop yoga met Zen &
Fun Attitude en initiatie kungfu met

Eigen baas over je gedachten
Leer je kind positief denken
maandag 19 mei
19.30 uur
gemeentelijke bibliotheek

Tijdens deze infoavond leren we aan de
hand van concrete voorbeelden wat
positief denken is en hoe je dit als
ouder aan je kind kunt leren. Kinderen
die positief denken, zijn immers
gelukkiger en hebben meer vrienden.
Ze worden minder gepest en presteren
beter op school.
Als ouder ben je een belangrijk
voorbeeld voor je kind. Vandaar dat je
tijdens deze infoavond eerst zelf leert
om met je negatieve gedachten aan de
slag te gaan. Je leert hoe je je kind kunt
uitleggen wat positief denken is en hoe
jullie dit samen kunnen oefenen.
Begeleidster Wendy de Pree zorgt dat
je naar huis gaat met heel wat
praktische tips.

Blesda Institute) en doorlopende
animatie. Plezier gegarandeerd. En
omdat het Moederdag is, is er ook
voor de mama’s heel wat gepland …
De toegang is gratis.

Mama en papa,
help, ik lees!
over lezen en dyslexie
donderdag 22 mei
20 uur – Villa Beverbos

Lezen is steeds belangrijker geworden
in onze maatschappij. Begin vorige
eeuw gingen kinderen mee werken
op het land of in de fabriek. Veel
ouders en kinderen konden niet
lezen of schrijven. In 2014 gaan
bijna alle kinderen naar school om
te leren lezen en schrijven. Veel
ouders oefenen ’s avonds met hun
kind. Sommige kinderen kunnen
niet vlot lezen en schrijven veel
fouten.
En wat dan? Deze avond proberen
we veel vragen te beantwoorden, te
beginnen met: Wat is lezen? Wat is
schrijven? Wat moet een kind
kunnen om te leren lezen en
schrijven? Waarom hebben sommige
kinderen er zo veel last mee?
Leesproblemen en dyslexie zijn bijna
synoniemen geworden. Maar zijn ze
het ook? Hoe kunnen de meester,
juf en ouders samen helpen?
In samenwerking met Inner-G,
multidisciplinaire groepspraktijk.
Meer info en inschrijven voor
de lezingen: gemeentelijke
bibliotheek, 02 462 06 20,
bibliotheek@wemmel.be

Een standplaats voor de rommelmarkt reserveren, kan telefonisch bij
het Lokaal Dienstencentrum via
02 462 03 30.
De standvergoeding bedraagt 5 euro
(verzekering en 2 drankjes inbegrepen).
De plaatsen zijn beperkt.
Meer info: dienst Vrije Tijd en
Welzijn, 02 462 03 92 of
vtw@wemmel.be
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NIEUWS UIT DE ZANDLOPER
Muziekkriebels
Sessie voor baby’s
zondag 11 mei
vorming

Christel Van Nooten
Waterdragers
12 mei tot 28 mei
expo - fotografie

Michiel Hendryckx
Over de Rand
14 mei tot 3 juni
expo - fotografie

Kinderen worden geboren met een
natuurlijke gevoeligheid voor muziek.
Tijdens muziekkriebels willen we die
gevoeligheid aanspreken, stimuleren en
tot ontwikkeling brengen.
Muziekplezier in een veilige, liefdevolle omgeving komt daarbij op de
eerste plaats. De leefwereld en ontwikkeling van kinderen staan centraal. Een
ideaal verwenmoment voor baby’s en

Zoals de sensor van de camera het licht
opvangt en draagt, zoals het materiaal
de afgewerkte beelden draagt, zoals
water leven draagt, zo dragen de
watertorens het water naar de gebruiker.
Waterdragers.

Als buitenstaander met een sterke historische
interesse ging Michiel Hendryckx op pad. Hij
vatte de Rand in 40 beelden.

Dankzij de reeks Waterdragers valt de
vanzelfsprekendheid om overal en altijd
over stromend water te kunnen

Zijn lens registreerde het nog sterk landelijke
karakter van de streek: velden, grazende
koeien, akkers met rodekool en veldweggetjes.
Ook duivenmelkers, paardenkopers, witloofboeren en druiventelers ontsnapten niet aan
zijn oog. De fotograaf vertrouwde blijkbaar

(groot)ouder(s).
Proefsessie voor baby’s
0 tot 6 maanden: van 10.30 tot 11 uur
7 tot 11 maanden: van 9.45 tot 10.15 uur

Taaliconen

beschikken weg. De kraan opendraaien
is een totaal andere beleving geworden.
Het medium, de drager van het beeld,
schrijft mee aan de beeldende taal, het
verhaal dat verteld moet worden. Daar
is dan ook de titel van de reeks uit
ontstaan.

Hier vind je activiteiten in het
Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen.
Gebruik de uitleg bij de taaliconen
om een activiteit te kiezen (voor
volwassenen).

De tentoonstelling is open van 12 mei
tot en met 28 mei, van maandag tot
vrijdag van 9 tot 18 uur.
Op 26 mei kan je de tentoonstelling
niet bezoeken.

Je spreekt nog geen
of niet zo veel Nederlands.

Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Prijs: 8 euro
Laatste tickets

Je spreekt en begrijpt
vlot Nederlands.
Meer informatie:
www.dezandloper.be/nl/taalicoon
De taaliconen zijn ontwikkeld door
het Huis van het Nederlands Brussel
en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
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Deze fototentoonstelling hoort bij de publicatie
Brussel en de Vlaamse Rand, een verhaal van
migraties en grenzen. In opdracht van de provincie
Vlaams-Brabant werken de vier Vlaamse
privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra beurtelings een project uit rond een
thema uit de geschiedenis van de provincie. Het
ADVN heeft in 2008 een studie afgerond over
de grootstedelijke migratie tussen Brussel en de
Vlaamse Rand en de ingrijpende veranderingen
die deze verhuisbewegingen ook vandaag nog
met zich meebrengen: verstedelijking, verkaveling,
verdringing, verfransing, ontnederlandsing ...
Een helder boek over een complex thema!
De tentoonstelling is open van 14 mei tot 3 juni,
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.
Op 26, 29, 30 en 31 mei en 1 juni kan je de
tentoonstelling niet bezoeken.

Je begrijpt al een
beetje Nederlands.
Je begrijpt al veel
Nederlands en je kan ook al iets
vertellen.

zelf de landelijke idylle die hij zag niet. Hij
noteerde bij elke foto nauwgezet de afstand tot
de Grote Markt.

Sluitingsdagen in mei en juni
De cafetaria van GC de
Zandloper is gesloten op
1, 29, 30 en 31 mei en
op 1, 7, 8 en 9 juni.
Het gemeenschapscentrum zelf
is gesloten op 1, 29, 30 en 31
mei en op 1, 7, 8, 9 en 19 juni.

Meer info en tickets: 02 460 73 24,
info@dezandloper.be, www.dezandloper.be

Lies Van Wemmel
In-visible
4 tot 23 juni
expo - fotografie

Ensor Strijkkwartet
(Extra) concert
zaterdag 7 juni
klassiek

Het werk In-visible handelt over de verschillende lagen die
een persoonlijkheid kan omvatten. Lagen die duidelijk
zichtbaar zijn en die graag of gemakkelijk getoond worden
en lagen die pas later te ontdekken vallen, omdat ze liever
toegedekt blijven en wat complexer zijn. Deze laag zie je
normaal gesproken pas als er wat tijd over gaat of als er
vertrouwen is.

Op donderdag 10 oktober gaf het Ensor Strijkkwartet een
concert in Ossel. Die avond kampte de primarius echter met
een blessure aan de hand, waardoor het concert niet volledig
kon worden voltooid en het geplande strijkkwartet van
Beethoven niet aan bod kwam. Het Ensor Strijkkwartet
beloofde dat op een andere keer in te halen en zo wordt het
ook gepland.

De bovenste lagen tonen zich afwisselend. Het ene moment
krijg je deze eigenschap meer te zien, het andere moment
een andere, af hankelijk van de situatie. De onderste of de
laatste laag staat voor
de donkere kanten
van iemands
persoonlijkheid. Die
evolueren minder en
zijn minder soepel.
Ze zorgen soms voor
het gevoel vast te
zitten en niet vooruit
te geraken.
Het gaat ook over de
tegenstellingen die
leven tussen deze
lagen. Het vloeiende
en het starre. Lagen
die zorgen voor
harmonie, luchtigheid, soepelheid, zachtheid en kleur. Lagen
die zorgen voor twijfels, onzekerheden, angsten en belemmeringen.

Op zaterdag 7 juni om 17 uur bieden we een extra concert
aan van het Ensor Strijkkwartet. Wie er op 10 oktober bij
was, kan het concert gratis bijwonen (mits reservering) via

Dit alles is aanwezig in één persoon en maakt een individu
tot wie het is. Het maakt iemand boeiend, maar soms ook
complex. Vandaar ook de vaagheid in de beelden.
De tentoonstelling is open van 4 tot 23 juni, van maandag
tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op 9 en 19 juni kan je de
tentoonstelling niet bezoeken.

info@dezandloper.be (geef ons de naam waarop gereserveerd werd voor het concert van 10 oktober door). Maar ook
wie interesse heeft en geen kaartje had voor het concert van
10 oktober, is welkom.
Programma:
Ludwig van Beethoven: Strijkkwartet n° 6, opus 18
Luigi Cherubini: een strijkkwartet
17 uur - op locatie: Sint-Jan-de-Doperkerk, Kasteelstraat,
Ossel (Brussegem/Merchtem)
Tickets: 8 euro (vvk/kassa), 7 euro (abonnees / leden
muziekacademie Wemmel)

Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

VOORSTELLINGEN IN DE MUZE VAN MEISE
Koen Vereertbrugghen
& Lea Fink
Die Schöne Müllerin
zondag 4 mei
klassiek
Deze dramatische vertelling, gecomponeerd door Schubert, wordt gezongen
door de veelzijdige tenor Koen
Vereertbrugghen en op piano begeleid
door Lea Fink.
11 uur - GC de Muze van Meise

Meer info: 02 892 24 40,
www.demuzevanmeise.be

Arnout Van Den Bossche
De relatiefluisteraar
vrijdag 9 mei
humor/cabaret

Theater Froefroe
Kwak
zaterdag 10 mei
familie

Een originele voorstelling vol subtiele
humor, verpakt als een relatiecursus
waaraan je nog vaak zal terugdenken.
Fijnzinnig, herkenbaar en vermakelijk
raak!

Kikkerprinssprookje in een installatie
vol poppen, video en livemuziek. Een
poëtische versie, speels en ondeugend.
Een avondvoorstelling voor kinderen
vanaf 5 jaar. Net echt.

20 uur - GC de Muze van Meise

19 uur - GC de Muze van Meise
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Naar de stembus op 25 mei

Kiezen na de zesde
staatshervorming
De zesde staatshervorming heeft liters inkt doen vloeien. Nieuwigheden en hervormingen
worden op verschillende niveaus doorgevoerd. Voor de faciliteitengemeenten zijn de veranderingen misschien nog het meest ingrijpend. Zeker als het gaat om het vervullen van
de kiesverrichtingen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje. Zo kan je zonder
zorgen naar de stembus trekken voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van
zondag 25 mei.
De federale staat compacter en efficiënter
maken en de deelstaten (gemeenschappen en
gewesten, n.v.d.r.) meer autonomie en
verantwoordelijkheid geven. In die woorden
wordt in de introductie van het regeerakkoord uit 2011 toegelicht wat de
ambitie van de zesde staatshervorming
is. Anders geformuleerd: meer geld en
bevoegdheden voor het Vlaamse
Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en
hun respectievelijke tegenhangers in de
andere taalgebieden. Over een pak
zaken, zoals het activeren van werklozen
of de kinderbijslag, heeft de Vlaamse
overheid voortaan bijvoorbeeld zeggenschap. Naast de verschuiving van heel
wat bevoegdheden is er ook op institutioneel vlak een hervorming doorgevoerd. Dat heeft concrete gevolgen bij
deze verkiezingen.
R.I.P. B-H-V
Tientallen jaren werd erover gediscussieerd, decennialang was het de inzet
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van politieke strategieën: de splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde. Voortaan
behoort die kieskring tot het verleden.
Wie stemgerechtigd is in VlaamsBrabant zal bij federale en Europese
verkiezingen voortaan alleen op
kandidaten kunnen stemmen die op
een Vlaams-Brabantse lijst staan. Bij de
Vlaamse verkiezingen was dat al het
geval en blijft dat nu ook gelden. Zo
kunnen inwoners van bijvoorbeeld
Zaventem, Beersel of Meise niet langer
stemmen op kandidaten die in Brussel
wonen.
Voor de zes faciliteitengemeenten is
evenwel een uitzondering uitgewerkt.
De zes maken wel deel uit van de
nieuwe kieskring Vlaams-Brabant,
maar voor hen is er een apart kieskanton opgericht voor de Vlaamse,
federale en Europese verkiezingen: het
bijzondere kieskanton Sint-GenesiusRode. Inwoners uit die kieskring
kunnen, net als vroeger, stemmen op

kandidaten uit Brussel, voor de federale
en Europese verkiezingen. Zij hebben
voor deze verkiezingen de keuze tussen
partijen en kandidaten die ofwel in
Vlaams-Brabant ofwel in Brussel
opkomen. Voor de Vlaamse verkiezingen is dat in het kieskanton Rode niet
het geval. Hier kunnen ze enkel voor
de Vlaams-Brabantse lijsten hun stem
uitbrengen.
De wijze van stemmen gebeurt in de
faciliteitengemeenten gedeeltelijk op
papier, gedeeltelijk elektronisch. Wie
in Drogenbos, Linkebeek, SintGenesius-Rode en Wemmel woont,
krijgt een dubbelzijdig stembiljet op
papier, waarbij je op de ene kant de
Nederlandstalige en op de andere kant
de Franstalige lijsten vindt. In
Wezembeek-Oppem en Kraainem
kunnen de inwoners elektronisch stemmen. Zij kunnen via een druk op de
knop kiezen voor een pagina met een

RAND-NIEUWS
overzicht van de Nederlandstalige of Franstalige lijsten.
Senaat light
Op 25 mei worden vertegenwoordigers gekozen voor het
Vlaams Parlement, de Kamer (federaal) en het Europees
Parlement. Voor de Senaat bolletjes kleuren kan niet meer.
De zesde staatshervorming heeft een einde gemaakt aan de
Senaat zoals we die tot nu kennen. Voortaan zijn er geen
rechtstreeks verkozen senatoren meer, maar worden de rode
pluchen zetels in het parlement bevolkt door parlementsleden
uit de gewesten. Vijftig senatoren worden afgevaardigd uit
de parlementen van de regio’s, tien senatoren worden
gecoöpteerd. Hier zouden ook Franstaligen uit VlaamsBrabant aangeduid kunnen worden om te zetelen. De Senaat
zal niet alleen uit minder leden bestaan, hij zal bovendien
nog maar een achttal keer per jaar voltallig bijeenkomen,
terwijl dat nu in principe nog elke week is.
Hamvraag
De vraag is nu echter: hoe zal de nieuwe staatshervorming
het stemgedrag in de faciliteitengemeenten beïnvloeden?
Zullen kiezers uit de faciliteitengemeenten voor de Kamer
en Europa stemmen voor Franstalige boegbeelden uit Brussel
of krijgen de Nederlandstalige Brusselaars meer steun uit de
faciliteitenhoek? Of krijgt de Nederlandstalige kandidaat op
de lijst van Ecolo bijvoorbeeld opeens meer stemmen, omdat
zo de kans op een Nederlandstalige die kan zetelen misschien groter wordt? Een dilemma voor al wie strategisch
zijn stem wil uitbrengen.
In principe zou het na 25 mei een tijdje duren vooraleer we
opnieuw naar de stembus moeten. Dankzij de laatste
staatshervorming duren de legislaturen op federaal niveau
voortaan ook vijf jaar, net zoals voor het Vlaamse en
Europese Parlement. Voordien was dat vier jaar voor de
Kamer. Wie nu dus zijn hoofd wil breken over al die nieuwe
richtlijnen ... Nog een kleine maand en je mag vijf jaar op je
lauweren rusten. Hoewel, we vergeten bijna de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vier jaar kiesrust dus.
Niet-Belgen
En wat met buitenlanders die in België wonen? Niet-Belgen
mogen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar niet
bij provincieraadsverkiezingen, regionale verkiezingen of
verkiezingen voor het federale niveau. Voor Europese
verkiezingen is het ingewikkelder. Wie de nationaliteit van
een van de EU-lidstaten heeft, mag ofwel in België ofwel in
het land van herkomst stemmen. Als hij of zij kiest om in
België te stemmen, mag dat enkel op Belgische lijsten.
Buitenlanders moesten hun aanvraag om te mogen stemmen
indienen voor 1 maart. Wie intekent, kan ook blijven
stemmen bij de volgende verkiezingen, tenzij hij schriftelijk
afstand doet van het stemrecht.
Belgen die in het buitenland wonen, zullen niet langer
kunnen kiezen in welke gemeente ze zich inschrijven. Velen
kozen vroeger een gemeente uit de kieskring Brussel-HalleVilvoorde, maar voortaan worden ze automatisch ingeschreven
in de gemeente waar ze het laatst woonden.
Wim Troch

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,
Geert Pittomvils, Joris Roesems, Willy Spittaels,
Diana Joppe-Van Bergeijk, 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, woensdag en
vrijdag van 9-12 uur en van 13-17 uur (tot 16 uur tijdens
schoolvakanties), donderdag van 9-12 uur en van 13-19 uur
(20.30 uur bij avondkassa), zaterdag en zondag gesloten.
Tickets bestellen kan steeds online via www.dezandloper.be.
Tel. 02 460 73 24. E-mail: info@dezandloper.be
Je vindt deze editie en het volledige archief van
de zandloper op www.dezandloper.be.
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DE DRIE VAN …

Jules De Vleminck

Eén: Debet
Saskia Noort
‘Ik vind Noort een van de beste Nederlandse schrijfsters. Na
meer dan tien boeken ben ik nog altijd fan van haar spannende stijl. Debet is het langverwachte vervolg op De eetclub,
waar ook een film van gemaakt werd. Op een koude
winternacht verongelukt Karens echtgenoot. Die was
tv-producer en had een succesvolle reputatie. Tot Karen
gaandeweg een ander verhaal ontdekt. Het leven dat zo
perfect leek toen haar man nog leefde, blijkt een grote
leugen te zijn. Tussen het rouwen en het opvoeden van haar
twee puberdochters door probeert ze de waarheid te ontdekken.
Daarvoor gaat ze terug naar Bergen, het dorp waar het
allemaal begon. Een zoektocht waarbij haar eigen leven ook
niet zonder gevaar blijkt.’
Twee: Oud worden zonder het te zijn
R. Westendorp
‘Iedereen wil lang leven, maar niemand wil oud worden. Ik
ben daar zeker geen uitzondering op. Door te letten op mijn
levensstijl hoop ik gezond te blijven tot het einde, zonder
slepende ziekte. Dit non-fictieboek geeft op zich geen grote
openbaringen, maar is wel interessant. Volgens de
Nederlandse professor Westendorp is veroudering niets
anders dan een opeenstapeling van minuscule beschadigingen.
Hoe die zich manifesteren, hangt af van drie factoren: onze
genen, de omgeving en het toeval. Hij geeft daarbij een
aantal regels om de slijtage aan ons lichaam – zowel fysiek
als mentaal, aangeboren of niet – te beperken. Niet roken,
veel bewegen, je bloeddruk laag houden, gevarieerd eten en
optimistisch zijn. De professor beweert dat wie vandaag
geboren wordt, kans maakt om 135 jaar te worden.
Een aangenaam boek, geschreven in glasheldere taal, daar
hou ik van.’
Drie: Het Droste-effect
Christian De Coninck
‘Dit boek neemt je mee in een politieonderzoek. De jonge
zakenman Kobe de Lil komt terug van een vakantie in

© Tine De Wilde

Een bezige bij, zo zou je Jules De Vleminck
kunnen omschrijven. Maar zelfs dat is een
understatement. Niet alleen maakt hij
surrealistische kunstwerken op basis van
figuren uit magazines, hij verzamelt ook
pillendoosjes uit alle landen en is actief in
heel wat verenigingen. En natuurlijk leest
hij ook; gemiddeld één boek per week.
Van elk boek dat Jules leest, schrijft hij
een recensie die in verschillende bladen
gepubliceerd wordt. Mooie zinnen en
citaten die hij jarenlang opschreef, bundelde
hij in een boek, dat hij ook uitgaf. Ontdek
hier Jules’ reactie op drie van zijn lievelingsboeken.

Mexico, maar wordt onwel als hij zijn bagage wil oppikken.
Hij belandt snel in een Brussels ziekenhuis, maar overlijdt
toch. Verdacht. Commissaris Goris en inspecteur Pauwels
onderzoeken de zaak en komen erachter dat de Lil een
bolletjesslikker was en dat hij cocaïne in zijn lijf had. Bij
diepgaander onderzoek komen Goris en Pauwels in
aanraking met de Colombiaanse drugsmaffia, die er niet
voor terugschrikt de familie van beide heren lastig te vallen.
Omdat de auteur zelf commissaris is bij de Brusselse politie,
weet hij waarover hij spreekt. Ik vind het boeiend om mee
te lezen achter de schermen. De spanning brandt op elke
pagina.’
Roosje Lowette
Ontdek de drie van … in de bib!
In de drie van … vertellen Wemmelaars elke maand over
drie boeken die hen beroerden, ontroerden, bijbleven of
verrast hebben. Hun selectie vind je ook in de bibliotheek
van Wemmel. In mei kan je de drie aanraders van Jules
De Vleminck in de bib vinden. Passeer zeker eens en
ontdek de verhalen van Saskia Noort, R. Westendorp en
Christian De Coninck.
Locatie: J. De Ridderlaan 49, Wemmel
Meer info: 02 462 06 23, bib@wemmel.be, bib.wemmel.be
Wil jij jouw drie favoriete boeken voorstellen
in de zandloperkrant? Geef dan een seintje via
info@dezandloper.be.

