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DE ZANDLOPER

100 JAAR GROOTE OORLOG

Onze helden van 1914-1918
Andreas Verhasselt

Militair kerkhof Ougrée

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Overal in het land
vind je tentoonstellingen of activiteiten ter nagedachtenis van de Groote Oorlog. In de
zandloperkrant houden we de herinnering levend door je de komende maanden een
overzicht te geven van Wemmelaars die stierven in volle strijd. Straten in Wemmel
werden naar deze oorlogshelden genoemd.
Andreas Verhasselt (1891-1914)
9e linieregiment, IX gemengde
brigade, 3e legerdivisie
Op 4 augustus ’s morgens vallen de
Duitsers België aan. Een snelle inname
van de vesting Luik is essentieel, omdat
de wegen en spoorwegen er onmisbaar
zijn voor het Duitse Eerste en Tweede
Leger (dat bestaat uit 600.000 soldaten,
n.v.d.r.) in hun opmars naar Parijs.
Eenheden van beide legers proberen
door te breken. Luik moet ten laatste
op 6 augustus in Duitse handen zijn.
Andreas Verhasselt is soldaat in het 9e
linieregiment, een Brussels regiment
(kazerne: Klein Kasteeltje). Bij de
mobilisatie wordt het regiment
ontdubbeld om de 9e gemengde
brigade te vormen. Als lid van de
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lichting 1911 bleef hij bij het 9e linieregiment. De even lichtingen vormen
het 29e linieregiment. Zij worden
toegevoegd aan de 3e legerdivisie van
generaal Leman en hebben als taak de
omgeving rond het fort van Boncelles
te verdedigen (omgeving van de
huidige site CHU Sart Tilman).
5 augustus ‘s avonds bereiken de Duitse
soldaten van de 38e en 43e Duitse
brigade de verdedigingsperimeter
tussen de Maas en de Ourthe.
Om 23 uur vallen ze door de bossen de
Belgische stellingen van de 9e linie
aan. De Belgische linie wordt doorbroken. Belgische versterkingen
worden aangevoerd als de Duitsers
doorstoten naar Ougrée en Seraing.

Uiteindelijk trekken zowel de Duisters
als de Belgen zich terug, waardoor om
10 uur ’s morgens de rust weerkeert.
Honderden soldaten sneuvelen aan
beide zijden. De kerkhoven van
Ougrée en het fort van Boncelles zijn
hiervan getuigen.
Andreas Verhasselt laat het leven in
Bois Saint-Jean op 6 augustus 1914 en
wordt samen met 231 strijdmakkers
begraven op het oorlogskerkhof van
Ougrée. Hij werd op 26 augustus 1891
geboren als zoon van schrijnwerker
Joannes Carolus Verhasselt en Joanna
Maria Vereerstraeten.
Geert Pittomvils

telex
De gemeenteraden verlopen ongezien
rustig tegenwoordig. Van oppositie is,
behoudens enkele summiere opmerkingen of enkele tegenstemmen vanuit
Franstalige partijen, haast geen sprake
Woonzorgweb.be, een nieuwe
meer.
website van drie jonge ondernemers,
marketeer Tim Mertens uit Wemmel
en webspecialisten Olivier Jacquet en
Bart Noppen is een onlinegids waarmee de zoektocht naar een geschikt
rusthuis of een geschikte serviceflat
wordt vereenvoudigd. Je vindt er ook
basisinformatie over pensioenen,
sparen en beleggen voor een zorgeloze
De kinderarmoede neemt
oude dag.
toe in Wemmel. Het OCMW neemt
maatregelen om die armoede te
bestrijden via het Wemmels
Overlegplatform (kinder)armoedebestrijding (WOP). Dat platform krijgt
tot 2019 jaarlijks net geen 30.000
Raadslid Koen
euro subsidie per jaar.
Weemaes (WEMMEL, N-VA) vroeg aan
Vincent Jonckheere (G5), schepen van
Milieu, om deel te nemen aan de
Vergroot de Hoop-actie, waarbij
taxussnoeisel gratis naar het containerpark kan worden gebracht ten voordele
van de productie van medicijnen voor
chemotherapie. De schepen zal de
De meerderheid
zaak onderzoeken.
WEMMEL-G5 heeft oppositieschepen
Bernard Carpriau (LB-MR), bevoegd
voor Onderwijs, als effectief lid uit het
beheerscomité van de scholengemeenschappen Rand-NED en Rand-FR
gestemd. Carpriau blijft wel plaatsvervanger, maar burgemeester Walter
Vansteenkiste (WEMMEL) wordt
Na een carrière van 45
effectief lid.
jaar stoppen Nicole en Hugo, het
bekende showbizzkoppel uit Wemmel,
op 1 december 2015 met zingen. Ze
plannen nog een laatste nieuwe
tournee en zopas is ook hun laatste
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album verschenen.
Wemmel bleef
niet gespaard van wateroverlast. Op
vrijdag 11 juli liepen onder andere in
de Bruyndonckxstraat en de Guido
Gezellestraat heel wat kelders onder
De gemeenteraad keurde de
water.
huur van 10 ledborden voor de
gemeentelijke Nederlandstalige lagere
Burgemeester Walter
school goed.
Vansteenkiste (WEMMEL) is niet te
spreken over de uitspraak van de
Brusselse rechtbank om twee vliegroutes van de luchthaven van
Zaventem boven Brussel te schrappen.
Het gevolg zou zijn dat de Noordrand
opnieuw meer vluchten te verwerken
krijgt, tenzij de onderhandelaars van de
nieuwe federale regering een oplossing
Leontine De Boeck werd
vinden.
100 jaar. Dat werd gevierd door de
medebewoners en het personeel van
De
het OCMW in de Residentie.
gemeenteraad besliste om een
parkeerplaats voor hulpdiensten aan
het vroegere rusthuis in de
Eburonenlaan te schrappen. De
bewoners van het rustoord zijn
verhuisd naar het nieuwe rustoord
Een vijfkoppige
Hestia aan de Zijp.
filmploeg van kinderzender VTM
KZOOM maakte opnames op het
Speelplein 3sje in het gemeentelijke
complex Zijp. De kinderen waren op de
kinderzender een week lang te zien
met verschillende spelletjes en een
echte VTM KZOOM-wrapper. (JH)

Tine Ruysschaert en
Bart Cafmeyer
Menschen in den Grooten
Oorlog
dinsdag 7 oktober
20 uur - GC de Zandloper
‘t Gaat niet over bommen,
niet over kogels
niet over kolonels en soldaten
niet over winnaars en verliezers
slagvelden en treurmarsen
‘t Gaat over mensen
eenvoudige zielen
en al die stille tranen
en dat wat ge niet verstaat
als ‘t oorlog is.

Een paar slijkerige bottines, een piano
en twee stoelen als attributen. Soberder
kan het haast niet. Op de scène
brengen woordkunstenaars Tine
Ruysschaert en Bart Cafmeyer ieder
een aantal monologen. Ze kruipen in
de huid van tal van personages uit de
Eerste Wereldoorlog. De teksten zijn
gebaseerd op waargebeurde feiten en
worden aangevuld met muziek en
liedjes van Arnold Sercu.
Deze voorstelling wordt georganiseerd
door Markant, SCVVLV en BTC, met
steun van de Nederlandse Culturele
Raad Wemmel (NCRW).
Tickets: 12 euro (kassa) – 10 euro (vvk)
Meer info: 02 460 73 24,
info@dezandlopere.be

Tweede kaarttoernooi gewone whist
Seizoen 2014-2015
start op 23 september - cafetaria GC de Zandloper
Elke derde dinsdag van de maanden september tot april
wordt er in de cafetaria van GC de Zandloper gewone whist
(wiezen) gespeeld. Elke maand zijn er twee prijzen per tafel
te winnen. Op dinsdag 21 april is er een prijsuitreiking.
Iedereen is welkom vanaf 14 uur. Om 14.30 uur stipt
beginnen we te spelen. Er zijn kaartnamiddagen op
23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december,
20 januari, 17 februari, 17 maart en 21 april. Inschrijven kan
voor 10 euro. Daarin zijn drie gewone dranken begrepen.

Meer info: F. De Coninck, 02 460 33 73
of bij de cafetaria, 02 460 19 78, cafetaria@dezandloper.be
In de gemeentelijke feestzaal van Hamme kan je elke eerste
dinsdag van de maand, vanaf 9 september, terecht voor
eenzelfde kaarttoernooi. Inschrijven kan telkens vanaf
13.30 uur, het toernooi start om 14 uur.
Meer info: F. De Coninck, 02 460 33 73
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80 jaar Chiro Wemmel

V.l.n.r.: Daan Vermeerbergen, Steve Goeman, Greet De Breucker en Frans Bockstael

Eén keer Chiro, altijd Chiro
Chiro Wemmel bestaat tachtig jaar. Hoog tijd om vier generaties te herenigen in een
gesprek. Huidige hoofdleider Daan Vermeerbergen, gewezen leider en ex-kookouder
Steve Goeman, gewezen leidster Greet De Breucker en gewezen leider en ex-kookouder
Frans Bockstael vertellen honderduit, en komen al snel tot de slotsom: één keer Chiro,
altijd Chiro.
De hoogtepunten uit de geschiedenis
van 80 jaar Chiro Wemmel kan je
misschien in één alinea samenvatten,
maar dat zegt lang niet alles over het
engagement dat duizenden mensen al
die tijd bij Chiro Wemmel zijn
aangegaan. Frans Bockstael: ‘In 1934
organiseerden enkele jonge mannen en
vrouwen na de misviering spelactiviteiten. Dat groeide uit tot Chiro
Wemmel, met een meisjes- en jongensafdeling (Katoke en Flater). De meisjes
zaten in de zustersschool, beter bekend
als de ‘Huizekes’ (vandaag een gebouw
van de Sint-Jozefsschool). Later
4

verhuisden ze naar het Auxilium. De
jongens zaten in de Verhasseltstraat. In
1946 trokken ze naar de Rassel in
barakken van de geallieerden, om in
1960 te verhuizen naar de De
Raedemaekerlaan. 1985 was een
rampjaar. Onze lokalen brandden af.
Maar op 16 oktober 1988 openden de
parochie Sint-Servaas en kardinaal
Danneels de nieuwe Chirolokalen, ook
de huidige uitvalsbasis van de Chiro.
En de Chirospirit is er na 80 jaar nog
altijd.’

Chirospirit
Dat beaamt de huidige hoofdleider
Daan Vermeerbergen. ‘Chiro: dat is
genieten van kameraadschap. Leren
samenwerken en met elkaar overeenkomen is daarbij noodzakelijk. Chiro,
dat is ook genieten van de plek waar je
dingen kan doen die je anders niet zou
doen. Als leider krijg je veel terug van
de kinderen. En toeleven naar het
hoogtepunt van het jaar – ‘het kamp’
– is geweldig. Het is een cliché, maar
dat is echt de belevenis van het jaar.
Het kampvuur als afsluiter geeft
warmte, maar zorgt soms ook voor
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rillingen en traantjes: er wordt afscheid genomen van
leiders die uit de Chiro stappen, het kampterrein komt
leeg te staan. De tenten, het gejoel van kinderen, sport en
spel verdwijnen, maar de leuke herinneringen blijven.’

Nieuwe start-to-runsessies
Run4Fun Wemmel
vanaf dinsdag 16 september

© Tine De Wilde

‘We waken er altijd over dat een nieuwe generatie leiders
klaar staat als anderen eruit gaan’, pikt Steve Goeman in.
‘Dat is belangrijk voor de continuïteit en het voortbestaan
van de jeugdbeweging. We moeten ons als jeugdbeweging
bovendien vaak heruitvinden, zeker in tijden waar
jongeren veel sport- en spelmogelijkheden hebben en de
computer populair is. Soms gamen of chatten jongeren
liever dan te ravotten. Maar onze Chiro houdt vast aan
tradities. Een gsm en tablet mogen niet mee op kamp en
worden zo veel mogelijk gebannen. Het kamp is back to
basics. Dat moeten ze zo houden.’
Uitlaatklep
‘Facebook mag er zijn,’ gaat Greet De Breucker verder,
‘maar je hebt ook nog zoiets als live sociaal contact.
Mensen verlangen daarnaar. Daarom zal een jeugdbeweging zoals de Chiro wel blijven bestaan. Het is in
feite een uitlaatklep. Kinderen en jongeren hebben dat
nodig. In deze maatschappij is alles veel te prestatiegericht. In de Chiro kan je zijn wie je bent. Je hoeft daar
niet de beste te zijn. Belangrijk is ook dat je er heel wat
vaardigheden leert, zoals een groep leiden. Toen Frans en
ik in de Chiro zaten, kon je hiervoor al een opleiding
volgen. De doelstelling van Chiro blijft na 80 jaar nog
altijd dezelfde: je leden levenswaarde(n) meegeven en hen
groepsgevoel bijbrengen. Je leert hier veel wat je later
nog nodig hebt. Zo blijft vaak het engagement als je de
Chiro verlaat. Eens Chiro, altijd Chiro’, besluit De
Breucker.

Deelnemers start-to-run van 0 naar 5 km, voorjaar 2014

Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar zijn vanaf 16 september
welkom om deel te nemen aan een nieuwe start-to-runsessie
van 0 tot 5 km. In 10 weken tijd bouwen we training per
training op naar ons einddoel. We lopen elke dinsdag en
donderdag om 19.30 uur, en elke zaterdag om 9 uur.
Afspraak aan café Fame X, op de hoek van de Dries en de
Parklaan.
Prijs: 25 euro (niet-leden), 5 euro (leden)
Info en inschrijven: starttorun@run4fun-wemmel.be,
02 460 73 62 (Laurence), www.run4fun-wemmel.be

Joris Herpol

Programma 80 jaar Chiro Wemmel
zaterdag 13 september
gemeentelijk complex Zijp
Vanaf 14.30 uur: Wemmels verenigingenkampioenschap. Inschrijven via karliendelanghe@outlook.com.
Doorlopend: Chirocafé en kinderdorp
Vanaf 18 uur: varken aan het spit en breugelavond
21 uur: optreden Sibel Jazz Combo ( jazz, blues, latin,
salsa)
Aansluitend: Chirofuif met dj Junne & Bob – dj Carl
& Patch

Activiteiten Grensland vzw
op zaterdag 4 oktober
Poppenkastvoorstelling ‘Uit het Sprookjesboek’
14.30 uur - GC de Zandloper
Jan Klaassen en zijn kornuiten hebben voor deze gelegenheid
één van de mooiste sprookjes uitgezocht. Een ideale gelegenheid om er met het hele gezin een gezellige namiddag van te
maken.
Prijs: 3 euro (kinderen), 1 euro (volwassenen en kassa)

***
zondag 14 september
Chiroplein Wemmel (De Raedemaekerlaan)
11 uur: viering 80 jaar Chiro in de Sint-Servaaskerk
Aansluitend: optreden muziekkapel oud-leiding,
feestelijke receptie op het Chiroplein met hapje tapje
voor sympathisanten
14 tot 17 uur: Chiromiddag met spel voor de kinderen
Meer info bij Steve Goeman, 0473 75 11 34

Quiz
20.30 uur - GC de Zandloper
Ploegen van max 6 personen kunnen deelnemen. Je kan ook
ter plaatse een team vormen. De winnende ploeg gaat naar
huis met een mooie prijs, maar ook anderen maken kans op
een verrassingsprijs. De deuren openen vanaf 19.30 uur.
Iedereen is welkom.

Website: www.chirowemmel.be
Facebook: ChiroKatoke en Flater

Meer info over voorstelling en quiz:
www.grensland.org, 0476 35 88 19

Prijs: 2 euro per deelnemer (kassa)
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Activiteiten september
Okra Wemmel
Sint-Servaas
Trefpunt 55+
Open ledenvergadering
Van 22 tot 28 september wordt
nationaal de week van het trefpunt
gehouden. Daarom stelt Okra
Wemmel haar ledenvergadering
van donderdag 25 september open
voor iedereen.
Deze ledenvergaderingen vinden
elke laatste donderdag van de
maand – behalve in juli – plaats in
het SKC. Ongeveer 150 personen
nemen hieraan deel.
Feestwandeling op 26 september
Dit jaar bestaat de Okrawandelclub van Wemmel 25 jaar.
Om dat te vieren gaan wij wandelen
in Beverbos onder leiding van een
gids van Natuurpunt Wemmel. De
afstand is 3,1 km. We verzamelen
om 14 uur aan GC de Zandloper.
Voor meer info: Jos Vergauwen,
02 460 10 79.
Ter info. De wandelclub komt
daarnaast elke 2e dinsdag van de
maand om 13.45 uur samen aan
het SKC om te wandelen, en elke
3e dinsdag van de maand (als er
geen andere activiteit is) om 14 uur
aan GC de Zandloper voor de
activiteit ‘elke stap telt’.
Overige activiteiten in het
Auxilium, met start om 14 uur
> kaartnamiddagen:
elke 1e en 3e vrijdag van de
maand
> breicafé:
elke 1e donderdag van de maand
> scrabble:
elke 2e donderdag van de maand
> petanque:
elke 2e donderdag van de maand
> zangherhaling:
elke 1e en 3e maandag van de
maand
Meer info:
Jos Vergauwen, 02 460 10 79
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Conditiegym
Sportievak SCVVLV
wekelijks vanaf
woensdag 10 september
GC de Zandloper

Marselaermolenwandeling
SCVVLV
zondag 14 september
14.20 uur - eetcafé Leireken,
Steenhuffel

Wil je een goede conditie ontwikkelen?
Een professionele trainer motiveert de
deelnemers continu om aan hun
conditie te werken. Bodyshaping is
daarbij mooi meegenomen. Veel
aandacht gaat naar de borst-, buik- en
beenspieren (BBB-programma). We
doen deze conditiegym aan de hand
van achtergrondmuziek en van het new
low impact- en stretchingprogramma.

Begeleide Marselaermolenwandeling in
en rond Steenhuffel, georganiseerd
door de Sociaal-Culturele Vereniging
van Vlaamse Liberale Vrouwen
(SCVVLV), onder leiding van Jan
Saerens, streekkenner-gids.

De jaarlijkse bijdrage van 70 euro bevat
het cursus- en lidgeld, de verzekering
en het huurgeld voor het gebruik van
de infrastructuur en de muziekinstallatie. Dochters (14 t.e.m. 17 jaar) van
aangesloten leden betalen slechts 50
euro. Voor het comfort breng je best
een sportmatje of badlaken mee.
De conditiegym vindt elke woensdagavond plaats in GC de Zandloper. De
eerste groep werkt van 19 tot 20 uur,
de tweede groep van 20 tot 21 uur.
Geïnteresseerden kunnen via een gratis
proef beurt kennismaken met het
programma. Inschrijven kan ter
plaatse, tien minuten voor de start van
iedere gymbeurt.
Info: Monique Van der Straeten,
monique.van.der.straeten@scarlet.be,
02 461 19 38, voorzitter Gymclub
Sportievak, Molenweg 123, Wemmel

Werkdag in Beverbos
Natuurpunt Wemmel
zaterdag 27 september
10 uur – samenkomst
infopaneel Jagersweg
Vandaag verzamelen we het maaisel
van de rietweide langs de Maalbeek,
naast de Jagersweg. Daarnaast snoeien
we en we voeren kleine werkjes uit aan
de wandelweg(en).
Meebrengen: laarzen, tuinhandschoenen,
kleding aangepast aan het weer. Wij
zorgen voor materieel, warme soep en
een drankje.
Meer info: Rik Devriese,
0496 32 09 32, drie@me.com

14.20 uur: samenkomst op de parking
van het eetcafé Leireken,
Brouwerijstraat 29, Steenhuffel
(Londerzeel)
14.30 uur: start van de streekwandeling met tussenstop
18.30 uur: avondmaal in eetcafé
Leireken (facultatief )
Deelname in de kosten: 3 euro
(voor leden en hun partner), 6 euro
(niet-leden), voor de wandeling met
een drankje tijdens de tussenstop
Je deelname bevestigen kan
tot 8 september via
monique.van.der.straeten@scarlet.be,
02 461 19 38.

Topdag Gordelfestival op 7 september

‘Op stap met het hele gezin’
Al heel de zomer bruist het in de Groene Gordel van de
activiteiten die het Vlaams en gastvrij karakter van de regio
uitstralen. De Topdag van het Gordelfestival koppelt op
7 september het beste van al deze belevenissen aan een dag
vol extra events. In Hofstade, Huizingen en focusgemeente
Vilvoorde kan je deelnemen aan sportinitiaties, genieten van
live optredens en proeven van de beste streekproducten. Het
mooie landschap biedt ontspannende themaroutes voor het
hele gezin en sportieve uitdagingen met pittige fietstochten
tot 120 km.

Meer informatie over het volledige programma vind je op
www.gordelfestival.be.

© Saskia Vanderstichele

Maar wat staat er op de planning van Bert Vannieuwenhuyse
tijdens de Topdag op 7 september? ‘Het Gordelfestival is
voor ons een uitgelezen kans om nieuwe plekjes te leren
kennen’, zegt de acteur die intussen 7 jaar in Wemmel
woont. ‘Als mijn kinderen van 10, 8 en 5 te horen krijgen
dat er een circuswandeling vanuit Hofstade op het menu
staat, zullen we daar zeker niet onderuit kunnen. ‘Het
touwen-parcours zullen ze ook willen uittesten, maar dan
zonder mij, want ik heb flink wat hoogtevrees. Geef mij
maar zo’n boottocht op het kanaal in Vilvoorde. Ook het
‘varend erfgoed’ dat je kan bekijken aan het kanaal lijkt me
een toffe manier om onze rijke scheepvaarttraditie te
ontdekken. Maar de grootste kanshebber die dag is toch het
FeliXart Museum in Drogenbos. Ik ben er nog nooit
geweest en nu ik wat schilderijen van Felix De Boeck heb
bekeken op het internet, wil ik er zeker eens naartoe. De
combinatie van natuur en kunst die daar op het programma
staat, samen met de toffe activiteiten voor kinderen, spreken
me echt wel aan.’

Acteur Bert Vannieuwenhuyse

OVERIGE ACTIVITEITEN VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

Voorstelling jaarprogramma
Markant

GC de Zandloper

Noëla Van Hoof,
noelavanhoof@gmail.com

SEPTEMBER
ma

22

vr-zo

2628

19.00

Weekend in l’Escale
Davidsfonds

Roger Rademaekers, 02 460 08 75
Marc Gielen, 02 269 97 31

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober 2014 bekend willen maken, kunnen
voor 1 september een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van
GC de Zandloper bezorgen. Voor de editie van november zijn de teksten welkom tot 30 september.
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VERENIGING IN DE KIJKER

Koninklijke Fanfare Sint-Servaas Wemmel

Op muziek staat geen leeftijd
Sinds de oprichting in 1872 is Valentine Moens (26) de eerste vrouwelijke en tevens de
jongste voorzitter van de Koninklijke Fanfare Sint-Servaas Wemmel. Haar voorganger,
erevoorzitter Jof Thyssen (75), helpt haar graag verder om de fanfare nieuw leven in te
blazen. ‘De naam fanfare werkt remmend. Het draagt een oude stempel, dat willen we
veranderen.’
‘Ah, een fanfare? Heeft Wemmel die?’
Het is niet de eerste keer dat de jonge
Valentine Moens zo’n uitspraak hoort.
‘Onze grootste prioriteit is om meer
bekendheid te creëren. Heel wat
Wemmelaars zijn blijkbaar niet op de
hoogte van onze vereniging. Daarnaast
klinkt het woord fanfare niet hip in de
oren, en trekt het nieuwe leden niet
8

echt aan.’ Jof Thyssen: ‘We twijfelen
om onze naam te veranderen naar De
Wemmelse Muziekvrienden of iets in
die aard, maar dat ligt nogal gevoelig.
Onze fanfare is de oudste culturele
vereniging van Wemmel. Als je een
andere naam kiest, stopt ook die
anciënniteit.’

Uitgebreid arsenaal
Een fanfare is een muziekensemble dat
bestaat uit koperblazers. Vandaag
wordt een fanfare al snel in één adem
genoemd met een harmonie, waarin
ook houtblazers meedoen zoals
klarinet, hobo en fagot. Ook het
arsenaal aan instrumenten van SintServaas is in de loop der jaren flink

instrumenten voor, en laten hen horen hoe die precies
klinken. De kinderen reageren daar positief op. De leerkrachten vertellen ons dat ze er zelfs de lessen daarop nog
honderduit over praten.’
Moens speelt zelf dwarsfluit en piccolo, en is ook lid bij twee
andere fanfares in de buurt. Over de vraag of ze voorzitter
wilde zijn in haar geboortedorp moest ze geen moment
nadenken. ‘Eerlijk, ik had er zelf niet aan gedacht om me
kandidaat te stellen, maar achteraf klonk het best logisch: ik
speel al ruim tien jaar mee, ben in Wemmel geboren en
getogen en heb een ongelooflijke passie voor muziek.’

© Tine De Wilde

Met meer dan 45 jaar ervaring als zowel voorzitter, secretaris
als penningmeester staat Thyssen Valentine bij waar hij kan.
‘Ik regelde vroeger alles. Gelukkig is dat vandaag anders, en
wordt Valentine omringd door fijne en jonge collega’s die
het takenpakket verlichten.’ Moens: ‘De leeftijd van onze
leden varieert van achttien jaar tot in de vijftig. Die recente
verjonging is er niet alleen gekomen dankzij onze samenwerking met de Muziekacademie, maar ook door de evolutie
van onze muziekkeuze. We hebben al een elektrische gitaarspeler gehad en spelen gevarieerdere nummers: van klassiek
tot pop. Zelf speel ik het liefst filmmuziek uit klassiekers
zoals Dances with Wolves, Pocahontas of The Lord of the Rings.’
Thyssen: ‘De tijden dat we marsmuziek speelden en door de
straten trokken, is stilaan voorbij. Vandaag zijn we uitgegroeid tot een concertorkest.’

uitgebreid, maar jammer genoeg is het ledenaantal niet
gevolgd. ‘Heel wat jonge muzikanten geven prioriteit aan
studies of een andere hobby. Ze hebben ook meer keuze dan
vroeger. We zijn nu met een twintigtal, maar er mogen er
gerust tien bij’, vertelt erevoorzitter Thyssen. ‘Ik heb thuis
nog een hoop instrumenten liggen die opgekalefaterd
zouden mogen worden, zoals een bugel of saxofoon.’ Moens
gaat voort: ‘Soms zijn we echt met een minimum en hebben
we geen vaste muzikant voor een bepaald instrument. Voor
een concert moeten we bijna altijd om versterking vragen bij
andere fanfares.’
De nieuwe generatie
Het bestuur werkt daarom graag samen met de
Muziekacademie om nieuwe leden aan te trekken. ‘In het
tweede jaar kiezen de leerlingen een muziekinstrument uit,
meestal viool of piano. We stellen hen dan ook de blaas-

Op eigen houtje
Om op het podium te kunnen staan, organiseert de vereniging op eigen houtje activiteiten zoals een kaas- en wijnavond of het jaarlijkse mosselfestijn, waar ze zelf ook
opdienen. Moens: ‘We zouden graag nog eens een concert
spelen met een gastmuzikant zoals Koen Crucke of Nicole
en Hugo. Daarvoor hebben we niet alleen meer muzikanten
nodig, maar ook centen. Hoewel de fanfare aan populariteit
is verloren, ben ik er zeker van dat deze volkstraditie blijft
bestaan. Mijn vader zei altijd: ‘Muziek kan je altijd blijven
spelen, maar als je wil voetballen, zal je toch ooit moeten
af haken.’ Op muziek staat geen leeftijd, en dat is net zo
bijzonder.’
Julie Desmet

Mosselfestijn
Koninklijke Fanfare Sint-Servaas Wemmel
20 en 21 september
Op zaterdag 20 en zondag 21 september vindt het
jaarlijkse Mosselfestijn plaats met echte Zeeuwse mosselen.
Daarnaast is er ook steak. Je bent welkom in zaal SKC,
op zaterdag 20 september vanaf 18 uur en op zondag
21 september van 11.30 tot 16 uur.
Als je graag aansluit bij de fanfare, kan je altijd
vrijblijvend een van de repetities bijwonen, elke dinsdag
vanaf 20.15 uur in de expressieruimte (eerste verdieping)
van GC de Zandloper.
Meer info: fanfare.wemmel@gmail.com
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Mich Walschaerts solo

‘Als je te zelfzeker bent, klopt
Dit najaar gaan Mich en Raf Walschaerts van Kommil Foo elk hun eigen weg.
Op 25 september, terwijl zijn broer aan de slag gaat in Dilbeek, staat Mich in
de Zandloper voor een try-out van Duizend Man Sterk.
Mich over het creatieproces, alleen of
met zijn tweeën, en jezelf blootgeven
op een podium. ‘Met Duizend Man
Sterk bedoel ik eigenlijk het omgekeerde.
Het gaat over je sterk willen houden,
maar niet kunnen. Een man staat in de
keuken en twijfelt: vertrekt hij of niet?
Begint hij aan een nieuw hoofdstuk, of
laat hij alles bij het oude? Dat is de rode
draad doorheen mijn verhaal. Pas op,
we doen dertig try-outs, dus er kan
nog wel een en ander veranderen
vooraleer ik in Wemmel speel.’
Die werkwijze hanteren we trouwens
ook bij Kommil Foo: de eerste try-outs
noemen we open repetities. In die fase
– ons gesprek vindt plaats in juli,
tijdens de Gentse Feesten – zit ik nu.
De liedjes zijn af, de teksten nog niet.
Ik heb het publiek nodig om ideeën te
toetsen, om te kijken of iets werkt of
niet. Die methode geeft wat stress,
maar dat is ook goed, want als ik onder
druk sta, ben ik productiever. Ik ben
niet het type dat een hele voorstelling
achter zijn bureau uitschrijft.’
Muzikaler dan gemiddeld
Duizend Man Sterk is muzikaler dan de
gemiddelde Kommil Foovoorstelling.
‘Op het podium word ik bijgestaan
door drie muzikanten: pianist Alano
Gruarin, accordeonist Gwen Cresens
en contrabassist Egon Kracht. Tekst en
muziek vloeien in elkaar over; de
muzikanten spelen constant, ook als ik
vertel. Verwacht dus niet het voorspelbare tien minuten praten en dan weer
een liedje. Zo blijft het ook voor de
begeleidingsband boeiend en hoeven ze
niet te zitten geeuwen tijdens de
vijftigste voorstelling.’
De muziek is een mix van eigen werk
en onbekende covers. ‘Ik schrijf en kies
de nummers, de band arrangeert. Dat
groeit allemaal heel organisch. Met
Gwen Cresens werken Raf en ik al
jaren samen, hij weet perfect wat ik tof
10

vind. En ook de regisseur, Walter
Janssens, is muzikant en heeft een
belangrijke inbreng.’
Zogezegd echt
Hoewel zijn uitgangspunt de muziek
was, is Duizend Man Sterk toch meer een
cabaretvoorstelling geworden, stelt
Mich vast. ‘Ik speel het personage Mich
Walschaerts en vertel over mijn
zogezegde echte leven, over wat er
vroeger gebeurd is en wat er nu
gebeurt. Zogezegd, want de dingen die
ik vertel, leunen dicht aan bij wie ik
ben. Ze hadden waargebeurd kunnen
zijn, zeg maar. Ik haal mijn inspiratie
dan ook uit dingen die ik meegemaakt
heb.’
Toch is het geen typische Kommil
Foovoorstelling geworden. ‘Bij
Kommil Foo spelen we nooit langer
dan tien minuten hetzelfde personage.
We spelen op elkaar in en geven
commentaar. Dat gaat nu niet, deze
format dwingt me in andere richtingen.
Bovendien heeft Raf niet meegeschreven
aan dit stuk.’
IJkpunt
‘Wel zijn mijn broer en ik elkaars
coach, hij blijft mijn eerste filter. Rafs
betrokkenheid blijft heel sterk, niemand
kent me zo goed als hij. Zo zei hij na
de vorige try-out: ‘Dat stukje vlak na
dat ene liedje, dat speel je niet graag,
hè?’ Ik had dat zelf nog niet door, maar
hij had gelijk. We spelen dan ook al
28 jaar samen.’
De reacties op de solotournee van Raf,
Jongen toch, tijdens het vorige seizoen
waren lovend. Of dit Mich zenuwachtig
maakt? ‘Niet echt, wat niet wil zeggen
dat ik geen stress heb. Elke keer als je
iets nieuws maakt, wil je dat mensen
het goed vinden. Dat weet je nooit op
voorhand. Als je te zeker van je zaak
bent, dan klopt er iets niet volgens mij.
Ook al ben je ervaren, je geeft jezelf

telkens bloot en stelt je kwetsbaar op. Hoe
kun je anders mensen raken? Die breekbaarheid van iemand op een podium, daar
draait het toch om; die ongelofelijke
zoektocht naar de grens tussen ontroering
en platte pathetiek.’
‘Nu ik alle inspiratie uit mezelf moet
halen, alles uit mezelf moet wringen, is het
zeker niet makkelijker. Dat is toch wat
anders dan met zijn tweeën zitten ‘pingpongen’. Dit creatieproces is voor mij ook
aftasten, ijken: waar sta ik zonder mijn
broer? Ik hoop dat het resultaat net zo
goed is, én tegelijk anders.’
Verfrissend
Ondertussen is Raf er bij komen zitten.
‘We hebben al vaker nevenprojecten
gehad, maar dit is de eerste keer dat we
ieder een eigen cabaretvoorstelling maken.
Het is bijzonder verfrissend: je komt meer
te weten over wie je bent en wat je doet.
Dit zal ons zeker weer verder brengen als
we optreden met Kommil Foo.’
Dat volgende Kommil Fooproject heet Het
Bestand en loopt tijdens de eindejaarsperiode,
aldus de gebroeders Walschaerts. ‘We
zingen oorlogsliederen uit het wereldrepertoire, songs van Bob Dylan, Vera
Lynn, Wannes Van de Velde.’ De titel
verwijst naar het kerstbestand van 1914,
toen de vijandelijke soldaten drie dagen
verbroederden en samen Kerstmis vierden.
‘Al gaan we breder dan dat: we hebben het
ook over onze eigen innerlijke oorlog.’
Joke Bellen

Mich Walschaerts
(Kommil Foo)
Duizend man sterk (try-out)
donderdag 25 september
20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk),
13 euro (abo 6), 12 euro (abo 10)

NIEUWS UIT DE ZANDLOPER
Eric Sleichim & BL!NDMAN
Lezing-concert # 1 The
sound of sax
woensdag 1 oktober
klassiek

er iets niet’

© Filip Claessens

Adolphe Sax, die tweehonderd jaar
geleden in Dinant geboren werd, was
een vernieuwer. Vandaag dompelt Eric
Sleichim, de artistieke leider van
BL!NDMAN, je onder in de familie
van de saxofoon en zijn talloze
mogelijkheden.

Schuif mee aan!
Buffet voor de voorstelling
vanaf 18 uur – cafetaria de Zandloper
Op het menu:
> balletjes in tomatensaus
> kip met vers gestoofde groentjes
> vispannetje
> ratatouille met kaas en basilicum (vegetarisch)
> rijst
> frietjes
> salade

De experimenteerlust van Sax leidde
tot tientallen octrooien. Sax schiep
orde in de blaasinstrumenten van zijn
tijd (saxotromba, saxtuba). Hij bracht
ze technisch op een ander niveau.
Ergonomisch zat de eerste saxofoon
bijvoorbeeld zo perfect in elkaar dat hij
in honderd jaar tijd nauwelijks bijgeschaafd werd. Eric Sleichim vertelt ons
over die historiek, de klankmogelijkheden en speelwijzen van de saxofoon.
Hij stelt de hele saxofoonfamilie voor
in verschillende solo’s.
Met: Koen Maas (sopraansaxofoon),
Roeland Vanhoorne (altsaxofoon), Piet
Rebel (tenorsaxofoon), Raf Minten
(baritonsaxofoon) en Eric Sleichim
(toelichting en sax)
20.30 uur - op locatie:
Sint-Jan-de-Doperkerk,
Kasteelstraat, Ossel
Tickets: 12 euro (kassa en vvk),
10 euro (abo 6 en abo 10),
8 euro (studenten muziekacademie)

Prijs: 12 euro. Heb je na de eerste portie nog een klein hongertje?
Geen nood, je mag een tweede keer aan het buffet aanschuiven.
Reserveren doe je tot twee dagen voor de voorstelling in de cafetaria van de
Zandloper of via cafetaria@dezandloper.be, 0473 52 43 78 of 02 460 19 78
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Thijs van Leer met Focus op de bühne

‘Het blijft bijzonder
om mensen te raken’

goed doen, zijn we een jonge groep. (lacht)
We zullen zeker ook songs spelen van Focus
X en Golden Oldies, onze recentste platen
die wereldwijd enthousiast werden gerecenseerd.
Ik ga wellicht verder tot ik op de bühne
sterf: dat zou het mooiste afscheid zijn. Een
beetje zoals een soldaat in zijn harnas.
Afscheidstournees zijn niet aan mij besteed,
het is zowat het meest verschrikkelijke dat
er bestaat. Als je echt gegrepen bent door
de muziek blijf je toch musiceren tot je
erbij neervalt of klinkt dat te hard? Maar
wees gerust, ik ben nog springlevend.
Focus is op zijn beste niveau ooit.’
Steven Verhamme

Focus
zaterdag 4 oktober
20 uur – GC de Zandloper
Mogen Doen i.s.m. GC de Zandloper en
’t Smiske Asse

De Nederlandse rockband Focus werd in 1969 opgericht
en bestaat dit jaar exact 45 jaar. Met Thijs van Leer als
zanger, fluitist en toetsenist heeft de band nog altijd
een erg charismatische voorman die een publiek kan
begeesteren met veel enthousiasme en muzikaal
vernuft. Hits als Hocus Pocus en Sylvia zitten in het
collectieve geheugen en vinden hun weg naar het
Zandloperpodium op zaterdag 4 oktober.
Van Leer: ‘Het doet deugd te weten dat
mensen onze nummers nog altijd graag
horen. Dat komt – denk ik – omdat
onze muziek niet trendgebonden is,
maar van alle tijden. Ervaring brengt
meer verdieping in de muziek. Ik krijg
meer schakering in de klankkleur en
dat komt omdat ik nog elke dag fluit
en piano studeer. Veel nummers heb ik
al duizenden keren gespeeld, maar ik
blijf ze oefenen met veel overgave. Ik
wil geen muzikant zijn die op automatische piloot speelt, dat is niet interessant. Dat soort mensen zou beter een
sigarenzaakje beginnen.’
Van Leers grootste inspiratiebron is
Bach, maar ook namen als Miles Davis,
John Coltrane, Frank Zappa en The
Beach Boys zorgden voor creatieve
ideeën. ‘Het zijn artiesten die in de
12

jaren 70 populair waren; de nieuwe
generatie volg ik niet zo. Ik heb nog
maar weinig interessants van de
jongeren gehoord en dat zeg ik zonder
hovaardig te willen klinken. Ik hoor
veel mensen die goed kunnen imiteren,
maar meer is het niet. Sommige dj’s
doen aardige dingen, maar dat is het
dan. Ik ben niet enthousiast over wat er
tegenwoordig wordt uitgebracht.’
Wat mogen de mensen van het concert
verwachten? ‘We spelen oud en nieuw
materiaal, waarbij de klemtoon ligt op
de oudere songs. De nieuwe nummers
kennen de mensen niet; het publiek
vindt het leuker te kunnen meezingen
met onze klassiekers. Sommige
nummers zijn meer dan 40 jaar oud,
maar in vergelijking met klassieke
componisten die het ook nog altijd erg

Tickets: 22 euro (kassa), 20 euro (vvk,
abo 6, abo 10), 15 euro (dagstudent)
Meer info:
mogendoen@belgacom.net

***
Schuif mee aan tafel
Buffet voor het concert
De cafetaria van de Zandloper serveert de
avond van de voorstelling vanaf 18 uur
een heerlijk buffet.
Op het menu:
> rundsstoofpotje met tomaten,
courgetten en aubergines
> scampi op Italiaanse wijze
> tomaten en champignons opgevuld met
mozzarella (vegetarisch)
> krielaardappelen
> tagliatelle
> salade
Prijs: 12 euro. Heb je na de eerste portie
nog een klein hongertje? Geen nood, je
mag een tweede keer aan het buffet
aanschuiven.
Reserveren doe je tot twee dagen voor
de voorstelling in de cafetaria van de
Zandloper of via
cafetaria@dezandloper.be,
0473 52 43 78 of 02 460 19 78.

NIEUWS UIT DE ZANDLOPER
Ezelsoor
Gratis boekenkaftfeest
woensdag 3 september

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

Cultuurrecensenten gezocht

Kom met je schoolboeken naar de
Zandloper of de Muze, waar je gratis
kaftpapier krijgt. Elk kind krijgt vijf
vellen. Verkies je een uniek gekaft
boek? Loop dan zeker langs bij de
illustratoren die jouw saaiste boek van
een schitterende tekening voorzien.
Creatievelingen kunnen hun hart
ophalen in diverse knutselworkshops.

Met het culinaire seizoensthema van
2014 laten we je in ruil graag mee aan
tafel schuiven met de artiesten. We
zoeken mensen, jong of oud, kenner of
niet, die minstens drie voorstellingen
van de Zandloper willen becommentariëren. Jouw mening verschijnt dan
op Facebook of in de gemeenschapskrant. Doe je mee? Bestel dan je tickets
en stuur ons je top vijf van voorstellingen die je graag wil beoordelen.

Voor kinderen vanaf 6 jaar.
14 tot 17 uur – de Zandloper

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

De cafetaria van de Zandloper geeft een
gratis pannenkoek aan ieder kind.

Lees je graag onze
gemeenschapskrant?

Charlotte Vandenbroucke: winnaar
kaftcreatie Ezelsoor 2014

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 nu 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.

De Wemmelse scholen namen deel aan
de kaftpapierwedstrijd van Ezelsoor.
Opdracht: maak een leuke tekening of
een knutselwerk dat omgezet kan
worden in kaftpapier voor de lagere
school. Charlotte Vandenbroucke uit
het zesde leerjaar van Mater Dei kwam
als winnaar uit de bus voor Wemmel.
Wie op 3 september langskomt, kan zo
de creatie van Charlotte gebruiken als
kaft voor het nieuwe schooljaar. Maar
je kan ook andere designs kiezen.

VOORSTELLINGEN IN DE MUZE VAN MEISE
Peter Holvoet-Hanssen &
Ensemble Quartz
Meuzemuzeconcert:
Peter en de wolf
zondag 14 september
klassiek
Een eigen interpretatie van het
wereldberoemde sprookje Peter en de
Wolf van Sergej Prokofiev door Peter
Holvoet-Hanssen & Ensemble Quartz,
voor iedereen vanaf 5 jaar.
11 uur - Onze-Lieve-VrouwBoodschapkerk, Meuzegem

Babbeltuur
Kinderateliers Nederlands
vanaf zaterdag 27 september
Babbeltuur is een wekelijks kinder-atelier voor kinderen van 4 tot 7 jaar voor
wie het Nederlands niet de moedertaal
is. In het kinderatelier gaan ze 8 weken
in het Nederlands knutselen en spelen.
Aan het einde van deze 8 weken laten
de kinderen tijdens een toonmoment
zien wat ze geleerd en gemaakt
hebben.

Telkens op zaterdag:
27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 8/11, 15/11,
22/11, 29/11.
14 tot 16 uur - GC de Zandloper
Prijs: 70 euro per kind
Meer info en inschrijven:
02 460 73 24, info@dezandloper.be,
www.babbelkous.be/babbeltuur

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

Jo Vally
Jo Vally zingt country
zaterdag 27 september
muziek

Claude Blondeel
Bazaar België
woensdag 1 oktober
vorming

Jo Vally gaat samen met een zevenkoppige liveband de countrytoer op, met
covers van John Denver, Billy Ray
Cyrus, Johnny Cash en zelfgeschreven
nieuwe nummers.

Claude Blondeel vertelt over de 100
boeiendste Belgische kunstwerken.
Hugo Claus, Panamarenko, Jacques
Brel, Horta en veel ander schoon volk
passeren de revue.

20 uur - GC de Muze van Meise

20 uur - GC de Muze van Meise
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Jeugd- en sportbeleid uitgetekend in beleidsplan

Waar naartoe met
jeugd en sport?
Wat mogen we de volgende jaren verwachten op het vlak van jeugd- en
sportbeleid in Wemmel? Dat staat te lezen in de nieuwe jeugd- en sportbeleidsplannen die GC de Zandloper voor jeugd en de gemeente Wemmel
voor sport opstelden.
Waar het begon
Bij het begin van de nieuwe legislatuur, in januari 2013, kregen de
burgemeesters en schepenen van alle
Vlaamse steden en gemeenten de
opdracht om een beleids- en beheerscyclus op te stellen. Dat is een becijferd
actieplan met speerpunten, doelstellingen, projecten en ambities voor de
periode 2014-2019, met ruimte om het
jeugd- en het sportbeleid uit te
tekenen, gekoppeld aan financiële
steun van de Vlaamse overheid. In de
faciliteitengemeenten rond Brussel –
waar Nederlandstalige jeugd- en
sportclubs het vaak moeilijker hebben
om het hoofd boven water te houden
– kan vzw ‘de Rand’ de taak van de
gemeente overnemen als die geen
sport- en/of jeugdbeleidsplan indient
bij de Vlaamse overheid. Dat is in
Wemmel het geval voor jeugd. Het
sportbeleid neemt het gemeentebestuur
voortaan zelf in handen.
Het primaire doel van de beleidsplannen
voor sport en jeugd is om lokale
verenigingen financieel en inhoudelijk
te ondersteunen. Tegelijk is het ook
een plan met richtlijnen en concrete
streefdoelen. Wat dat in Wemmel voor
de jeugd precies betekent, wordt
toegelicht door Eef Vermaelen,
stafmedewerker van GC de Zandloper.
Schepen Marcel Van Langenhove (lijst
W.E.M.M.E.L) neemt de sport voor
zijn rekening.
Jeugd
‘We hebben i.s.m. de jeugdraad
geprobeerd om een plan op te stellen
dat kan rekenen op een breed draagvlak,
zowel bij de jeugdverenigingen als bij
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andere jonge Wemmelaars’, zegt Eef
Vermaelen van vzw ‘de Rand’. ‘In
eerste instantie willen we het jeugdwerk ondersteunen door hen een
financieel duwtje in de rug te geven.
Ook wordt ingezet op kadervorming
en opleiding voor jeugdleiders om
kwalitatief jeugdwerk aan te bieden.
Daarnaast willen we bijdragen aan het
ondersteunen van ontmoetingsplaatsen
en -momenten voor de jeugd. In eerste
instantie is er natuurlijk jeugdhuis
Barcode, maar we zetten daar graag
nog andere projecten naast. Zo willen
we de aandacht vestigen op het belang
van speelstraten en -ruimte voor
kinderen, en we blijven ook de
Jeugdactiedag (een spelnamiddag voor
kinderen, georganiseerd door de
jeugdraad, n.v.d.r.) organiseren. Dat is
belangrijk, omdat we zo ook kinderen
bereiken die niet aangesloten zijn bij
een vereniging. Ook onze jongerendag
Youth Tube – die we samen met de
gemeente organiseren – blijft op de
kalender staan. Met het OCMW werd
de samenwerking geïntensifieerd om
maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren te betrekken bij de activiteiten. Via hun kanalen worden onze
activiteiten nu ook bekendgemaakt,
zodat zij makkelijker hun weg naar de
Zandloper vinden. We zijn immers een
gemeenschapscentrum, we willen er
zijn voor iedereen.’
Jeugdcultuur
Een tweede beleidsprioriteit is jeugdcultuur. Vermaelen: ‘Projecten zoals de
Jeugdactiedag en Youth Tube vallen hier
ook onder, maar deze prioriteit geeft
ons ook de kans om steviger in te
zetten op projecten die ook de jeugd

aanbelangen, zoals de
zeepkistenrace, de
boekenkaftdag Ezelsoor
en het jaarmarktfestival.’
Kunstgras
Ook de doelstellingen
over het gemeentelijke
sportbeleid werden in
een plan gegoten. Hier
nam het gemeentebestuur wel zelf het
initiatief om het
beleidsplan op te
stellen. ‘Het belangrijkste project in het
nieuwe sportbeleidsplan
is de aanleg van een
synthetisch voetbalveld
in het gemeentelijk
sportstadion’, zegt
schepen van Sport
Marcel Van
Langenhove. ‘Onlangs
hebben we het bericht
gekregen dat de
subsidies in orde zijn. De vraag is nu
wanneer we kunnen beginnen met de
aanleg van dat kunstgrasveld.
Vermoedelijk zal dat in de loop van
2015 zijn, maar het is bij zulke grote
werken altijd delicaat om een timing te
bepalen. Voor het overige staan er geen
grote bouwprojecten op het programma.’
Het sportbeleidsplan werd in nauwe
samenwerking met de gemeentelijke
sportraad opgesteld, die sinds januari
2014 actief is. ‘Iedere sportclub krijgt
aandacht’, vervolgt Van Langenhove.
‘De adviezen van de sportraad zijn
voor ons een groot houvast. We
kennen een aantal sterke sportclubs en

RAND-NIEUWS

© Filip Claessens

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
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we hebben een mooie sportinfrastructuur, ondanks het feit
dat het zwembad van het KTA vorig jaar de deuren sloot.
Wemmel is, in vergelijking met bijvoorbeeld buurgemeente
Asse, een kleine gemeente. De middelen zijn dus beperkter.
Een nieuwe sporthal of een zwembad behoren niet tot onze
mogelijkheden. Toch willen we zo veel mogelijk mensen
aan het sporten krijgen. Onze sporthal is haast elk moment
van de week gevuld. De grootste uitdaging is dan ook om
alle inwoners en verenigingen een plaatsje te geven in onze
infrastructuur. Dat moet goed worden opgevolgd en vraagt
veel aandacht. Op de sportdienst kijkt men er nauwlettend
op toe dat iedere Wemmelaar zo veel mogelijk kan sporten
in zijn eigen gemeente.’
Wim Troch

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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WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
MAANDAG
OKRA
Zangherhaling
jozef.vergauwen@hotmail.com
Eerste en derde maandag van de maand
14.00 (Auxilium)
(vanaf 1 september)
Kookclub WL groep 1
Kookclub
Eerste maandag van de maand
19.00
(vanaf 8 september)
Kookclub WL groep 2
02 460 17 82
Kookclub
Tweede maandag van de maand
19.00
(vanaf 1 september)
Biodanza
Rolando Toro 0479 79 90 68
Biodanza
20.00
(vanaf 1 september)
Turnen Sint-Servaas
02 460 00 94
Turnen
20.15
Wemmels Gemengd Koor
02 460 13 21
Koorzang
20.30
(Auxilium)
DINSDAG
(vanaf 16 september) OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Wandelen
Tweede dinsdag van de maand
13.45
(SKC)
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Elke stap telt
Derde dinsdag van de maand
14.00
Markant
Wandelen
Elke eerste dinsdag van de maand
13.00
(vanaf 9 september) S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@skynet.be
Funky Moves (3e-4e middelbaar)
19.15
Funk dinsdag (volwassenen)
20.30
VTB Kultuur
0476 74 61 79
Yoga
19.30
Koninklijke fanfare St.-Servaas
02 460 25 74
Repetitie
20.00
Elke derde dinsdag van de maand
De Schaar
tieleman@coditel.net

Naaien
Derde dinsdag van de maand
13.30
WEVO Wemmel
02 460 05 25
02 460 37 37
mia@vlmbrabant.be
Volleybal
20.00
(Sporthal)
WOENSDAG
(vanaf 3 september) Markant
noelavanhoof@gmail.com
Turnen 50+
09.00
(vanaf 10 september) S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@skynet.be
Kleuterdans 1 (1e, 2e kleuterklas)
13.30
Teenzdancefactory (5e, 6e leerjaar)
13.30
Kleuterdans 2 (3e kleuterklas)
14.30
Kidz 1 & 2 (1e, 2e leerjaar)
14.30
Kidz 3 & 4 (3e, 4e leerjaar)
15.30
Funky Groove (urban)
(1e, 2e middelbaar)
15.30
Ragga (3e, 4e, 5e, 6e middelbaar en
volwassenen)
16.45
KVK Wemmel
www.kvkwemmel.be
huysegoms.roger@skynet.be
0476 30 19 23
Voetbal
vanaf 18.30
(Steenweg op Brussel 113)
(vanaf 10 september) SCVLV Wemmel
02 461 19 38
monique.van.der.straeten@scarlet.be
Conditiegym
Groep 1 19.00
Groep 2 20.00
Volkskunstgroep Vaartkapoen
02 460 24 97
Dans en zang
20.00
AVO Turnen
02 460 08 75
Turnen volwassenen
20.00 tot 21.00
(Franstalige gemeenteschool)
DONDERDAG
(vanaf 11 september) S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@skynet.be
Jazz lager (4e, 5e en 6e leerjaar)
18.15
Modern (middelbaar en volwassenen)
18.00

Jazz 1 (1e, 2e, 3e middelbaar)
19.15
Funky Vibes (urban)
(5e, 6e middelbaar en volwassenen)
19.15
Jazz 2 (4e, 5e, 6e middelbaar en
volwassenen)
20.30
Funk donderdag (volwassenen)
20.30
(vanaf 18 september) VTB Kultuur
0476 74 61 79
Yoga
10.00
(vanaf 4 september)
Judoclub BUDOKAN
0475 73 19 00
Judo
18.00 tot 19.00
19.00 tot 20.00
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Breicafé
Eerste donderdag van de maand
14.00
(Auxilium)
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Scrabble/petanque
Tweede donderdag van de maand
14.00
(Auxilium)
Davidsfonds Wemmel
02 460 26 04
Tekenen en schilderen
19.00
(vanaf 11 september)
De Korrel
Fotoclub
om de twee weken
20.00
VRIJDAG
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Kaartnamiddag
Eerste en derde vrijdag van de maand
14.00
(Auxilium)
AVO Turnen
02 460 08 75
Turnen kinderen
van 16.30 tot 18.30
(Franstalige gemeenteschool)
(vanaf 5 september) Coco Brazil Latin
American Dance Club
02 267 44 12
Salsa
19.00
ZATERDAG
(vanaf 6 september) S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@skynet.be
Kleuterdans (2e en 3e kleuterklas)
10.00
Kinderdans 1 (1e en 2e leerjaar)
11.00
Kinderdans 2 (3e en 4e leerjaar)
12.00

De activiteiten waar geen locatie bijstaat, vinden plaats in GC de Zandloper.

