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MENSEN MET EEN PASSIE

François Schaut en de ballonvaart

Een adembenemend

zicht van 360 graden
Het is een droom van velen: hoog in een prachtige luchtballon vredig boven het landschap zweven. Voor François
Schaut (80) uit Merchtem is het een doordeweekse activiteit. De gepensioneerde luchtmachtsteward trekt nog
regelmatig richting opstijgplaats om met zijn luchtballon
het vliegruim te verkennen. Gevaarlijk voor een tachtiger,
zeg je? ‘Helemaal niet!’, zegt François. ‘Het is net heel
veilig.’
François is al heel zijn leven gepassioneerd door de ballonvaart, en dat
merken we meteen als we de woonkamer van de man binnen komen.
De luchtballons zijn overal, van de
schilderijen aan de muur over de vorm
van de lusters tot zelfs het dienblad op
de salontafel. Hier spreekt een man met
liefde voor de ballon. ‘Eigenlijk heb ik
het virus overgenomen van mijn
vader’, bekent François. ‘Hij was een
militaire aérostier die gestationeerd was
in de luchtballonkazerne in Zellik. Je
moet weten dat ballons tijdens de
Eerste Wereldoorlog een enorm
belangrijk instrument waren. Ze
werden gebruikt om de situatie van de
vijandelijke troepen te verkennen en de
omgeving te controleren. Natuurlijk
was het ook een soort van kamikazeopdracht, want met één raak schot was
je er als militaire ballonvaarder aan
voor de moeite.’ De rol van de luchtballon is in het Belgische leger trouwens nog lang niet uitgespeeld. ‘Zelfs
nu nog worden bij trainingen in de
kazerne van Schaffen luchtballons
gebruikt om te parachutespringen.
België en Engeland zijn de laatste
twee landen ter wereld die nog actief
luchtballons gebruiken voor militaire
doeleinden.’
Zelfgemaakte luchtballon
In het atelier van zijn vader leerde de
jonge François de kneepjes van het vak
kennen. ‘Mijn vader zag een markt in
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het opknappen van oude luchtballons,
en tegelijkertijd werkte hij aan zijn
eigen exemplaar. Dat kon toen nog
zomaar: je eigen luchtballon maken.
Hij gebruikte katoen voor de ballon
zelf. Ik heb veel geleerd door zijn
werkzaamheden bij te wonen, en heb
even later zelf mijn ballon gemaakt.’
Die eigen ballon was klaar in 1968. ‘Ik
gebruikte katoen dat bedekt was met
rubber, dat was een pak veiliger dan de
zuiver katoenen versie van mijn vader.
Later kwamen de ballons uit nylon.
Leuk om te weten is dat ik nadien ook
de eerste Belg werd die een luchtballon
uit nylon vervaardigde. In 1972 ben ik
er aan begonnen, in 1973 was hij klaar.
Ruim een jaar heb ik er aan gewerkt.
Hij was mijn grootste trots, en heeft
het uiteindelijk meer dan tien jaar
uitgehouden. Voor een luchtballon is
dat een lange periode.’
Een nieuwe luchtballon kopen kost
best wat geld. Evenveel als een
moderne luxewagen, zo blijkt. ‘Je
betaalt ongeveer 50.000 euro, als je
voor een degelijk exemplaar gaat. Je
eigen ballon bouwen werd door de
jaren heen onmogelijk, niet alleen door
strengere wetgeving, maar ook omdat
de materialen steeds schaarser werden.
Om zelf een nieuwe te kopen, had ik
geen geld. Gelukkig kwam ik in
contact met een gegoed echtpaar uit
het Waasland. Zij wilden een ballon
kopen voor promotionele doeleinden

voor hun bedrijf, en vroegen mij om
ermee te varen. Ik moest af en toe de
lucht in met hun zakenrelaties. In ruil
daarvoor mocht ik de ballon vrij
gebruiken voor mijn hobby.’ Een
win-winsituatie dus. ‘Ik heb met die
ballon een heel mooie tijd gehad.’
Niet gevaarlijk
Tegenwoordig is François aan zijn
derde ballon toe. ‘Het is er eentje van
een vriend die in Waals-Brabant
woont. Hij heeft ook een atelier waar
hij ballons herstelt. Ik probeer met zijn
ballon nog steeds 20 à 25 keer per jaar
de lucht in te gaan’, zegt de kranige
tachtiger. ‘Of de leeftijd niet begint te
wegen? Ik laat me jaarlijks keuren bij
de dokter: mijn ogen, mijn reflexen,
mijn gehoor ... De dag dat ik merk dat
ik een gevaar word voor mezelf, zal ik
de lucht niet meer ingaan.’
En het gevaar van de weersomstandigheden? Dat is de verantwoordelijkheid
van de ballonvaarder, vindt François.
‘Ik volg bijna permanent het weerbericht. Dat is het voornaamste gevaar:
de windstoten of onweren. In België is
er de voorbije jaren maar één dodelijk
ongeluk gebeurd, met een kennis van
mij. Hij nam het weerbericht iets te
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Start nieuw dansjaar
D’ann’s atelier S.T.E.P.S.
vanaf zaterdag 5 september
GC de Zandloper

© Tine De Wilde

Voor het achttiende jaar op rij is d’ann’s
atelier S.T.E.P.S. een vaste waarde in
GC de Zandloper. Ze bieden een brede
waaier van uiteenlopende dansstijlen
aan. Van kleuter- en kinderdans tot
urban (hiphop), funk, ragga, jazz en
modern. Alles komt aan bod, onder
begeleiding van geschoolde dansjuffen.
Het hoogtepunt van dit jaar wordt
ongetwijfeld het optreden Een bank in
het park, waaraan elke danser, van
kleuter tot volwassene, mag deelnemen.

Op de foto: François Schaut en Patrick Libert

EN
A hot air balloon fiend
Eighty-year-old François Schaut (80) has been fascinated by ballooning all his life. He learned how to make balloons himself in his father’s
workshop. ‘My father spotted a market for fixing up old hot air
balloons and worked on his own balloons at the same time. It was still
possible back then to make your own balloons.’ It is nice to know that
François subsequently became the first Belgian to produce a hot air
balloon made of nylon. ‘I started making it in 1972 and it was ready
one year later. It was my pride and joy.’
‘Riding in a balloon is a pure pleasure. When I am up there, I spend the
whole time looking round. I always see something different as well,
even after flying over the same landscape after a break of three
weeks. The crops change, the colours, the seasons... A balloon basket
is the only place where you can get a 360-degree view of everything
around you.’

licht op en werd verrast door een
storm. Hij kon nog landen, maar die
landing was zo ruw dat hij uit zijn
mand geslingerd werd, in een rivier.
Omdat hij bewusteloos was, verdronk hij.’
De ballon blijft François boeien. ‘Het is
niet zoals bij een vliegtuig, waarmee je
door de lucht heen zoeft en niets ziet.
Met een ballon varen is puur genieten.
Als ik vaar, kijk ik de hele tijd rond. Ik

zie ook altijd wat anders, zelfs als ik met
een tussenpauze van drie weken over
hetzelfde landschap vaar. De gewassen
veranderen, de kleuren, de seizoenen ...
Een ballonmand is ook de enige plaats
van waaruit je een zicht van 360
graden hebt over alles rondom jou. Ik
kan het iedereen aanraden: het is
prachtig.’
Mathieu Goedefroy

Meer info: www.dansateliersteps.be,
0496 31 29 06 (Ann Caestecker).
Inschrijven voor de danslessen kan
vanaf 1 juni via de website.

Senioren Wemmel
Ontspanningsnamiddag
woensdag 10 juni en 8 juli
15 uur – zaal SKC
Voor 2,50 euro – te betalen als je
inschrijft – kan je deelnemen aan de
ontspanningsnamiddag van Senioren
Wemmel. Traditiegetrouw kan je er
ook dansen.
De bus vertrekt om 14.15 uur aan de
Residentie Geurts, met een tussenstop
aan het Graffplein en café ’t Hoekske
(Bos). De bus vertrekt om 18.30 uur
van aan zaal SKC huiswaarts.
Inschrijven: 0498 57 78 21, Jacqueline
Moreau of in de Residentie bij Louis
Segers
***

Kaartnamiddag
Senioren Wemmel
dinsdag 16 juni
14 uur – cafetaria
GC de Zandloper
Wil je deelnemen? Neem contact op
met Jacqueline Moreau via 0498 57 78 21.
3
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WEMMELSE CAFÉS (1)

’t Glazen Huis

Huis van glas,
huis met glazen
‘t Glazen Huis heeft zijn naam niet van de vele glazen die
er dagelijks worden verzet, maar uiteraard van de opmerkelijke gevel waarachter zich al meer dan een eeuw lang
klanten verzamelen. Het café aan de kerk heeft nog veel
van zijn charme weten te behouden.
’t Glazen Huis behoort tot de oudste en
best bewaarde cafés van Wemmel. In
het naslagwerk Twee eeuwen Wemmel
van Marcel De Doncker kunnen we
lezen dat het pand in 1907 werd
gebouwd door landmeter-architect en
schepen Petrus Verhasselt, ook wel
‘Pit van Tiske uit de Mijt’ of ‘Pit Glas’
genoemd. Waar die tweede bijnaam
vandaan komt, is natuurlijk helder:
de gevel met de grote glaspartijen op
zowel de gelijkvloerse als de eerste
verdieping baarde in die tijd opzien.
Ondertussen is die gevel enigszins
veranderd ten opzichte van het
origineel, dat je nog kan bewonderen
4

op een oude foto en een oude tekening
aan de muur. Wemmelaars hebben het
in hun dorstige volksmond echter altijd
over ‘t Glazen Huis gehad, ook al is het
café de voorbije eeuw een aantal keer
van naam veranderd. Vlak na de bouw
heette het even Cambrinus, naar de
legendarische bierkoning, maar meteen
daarna werd het in afwachting van de
komst van de tram – en de moderniteit
– naar Wemmel herdoopt tot de
‘Brasserie Laiterie l’Avenir’. Rond
1958, toen het allemaal nog moderner
mocht, heette het café ook een tijd
‘’t Centrum’.

In de beginperiode was ‘t Glazen Huis
trouwens lang niet het enige café aan
de kerk. Ook De Nachtegaal ertegenover bestond al, en de twee huizen
tussen ‘t Glazen Huis en de kerk – waar
nu respectievelijk gevogeltespecialist
Verdonck en een immobiliënkantoor te
vinden zijn – stonden eveneens in het
teken van drank en vertier. Alleen
hebben noch In de pomp noch De drie
gapers de oorlogen lang overleefd.
‘t Glazen Huis heeft in zijn lange geschiedenis verschillende bekende en geliefde
uitbaters gekend. Jacqueline Moreau en
Frederick Vanden Bossche behoorden
zeker tot de meest volhardende uitbatende koppels. Gemeenteraadslid
Jacqueline kent het café al bijna heel
haar leven en komt er nog elke week.
Ze baatte het zelf uit tussen 1992 en
2006. Daarvoor stond haar moeder –
bekend onder de naam Josée van den
Blits – twintig jaar lang achter de toog,
en daarvoor woonde het gezinnetje al
boven het café. Jacqueline weet nog
goed hoe de glazen gevel, toen die nog
uit enkel glas bestond, vervaarlijk kon
rammelen als er zwaar verkeer passeerde.
Bijvoorbeeld op 21 juli, als de tanks
van het militair defilé in Brussel
passeerden op hun weg terug naar de
kazerne.
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Jacqueline licht nog elke week de
spaarkas van het café, die al meer dan
vijftig jaar bestaat en die ze beheert
samen met een paar andere vrijwilligers.
Nog altijd stoppen meer dan tweehonderd
klanten wekelijks of maandelijks een
genummerd portemonneetje met vijf à
tien euro in de discreet opgestelde
spaarkas. Jacqueline stort dat geld
allemaal op een bankrekening om na
een jaar iedereen netjes zijn deel uit te
betalen. Met dat geld – waar ze een
jaar lang niet aan konden – kunnen de
spaarders dan een zware huishoudelijke
factuur of hun cadeautjes voor eindejaar betalen. Op die manier behoudt
Jacqueline ook een band met het café
waar zij vele hoogdagen beleefde. Als
het jaarmarkt was, zorgde zij – terrassen
inbegrepen – voor zo’n zeshonderd
zitplaatsen en twintig personeelsleden.
Zowat alle Wemmelse clubs en
verenigingen kwamen langs in het
café, de kaarters namen makkelijk
zestien tafels in.
De laatste jaren is de verandering van
de wacht achter de toog iets sneller
gegaan. Maar nu lijkt ‘t Glazen Huis
met Fred Bostyn weer zijn elan terug
te vinden. Fred woont ondertussen
twintig jaar in Wemmel, kent het café
al even lang, en werkte er zelfs even
voor hij in maart besloot om het zelf
over te nemen. Hij knapte alvast het
terras en de toiletten op, en zorgt
ervoor dat het café nu alle dagen op
regelmatige uren open is. De koffie
komt nu van bij Brésor en zijn vriend
Paul Van Himst, de ruime keuze bieren
van zowel het vat als ‘het schap’

worden geleverd door Palm, dat sinds
de jaren 70 eigenaar is van het café.
Hongerige klanten kunnen hier ook
terecht voor een spaghetti, een croque
monsieur of een druuge worst. Als het
mosselseizoen begint, is er geregeld
kans op een souper; in het najaar staan
er ook al een aantal concerten op het
programma.
Voor de rest wil Fred het karakter van
‘t Glazen Huis zo veel mogelijk
behouden. De balken in het plafond,
de houten banken en lambriseringen
en het centrale golf biljart maken inderdaad voor een groot deel de aantrekkingskracht uit van het café. De ruime
zaal boven – ooit gebruikt door
fanfares en andere oudstrijdersbonden
– was al min of meer gemoderniseerd,
en is nog altijd beschikbaar voor
privéfeesten en vergaderingen. Er
kunnen zo’n 120 personen in. Ook in
het café zelf is er plaats genoeg, en dat
is zeker nodig als er voetbal is op tv, als
het vrijdagavond is en als de stoelen al
eens aan de kant gaan voor een
geïmproviseerde dansavond, op zondag
als het markt is, of bij evenementen als
de jaarmarkt en de kermis. Dan
transformeert de rotonde voor de
glazen gevel zowat tot het officieuze
Wemmelse dorpsplein.
Michaël Bellon
‘t Glazen Huis, Steenweg op Merchtem
85-87, Wemmel, 02 460 06 16, alle
dagen open vanaf 10 uur tot na de
laatste klant.
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Cafés de Wemmel: ’t Glazen Huis
’t Glazen Huis fait partie des cafés les plus anciens et les mieux
conservés de Wemmel. Dans l’ouvrage de référence Twee eeuwen
Wemmel de Marcel De Doncker, nous apprenons que l’immeuble a été
construit en 1907 par le géomètre-architecte et échevin Petrus
Verhasselt, surnommé parfois aussi ‘Pit van Tiske uit de Mijt’ ou ‘Pit
Glas’. L’origine de ce deuxième surnom est évidente: la façade enrichie
de grandes fenêtres tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage
avait de l’allure à l’époque. Depuis, cette façade a subi quelques
modifications. On peut encore admirer l’original sur une ancienne photo
et un ancien dessin accrochés au mur.
Au cours du siècle passé, le café a changé plusieurs fois de nom.
Immédiatement après sa construction, il s’est appelé Cambrinus, mais
peu de temps après, il a été rebaptisé la ‘Brasserie Laiterie l’Avenir’
dans l’attente de la venue du tram. Aux environs de 1958, le café s’est
appelé quelque temps ‘’t Centrum’.

Schoolfeest
GBS Airlines: De wereld rond
GBS Wemmel
zaterdag 27 juni
13.30 uur – schooldomein GBS
We vliegen met onze kinderen de wereld
rond en bezoeken alle continenten. Het
belooft een boeiende reis te worden vol
avontuur en plezier. Zodra we terug met
beide voeten op de grond staan, worden
jong en oud verwend met leuke en
originele workshops. Natuurlijk kan er
ook geproefd en gesmuld worden van
heel wat lekkers uit al de verschillende
continenten. De incheckbalie is open
vanaf 13.30 uur. Mis deze vlucht niet.

Groene Gordel maakt zich op
voor het derde Gordelfestival
Het Gordelfestival is aan zijn derde
editie toe. Ook dit jaar plaatst het
festival het groene, gastvrije en Vlaamse
karakter van de streek in de kijker en
laat het iedereen op een sportieve
manier kennismaken met de Groene
Gordel rond onze hoofdstad. De Topdag
is op zondag 6 september, maar je kan
het Gordelfestival de hele zomer lang in
de streek aantreffen.
Naast de klassieke Topdag zet het
Gordelfestival in 2015 opnieuw zijn
schouders onder een gevarieerd zomerprogramma, gespreid over de hele
Groene Gordel. Voor muziek en
gezelligheid in Wemmel en omgeving
kan je terecht op het Vijverfestival in
Dilbeek en het Jaarmarktfestival in
Wemmel. Beide evenementen zijn
volledig gratis. Fietsliefhebbers vinden
ongetwijfeld hun gading in de verschillende gezinsfietstochten van De Lus in
Grimbergen. De Pajotse 400 is dan weer
voer voor de stevigere kuiten van het
peloton. Ook in de ruimere omgeving
heeft het Gordelfestival met straattheaterfestival Strapatzen in Sint-Pieters-Leeuw
en Wambeek, de stranddag in Hofstade
en de Dag van het Brabants Trekpaard
heel wat moois op de agenda staan.
Ga je het liefst zelf op verkenning in de
Groene Gordel? De gratis Gordelfestivalapp zet je meteen op weg en toont je de
mooiste fiets- en wandelroutes in de
streek en alle bezienswaardigheden.
Voor deze app, alle info over het
zomerprogramma en het aanbod op
6 september is er slechts één adres:
www.gordelfestival.be. Ook in Wemmel
valt er die dag wat te beleven.
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Fiets- en wandeltochten
Natuurpunt Wemmel
wekelijks op donderdagavond
juni, juli en augustus
Wemmel en omgeving
bezit veel natuurschoon,
en dat willen we
verkennen. Fietsend
langs kleine wegen, nu
en dan zelfs op goed
berijdbare landweggetjes, maken we
gebruik van het
fietsknooppuntennetwerk, bestaande
fietsroutes en onze
eigen inspiratie. We
leggen telkens 30 à
35 km af tegen een
gemiddelde snelheid
van 15 km/u.
Wanneer?
4, 11 en 18 juni, 9, 16 en 30 juli, 6 en 13 augustus
Samenkomst aan GC de Zandloper, Kaasmarkt 75 in
Wemmel om 19 uur. We eindigen om 21.30 uur. Iedereen
rijdt mee op eigen verantwoordelijkheid.
Meebrengen: fiets in goede staat, kleding aangepast aan het
weer

Derde stratenloop door Beverbos
Run4Fun Wemmel
zondag 16 augustus
inschrijven vanaf 13.30 uur
tent voor gemeentehuis Wemmel

De Wemmelse loopclub Run4Fun organiseert voor de
derde maal een loopwedstrijd over verschillende afstanden
(3,5, 7 en 10,5 km) door het mooie groene Beverbos. Zowel
kinderen als volwassenen kunnen meedoen. Voor kinderen
is er een aparte ‘kidsrun’ van 400 en 800 meter. Vertrekken
doen ze voor het gemeentehuis. Leden van de club én
kinderen kunnen gratis deelnemen.
Tijdsschema
13.30 uur - start inschrijvingen
14.30 uur - kidsrun 400 en 800 m
15.15 uur – gezamenlijke start van de 3,5 - 7 en 10,5 km
Prijs: 5 euro (voorinschrijving tot uiterlijk zondag
9 augustus via de website), 7 euro (ter plaatse). Betalen doe
je sowieso ter plaatse.
Meer info en inschrijven voor de stratenloop:
www.run4fun-wemmel.be, info@run4fun-wemmel.be

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

Avondwandelingen
in juni, juli en augustus
Natuurpunt Wemmel
Op donderdag 25 juni maken we een trip naar Hamme.
We komen hiervoor samen aan de Zandloper (Kaasmarkt
75) om 19.30 uur.
Op donderdag 23 juli staat de Beverboswandeling op het
programma. Afspraak om 19.30 uur aan café FameX (Dries
100).
Naar het Bessembos en het Laarbeekbos trekken we op
donderdag 20 augustus. Samenkomst om 19.30 uur aan de
sporthal van Wemmel (Dijck 34).
Voor deze 3 avondwandelingen gelden steeds deze
richtlijnen: stevig schoeisel en kleding aangepast aan het weer
meebrengen, start om 19.30 uur en einde rond 21.30 uur.
Meer info: Rik Devriese, 0496 32 09 32,
hendrik.devriese@skynet.be. www.natuurpuntwemmel.be
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Gratis jaarmarktfestival
maandag 17 augustus
vanaf 17 uur - Chiroplein (Raedemaekersplein)
Zon of geen zon, ook dit jaar zorgen de organisatoren van
het jaarmarktfestival voor een zwoele zomeravond in
Wemmel. En zelfs meer dan ooit houden we het droog,
want het Chiroplein wordt dit jaar zelfs overdekt door een
reuze shelter. Vijf bands op het podium zorgen voor sfeervolle muziek en met een hapje en een drankje erbij kan de
avond niet meer stuk.
Op het programma: Casa Blanca Carambole, Pardon
Service en DJ Junne & zoon Bobinator. Alweer een schitterende mix van sfeervolle muziek en luide meezingcovers,
afgesloten door een legendarische dj-set.
Meer info: www.dezandloper.be
www.facebook.be/dezandloper
***

Mosselen tijdens jaarmarkt
maandag 17 augustus
cafetaria Zandloper
Naar jaarlijkse traditie kan je tijdens de jaarmarkt terecht in
de cafetaria van de Zandloper voor een portie heerlijke
mosselen. Reserveren doe je voor 10 augustus via
cafetaria@dezandloper.be of 0473 52 43 78.

18e Wemmelse verenigingenquiz
vrijdag 19 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.

Speelplein 3sje is er weer!
30 juni tot 21 augustus
8 tot 18 uur – gemeentelijk complex ‘de Zijp’
Het speelplein van Wemmel start op woensdag 1 juli en
eindigt op vrijdag 21 augustus. Ook deze vakantie zal de
werking plaatsvinden in het gemeentelijke complex aan de
Zijp. Iedere dag start om 8 uur met de opvang, waarna we
om 9.30 uur met de begeleide activiteiten beginnen. Tal van
jonge, enthousiaste vrijwilligers uit Wemmel en omstreken
organiseren allerlei activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en
14 jaar. De spel-, sport- en creatieve activiteiten zijn aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. Wekelijks staat
een ander thema centraal. Om de speelpleinzomer nog
onvergetelijker te maken, organiseren we elke week uitstappen.
Locatie: gemeentelijk complex ‘de Zijp’, Zijp 101, Wemmel

Ploegen bestaan uit maximaal 5 personen. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 7 juni
via wemmelsequiz@outlook.com. Deelnemen is gratis.
Het aantal plaatsen is beperkt.
De verenigingenquiz is meer dan alleen maar vragen
oplossen. Het is ook hét moment waarop alle Wemmelse
verenigingen, scholen, buurtcomités … elkaar kunnen
ontmoeten en bijbabbelen. Zie je het niet zitten om deel te
nemen, dan kan je plaatsnemen op de publiekstribune.
Ontdek meer over de quiz op
www.facebook.com/wemmelsequiz

Vlaams Feest
NCRW i.s.m. de Zandloper, Natuurpunt en
Bruisend Wemmel
zondag 5 juli
14 tot 20 uur – GC de Zandloper
De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel (NCRW)
organiseert, in samenwerking met de Zandloper,
Natuurpunt en Bruisend Wemmel, het Wemmels Vlaams
Feest op zondag 5 juli.
Op het programma:
> 14 uur: wandeling onder de noemer Waterstappers. Op
een 7,5 km lang parcours volgen we enkele waterlopen van
Wemmel, met de nodige uitleg over het waterbeheersplan,
door de gemeente uitgedokterd. Goede stapschoenen of
laarzen zijn noodzakelijk.
> 14 uur: start fietstocht Naar de monding van de Maelbeek,
een 15 km lange tocht voor groot en klein.
> Vanaf 15.30 uur serveren FVV en Vlaamse Kring taart
met koffie. Ondertussen kunnen de jongsten zich vermaken
met het zelf brouwen van een gezond drankje met De
Sappentrapper.
> 17 uur: optreden van Nohal Neig, een volkse muziekgroep die zorgt voor ontspanning, plezier en samenzang.
> 18 uur: barbecue, zoals altijd verzorgd door de
Mannenkookclub.
Breng met ons een gezonde, gezellige namiddag door onder
vrienden. Het begin van een zorgeloze vakantie. Wij kijken
er al naar uit.

Inschrijven is niet verplicht om te kunnen deelnemen,
maar kan wel via onze website. Alle extra informatie over de
werking, uitstappen, prijzen en de thema’s kan je online
vinden via www.speelplein3sje.be
Vragen? speelplein3sje@gmail.com of 0479 18 06 48

Nieuw bestuur Speelplein 3sje
Met trots presenteren we je de
nieuwe bestuursleden. Deborah
Seynaeve, Lorie Roggen,
Shawny van Pottelbergh en
Katrien Maes zullen het team
versterken. Sarah Discart wordt
de nieuwe voorzitter van het
speelplein. Sara Vos, Saskia
Gilson en Nele Verhasselt nemen
een stapje terug in de werking,
maar zijn bereid om de nieuwe
lichting te ondersteunen. Wil je
kennismaken met het nieuwe
bestuur? Kom dan naar het
speelplein tijdens de vakanties.

Instappen vernieuwde Laermanswandeling
Pasar Wemmel
zondag 28 juni
13.30 uur – gemeentehuis Wemmel (parking)
De Laermanswandeling werd op 4 juli 2004 boven de
doopvont gehouden. Het was zowat de droom van Louis
Leo, onze toenmalige voorzitter. Louis is inmiddels overleden,
en het traject werd intussen wat aangepast door beperkingen
én nieuwe mogelijkheden op het parcours.
De afstand bedraagt 10 km, maar kan ingekort worden. Bij
regenweer kunnen sommige delen vrij modderig zijn.
Aangepaste kleding en waterdicht schoeisel is aan te raden.
Er is een brochure in kleur beschikbaar voor 2,50 euro.
Meer info: Marcel Vandendriessche, 0474 54 89 98 of Roger
Rademaekers, 0498 81 29 48, website: www.pasar.be/wemmel

VERENIGINGSNIEUWS

NIEUWS UIT DE ZANDLOPER

Nederlands leren – informatie vragen en inschrijven
woensdag 9 september
9-11 uur en 18-19.30 uur - GC de Zandloper

Special Olympics
2 tot 23 juni
expo

Het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant organiseert infodagen over de
lessen Nederlands. Je kunt er informatie vragen en inschrijven voor een cursus
Nederlands.

In het kader van de Nationale Spelen
van 2015 en in samenwerking met
Special Olympics Belgium en Special
Art Foundation organiseren verschillende centra van vzw ‘de Rand’
tentoonstellingen van artiesten met
een verstandelijke beperking.

Meer informatie / andere locaties? gratis telefoonnummer 0800 123 00,
www.infonl.be, info@infonl.be

Bubbels en Babbels
Femma Wemmel en Femma Vlaams-Brabant en Brussel
maandag 1 juni
20 tot 22.30 uur - GC de Zandloper
Woon jij al een tijdje in Wemmel en ken je nog niet veel mensen? Ben je ook
steeds ‘de mama van …’? Nood aan een avondje uit, zonder kindjes: ladies only?
Zin om met Femma iets te doen?
Met enkele vrouwen hebben we dit jaar al twee toffe naaireeksen georganiseerd
in Wemmel. Wie weet gaan we dit jaar nog aan de slag met decopatch, of
beschilderen we ons eigen porseleinwerkje. Of heb jij nog kleine of grote
ideeën? We horen het graag van jullie.
We komen vrijblijvend samen om te kijken wat we met jonge vrouwen uit de
buurt kunnen doen. We maken het gezellig met een glaasje bubbels. Breng
gerust een vriendin, zus of je enthousiaste buurvrouw mee! Deelnemen is gratis.
Contact: Kristel Jappens, 0472 573 658, kristel.jappens@femma.be
Meer info: www.femma.be.
Of volg ons via Facebook: www.facebook.com/femma.wemmel

Babbelkous
Taalstage Nederlands
10 tot 14 augustus
GC de Zandloper
De schoolvakanties zijn het ideale moment voor kinderen om deel te nemen aan
leuke activiteiten. Daarom organiseren Panta Rhei vzw en vzw ‘de Rand’
creatieve en leerrijke taalstages voor kinderen van 4 tot 12 jaar voor wie het
Nederlands niet de moedertaal is.
Mijnheer en mevrouw Babbelkous storten zich in een nieuw avontuur. Vrijdag
opent hun restaurant ‘Kom Chez Babbelkous’ de deuren. Maar er moet nog veel
gebeuren: de tafels dekken, een menu samenstellen, kandelaars en andere
decoratie knutselen en nog veel meer. Ze kunnen niet alles alleen. Meneer en
mevrouw Babbelkous hebben hulp nodig om te knutselen, te koken en te
proeven.
De activiteiten zijn uitgewerkt volgens de leeftijd en het taalniveau: groenten en
fruit leren kennen aan de hand van een lottospel, een recept lezen en maken,
een placemat knutselen, een kelnerparcours afleggen … Vrijdag nodigen we de
ouders, grootouders en vrienden uit op een toonmoment.
Praktisch info, inschrijven en betalen: www.babbelkous.be
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Special Olympics is een wereldwijde
beweging die personen met een
verstandelijke beperking de mogelijkheid wil bieden om zich, via aangepaste sportprogramma’s, te ontplooien.
Ook wil deze beweging de omgeving
sensibiliseren en van sport een middel
tot sociale integratie maken.
Kunst is een vorm van expressie die
een perfecte aanvulling is op sport.
Ook niet-sporters met een verstandelijke beperking krijgen via Special
Olympics de kans hun talent en
persoonlijkheid te ontplooien. 120
kunstenaars, af komstig van meer dan
26 Belgische ateliers, nemen deel aan
dit programma. Uit een 350-tal
werken selecteerde een professionele
jury 100 werken voor de ‘art exhibition’ tijdens de Nationale Spelen.
GC de Zandloper exposeert een
selectie van de werken van 2 tot 23
juni. In GC de Kam (WezembeekOppem), GC de Lijsterbes (Kraainem)
en GC de Boesdaalhoeve (SintGenesius-Rode) kan je de tentoonstelling eveneens bekijken tot 23 juni. De
expo’s zijn gratis te bewonderen tijdens
de openingsuren van het gemeenschapscentrum.
Meer weten over Special Olympics en
de Nationale Spelen 2015? Surf naar
www.special-olympics.be.

Oliver Leu
Leopold’s Legacy
3 tot 22 juni
fotografie

Tom Van den Eynde
Endangered Species
24 juni tot 7 september
fotografie

Op visuele wijze onderzoekt Oliver
Leu de plaatsen die in België relevant
waren voor de organisatie en uitvoering van de uitbuiting in Congo. Ook
bekijkt hij hoe Belgische steden, met
name Brussel en Oostende, veranderden
door de uitbreidingen en verbouwingen
tijdens de heerschappij van Leopold
over Congo. Hij is geïnteresseerd in de
manier waarop monumenten het
verhaal van de kolonie, haar veroveraar
en Leopolds rol weerspiegelen, en hoe

Hoewel frieten tot onze nationale trots
behoren, zijn de vrijstaande frietkoten
bedreigd. Steden en gemeenten zien ze
dikwijls als storende elementen en
doen er alles aan om ze uit het straatbeeld te bannen. Ook de almaar
strenger wordende milieurichtlijnen
zorgen ervoor dat velen kiezen voor
een knus rijhuis met al het moderne
comfort. Met Endangered Species wil
Tom Van den Eynde de frietkoten die
nog overblijven in Vlaanderen in beeld

beelden van de eens stralende heerser
in het huidige straatbeeld zichtbaar
blijven.
Als geheel geeft de reeks Leopold’s
Legacy een weergave van enerzijds
de representatieve aanwezigheid en
anderzijds de vele verborgen sporen
van de koloniale geschiedenis van
België. Zo ontstaat een portret van
een heerser en de invloed van zijn
privékolonie Congo op zijn thuisland
België, 150 jaar na de troonsbestijging.

brengen voor ze definitief verdwenen
zijn.
De tentoonstelling is open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op
zaterdag, zondag en feestdagen is de
tentoonstelling gesloten. GC de
Zandloper is gesloten van 11 juli tot
en met 9 augustus.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper
gratis

Ezelsoor
Boekenkaftdag
woensdag 2 september
Nieuw kaftpapier kopen tijdens de
zomervakantie? Niet nodig! Kom met
jouw (groot)ouders kaften tijdens
Ezelsoor, de gratis boekenkaftdag in de
Zandloper. Elk kind kan 5 vellen
kaftpapier (voor +/- 12 boeken/
schriften) gratis uitkiezen. Heb je liever
een origineel gekaft boek? Loop dan
langs bij een illustrator. Zo word je
saaiste boek of schrift uniek. Even
genoeg van al dat kaften? Ga creatief
aan de slag in onze ateliers of geniet
van de randanimatie.

Na Ezelsoor keer je naar huis met
uniek gekafte boeken en schriften én
met informatie over de vrijetijdsactiviteiten in GC de Zandloper en van de
lokale verenigingen.
Voor iedereen van 6 tot 12 jaar.
14 tot 17 uur – GC de Zandloper
gratis
Meer info: www.ezelsoor.info

De tentoonstelling is open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op
zaterdag, zondag en feestdagen is de
tentoonstelling gesloten.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper
gratis

Boeken en lezers gezocht
Boekenruilkast in de Zandloper
Tijdens Zotte Zondag vorig jaar startte de Zandloper met
een ruilboekenkast. Ondertussen is die een vaste waarde
geworden in de Zandloper. Mensen plaatsen hun gelezen
boeken in onze boekenkast aan het onthaal en nemen
interessante nieuwe boeken mee. Ben jij tijdens de
lenteschoonmaak een hoop boeken tegengekomen? Of ga
jij op vakantie en zoek je nog een goed boek? Spring dan
eens binnen in de Zandloper. De boekenkast wacht op
jou.

Zomersluiting de Zandloper en cafetaria
GC de Zandloper en cafetaria de
Zandloper zijn met vakantie van
11 juli tot en met 9 augustus.
Tijdens deze periode kan je online je
tickets en abonnementen bestellen via
www.dezandloper.be.
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Faciliteitengemeenten bezorgd over toekomst OCMW’s

‘We willen niet weer uit de
boot vallen’
In januari 2019 zijn er geen OCMW’s meer. De Vlaamse Regering wil ze integreren in
de gemeenten. Dat moet het lokale beleid efficiënter en klantgerichter maken. In de
faciliteitengemeenten stelt zich echter een probleem: de federale Pacificatiewet van
1988 verplicht de faciliteitengemeenten om de OCMW-raad rechtstreeks (en dus apart)
te verkiezen. Een aanpassing van deze wet ligt niet voor de hand. De OCMW’s van de
zes faciliteitengemeenten vragen de Vlaamse Regering een oplossing.

Beperkt door de Pacificatiewet
Er stelt zich echter een probleem in de
zes faciliteitengemeenten in de Rand
en in Voeren. De Belgische
Pacificatiewet van 9 augustus 1988
voerde enkele unieke bepalingen in
voor deze gemeenten. ‘Zoals de
rechtstreekse verkiezing van de
OCMW-raden’, legt Jan Van der Vloet
uit, de woordvoerder van Vlaams
minister van Binnenlands Bestuur
Liesbeth Homans (N-VA). ‘Aan deze
wet raken is heel moeilijk. Daarvoor is
immers een tweederdemeerderheid
nodig in het federale parlement. Een
snelle wijziging is dus niet realistisch.’
Maar hoe moet het dan verder? Er is
een andere oplossing nodig.
Wat voorafging
Wat die is, weet voorlopig niemand.
De OCMW’s en gemeentebesturen in
de faciliteitengemeenten uiten intussen
10

© Tine De Wilde

Vandaag heb je in elke gemeente naast
een gemeentebestuur ook een apart
OCMW-bestuur. Met een aparte
OCMW-raad en een eigen structuur.
In de Wetstraat wordt er al langer
gesproken over het opheffen van dit
apart bestuur. Nu is dat proces onomkeerbaar. De Vlaamse Regering keurde
op 16 januari de conceptnota goed,
met daarin de duidelijke doelstelling
om in januari 2019 – na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – komaf te
maken met de OCMW’s. Het zal dan
aan de gemeenteraad zijn om het
sociale lokale beleid vorm te geven.
Een bijzonder sociaal comité zal zich dan
over individuele sociale hulpgevallen
buigen.

hun bezorgdheid. De Pacificatiewet
blijkt een hinderpaal om mee te
evolueren naar een moderner en
efficiënter bestuur. De OCMW- en
gemeenteraad van Wemmel keurden in
januari een motie goed. ‘Daarin vragen
we de Vlaamse én federale overheid
duidelijkheid te scheppen rond de
toekomstige financiering, werking en
organisatie van de OCMW’s in de
faciliteitengemeenten’, zegt gemeenteraadslid Wies Herpol (Lijst Wemmel).
‘We vragen om ons te betrekken bij
het overleg. Ook wij als faciliteitengemeenten willen een efficiënt bestuur,
maar we stoten op de belemmeringen
van ons speciale taalstatuut. Daarom
willen we betrokken worden bij het
uitwerken van oplossingen. Niemand is
gediend met een beleid met twee
snelheden.’

Gezamenlijk overleg
Ondertussen hebben de OCMW’s en
gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten hierover overleg gepleegd.
‘Bij een vorige staatshervorming
werden we al vergeten. We willen
vermijden dat dit opnieuw gebeurt.
Toen werd beslist dat een OCMWvoorzitter deel kan uitmaken van het
schepencollege. Zo kunnen OCMW
en gemeente beter samenwerken. Maar
in een faciliteitengemeente moet dat
informeel gebeuren, want daar kan een
OCMW-voorzitter niet zetelen in het
college. Nu gaat de integratie van
OCMW’s nog een grote stap verder,
maar opnieuw stelt zich bij de faciliteitengemeenten een probleem. We
willen niet achterblijven. We willen
niet opnieuw de uitzondering zijn. Wij
willen duidelijkheid over waar we

RAND-NIEUWS
naartoe moeten zonder dat we stiefmoederlijk behandeld
worden, zeker niet op financieel vlak’, zegt OCMWvoorzitter Armand Hermans uit Wemmel.
Myriam Sents (LB), OCMW-voorzitter van Drogenbos,
heeft nog andere bedenkingen bij de hele integratieprocedure. ‘Ik vrees dat het sociale karakter van het
OCMW verloren gaat, en dat gemeentelijke zaken voorrang
zullen krijgen op OCMW-zaken.’ Maar ze ziet ook voordelen.
‘Het is kostenbesparend. Er zal bijvoorbeeld maar één
secretaris en één ontvanger nodig zijn. Het personeelsbestand wordt efficiënter aangewend en alle diensten onder
hetzelfde dak is een meerwaarde voor de bevolking.’
De bezorgde OCMW-besturen hadden intussen een gesprek
met minister Homans. ‘Ze erkent dat er een probleem is’,
zegt Hermans. ‘Nu is het aan haar om binnen de grenzen
van de Pacificatiewet een oplossing te zoeken. Wij willen
meehelpen, maar dat wordt geen gemakkelijke oefening.’
VVSG bundelt bekommernissen
Wat denken de overige Vlaamse gemeenten van de integratieoefening? De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
organiseerde een inspraakronde en bracht gemeente- en
OCMW-mandatarissen van 146 OCMW’s en 173 gemeenten
samen in workshops. Uit het verslag van Piet Van Schuylenbergh,
VVSG-directeur van de afdeling OCMW’s, blijkt dat de
gemeenten voordelen zien in de integratie – een beter
geïntegreerd sociaal beleid, drempelverlagend en financieel
efficiënter – maar dat ze ook bedenkingen hebben. De
OCMW’s stellen zich de vraag of de gemeenten het sociale
beleid wel als hun corebusiness zullen beschouwen, en of de
efficiëntiewinsten niet ten koste zullen gaan van de sociale
hulpverlening. Ook hekelen gemeenten en OCMW’s het
gebrek aan overleg dat er tot nu toe geweest is met de
Vlaamse overheid.
Bart Claes

FR
Les communes à facilités sont préocuppées par l’avenir des CPAS
Il n’y aura plus de CPAS en janvier 2019. Le gouvernement
flamand souhaite les intégrer dans les communes. Toutefois, un
problème se pose dans les communes à facilités. La loi de
pacification belge du 9 août 1988 a introduit quelques dispositions uniques pour ces communes, telles que l’élection directe
des conseils de CPAS. Pour modifier cette loi, une majorité des
deux tiers est requise au parlement fédéral. Il n’est donc pas
réaliste d’espérer une modification rapide. Dans une motion
adressée aux autorités flamandes et fédérales, le conseil du
CPAS et le conseil communal de Wemmel demandent la clarté
sur le financement futur, le fonctionnement et l’organisation
des CPAS dans les communes à facilités. Le conseiller communal
Wies Herpol déclare: ‘Nous souhaitons aussi une gestion
efficace, mais nous sommes confrontés aux obstacles propre à
notre statut linguistique spécial. C’est la raison pour laquelle
nous souhaitons être impliqués dans l’élaboration de solutions.
Non seulement en ce qui concerne l’intégration des CPAS, mais
pour toutes les nouvelles lois et règles.’

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 14-17 uur,
donderdag van 9-12 uur en van 14-19 uur, zaterdag en
zondag gesloten. Tijdens de schoolvakanties sluit het onthaal om 16 uur. 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 ...

Karoo Beheydt vind je
geregeld in boekenwinkels,
veel minder vaak in de bib.
Maar daarvoor heeft ze
een perfecte verklaring. ‘Ik
kom uit een germanistenhol,
boeken kopen zit in mijn
genen, ik kan het niet laten.
Een boek wil ik kunnen
vastnemen en houden, ook
al is de kans klein dat ik het
later herlees. Waterstones
in Brussel is een van mijn
favoriete winkels, daar
kan ik binnenwandelen en
meenemen wat er aantrekkelijk uitziet. Zo laat ik me
elke keer verrassen.
Meestal draait dat goed
uit en ontdek ik weer een
nieuwe schrijver.’
‘Lezen maakt je empathischer’, vertelt
Karoo verder. ‘Je bekwaamt je in de
omgang met mensen in het dagelijkse
leven. Je leert in boeken hoe anderen
ingewikkelder in elkaar kunnen zitten
dan je aan de buitenkant zou vermoeden.’

Freedom (Jonathan Franzen)
‘Dit is het soort boek waarvan ik denk:
ik wou dat ik het geschreven had. Het
verhaal neemt je mee in het leven van
een disfunctionele familie. Vanop
afstand ziet die er nochtans heel
gewoon uit, maar zodra je dichterbij
komt en beter kijkt, zie je dat de
relaties helemaal scheef zitten. De sfeer
blijkt goed fout. Bonita Avenue van
Peter Buwalda is ook zo’n boek. Daar
gaat het over een ogenschijnlijk
normale rector die bij nader inzien een
vreemde kronkel heeft. Van Franzen
las ik alles. Van schrijvers die ik graag
heb, verslind ik het hele oeuvre.’
The Book Thief (Markus Zusak)
‘Zelden laat ik een traan bij een boek,
ik ben nogal een afstandelijke lezer.
Maar bij The Book Thief was het prijs.
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Karoo
Beheydt

Achteraf merkte ik dat dit boek in
sommige landen als ‘young adult’
verkocht wordt en elders als volwassen
literatuur. De schrijfstijl is inderdaad
eenvoudig. Het is de alwetende ‘dood’
die het verhaal vertelt. De jonge Liesl
wordt ten tijde van nazi-Duitsland
achtergelaten door haar communistische
moeder en geadopteerd door een
gezin. In datzelfde gezin duikt ook een
oude Joodse man onder waarmee ze
goed bevriend geraakt. De relatie
tussen het meisje en de Jood en hoe die
evolueert, pakte me enorm. Niet op
een zeemzoeterige manier, maar heel
puur.’

op alles wat met baby’s te maken heeft
en hij wordt zowaar expert, maar komt
toch in de problemen door zijn
vreemde aanpak. Tragisch en tegelijk
enorm grappig.’

The Rosie project en The Rosie
effect (Graeme Simsion)
‘Omdat het niet altijd zo zwaarwichtig
moet zijn, koos ik ook voor deze twee
boeken. Die zijn humoristisch, maar op
een verfijnde manier. Het is geen grote
literatuur, maar wel heerlijk onderhoudend. Het eerste boek gaat over een
man met autistische trekken die beslist
dat hij een lief nodig heeft. Hij komt
Rosie tegen, die hem toevallig ook
nodig heeft in haar zoektocht naar haar
vader. Het verhaal barst van vreemde,
gekke wendingen. Zeker omdat de
man niet denkt zoals de gemiddelde
mens. Als hij bijvoorbeeld iemand
tegenkomt, zegt hij niet ‘hallo’, maar
steevast ‘groetjes’.’

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
juni kan je de drie aanraders van
Karoo Beheydt in de bib vinden.
Passeer zeker eens en ontdek de
verhalen van Jonathan Franzen,
Markus Zusak en Graeme Simsion.

‘In het tweede boek krijgt hij te horen
dat hij vader wordt. Rosie neemt
bewust geen pil meer, maar verzwijgt
dat. Het hoofdpersonage wordt
helemaal van zijn sokken geblazen.
Vanuit zijn autistische blik zien we hoe
hij de dingen beleeft. Hij legt zich toe

Wil jij jouw drie favoriete
boeken voorstellen in de
zandloperkrant? Geef dan een
seintje via info@dezandloper.be
of geef het door aan de balie van
de bib.

Omdat drie boeken kiezen écht niet
gemakkelijk is, raadt Karoo graag ook
nog een paar andere schrijvers aan. Een
hulp bij je boekenkeuze tijdens de
zomervakantie: Siri Hustvedt, Ian
McEwan en Sebastian Faulks.
Roosje Lowette

Locatie: J. De Ridderlaan 49,
Wemmel
Meer info: 02 462 06 23,
bib@wemmel.be, bib.wemmel.be

