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Au 140

Pinten pakken en
whisky proeven
Op de hoek waar de nog grillige en kleine Steenweg op
Brussel een laatste bocht van negentig graden neemt om
de grote Steenweg op Brussel te worden, bevindt zich al
decennialang een goed zichtbaar en goed onderhouden
café: Au 140. Op huisnummer 140 nog wel.
Alain Van der Elst, cafébaas van Au
140, is iemand die met zijn zaak bezig
is. Als hij arriveert, zet hij de plantenbak die op de stoep het kleine terras
af bakent weer op de juiste plaats. Bij
het binnenkomen toont hij zich luidop
tevreden dat de airco haar werk doet,
en hij schudt elke klant de hand.
‘Serveuse’ Leila heeft tijdens zijn
tijdelijke afwezigheid de wacht
gehouden. Alle klanten van het relatief
kleine cafeetje zitten tevreden aan een
van de stevige tafeltjes met massief
houten tafelblad en gietijzeren onderstel, die rond het golf biljart verzameld
staan.
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Alain is nog maar drie en een half jaar
de uitbater van Au 140, maar hij heeft
de zaak wel helemaal opgeknapt toen
hij begon. Hij koos daarbij voor een
herstel van een sober en authentiek
interieur. ‘Spijtig dat ik geen foto’s heb
gemaakt om voor en na te kunnen
vergelijken. Ik heb de elektriciteit
vernieuwd, de verf van de ramen
gehaald zodat het hout weer zichtbaar
werd, de bakstenen muren blootgelegd
…’ Het neonlicht aan de gevel, de
speelkast achterin en het tv-scherm
waarop de sportlui hun eeuwige gangetje
gaan, zijn de enige toegevingen aan de
moderniteit.

Aan de muur hangen in een reeks
kaders kopieën van foto’s van het oude
landelijke Wemmel. Die foto’s waren
de enige relieken van zijn voorgangers
die Alain in de kelder heeft gevonden.
Dat landelijke Wemmel heeft hij zelf
nog ten dele gekend, want hij woont al
sinds zijn vierde – nu 44 jaar geleden
– in Wemmel. Ondertussen moeten we
toegeven dat de plantenbak op het
terras niet meer in staat is om met het
verkeer van de steenweg op de achtergrond enig landelijk gevoel te creëren.
Nochtans zag het zicht vanuit het café
er vroeger helemaal anders uit. Een van
de foto’s aan de muur toont het
kapelletje in het groen dat zich
oorspronkelijk aan de overkant van
het café bevond. Het café heette
aanvankelijk dan ook In ‘t Kapelleke.
Het naslagwerk Twee eeuwen
Wemmel van Marcel De Doncker heeft
het in verband daarmee over Louis‚
‘den dikken van Docus’ Dierickx, en

IN MEMORIAM
Margriet ‘van Pirren’ Versaen als eerste
uitbaters. Ook de nog steeds bestaande
Wemmelse wielerclub De
Sportvrienden van ‘t Kapelleke heeft
haar naam van dat café, dat oorspronkelijk hun clublokaal was. Sinds 1990
veranderde de naam achtereenvolgens
in Tolstoi‚ Chez Dominique‚ Dan’s
café, en uiteindelijk voor ‘t gemak in
Au 140.
Goedkope pils
Wat straf is, is dat het café nog altijd
mensen over de vloer krijgt uit die
verleden tijden. Terwijl we met Alain
zitten te praten, stapt plots het groepje
ouderlingen op dat al een tijdje een van
de tafels bezet houdt. Alain spreekt hen
meteen aan en dat gebeurt in een
zwaar Brabants dialect. Ze komen hier
blijkbaar elke woensdag en dat al
decennia lang. Helaas zijn ze te gehaast
om daar meer over te vertellen, want
het volgende dagritueel wacht. ‘Er
komen hier veel habitués’, zegt Alain.
‘Niet alleen uit Wemmel, maar ook uit
Brussegem, Zellik … Een aantal zijn
vroege vogels die ‘s morgens al een
Duvel komen drinken of hun krant
komen lezen. Maar het is vooral rond
drie uur ‘s middags dat iedereen elkaar
hier vindt. En ‘s avonds komen er toch
regelmatig jongeren langs. Franstaligen
en Nederlandstaligen. Die doen dan
meestal een tocht langs verschillende
cafés van Wemmel: van ‘t Hoekske
over Het Glazen Huis en De
Nachtegaal tot hier.’
Ze komen hier in de eerste plaats voor
de pinten, want die zijn niet zo duur.
Daarmee haalde Alain twee jaar

geleden nog de nationale pers. Net
toen de bierprijzen in de cafés omhoog
gingen, liet hij ze zakken. ‘Die
prijsverhoging enerveerde me. Ik ben
niet gebonden aan een brouwer, dus ik
mag doen wat ik wil. Toch werd me
gevraagd mijn prijzen op te trekken.
Ik zat op 1,50 euro voor een pint en ze
wilden me naar 1,70 euro laten gaan.
Toen heb ik de prijs naar 1,40 euro
laten zakken. Dat past goed bij de
naam van het café.’ Ondertussen heeft
Alain de prijs opnieuw op 1,50 euro
gebracht, maar met die prijs zit hij nog
altijdwww.begrafenissen-willems.be
goed. Alleen tegen de prijzen van
de kantine van KVK Wemmel (er vlak
tegenover) kan hij niet op. Supporters
komen voor of na de match dus niet
naar zijn café afgezakt.
Sterkedrank
Behalve pils heeft Au 140 zowat alle
trappistenbieren in voorraad. En dan is
er nog de sterkedrank, een kleine
hobby van Alain. ‘Ik heb zo’n 35
flessen whisky staan, 15 soorten rum,
en telkens een tiental soorten gin en
wodka. Ik hou er zelf van, maar er zijn
toch regelmatig klanten die ernaar
vragen in de late uren. Alleen spijtig
dat er dan geen sigaar bij kan.’ De
rokers moeten inderdaad onverbiddelijk
buiten gaan staan, op het kruispunt van
de steenwegen.
Michaël Bellon
Au 140, Brusselsesteenweg 140.
Openingsuren: elke dag van 10 uur
’s morgens. In de week tot 3 uur
‘s nachts en in het weekend tot 4 uur
’s nachts.

FR
Cafés de Wemmel (partie 2): Au 140
Le café Au 140 est installé depuis des décennies sur la
Brusselsesteenweg. Une des photos accrochées au mur montre la
petite chapelle dans la campagne qui se trouvait initialement de l’autre
côté du café. Le café s’est donc d’abord appelé In ’t Kapelleke. Le club
de cyclistes de Wemmel, toujours en activité, De Sportvrienden van
’t Kapelleke, tire son nom du café, qui était initialement leur local.
Depuis 1990, le café s’est appelé successivement Tolstoi, Chez
Dominique, Dan’s café, pour finalement s’appeler Au 140, par facilité.
En dehors de la pils, le café propose presque toutes les bières trappistes. Sans oublier les spiritueux, un petit hobby de l’exploitant Alain
Van der Elst. ‘J’ai près de 35 bouteilles de whisky, 15 sortes de rhum,
et une dizaine de sortes de gin et de vodka.’

Afscheid van Jacques ‘Jacky’
Verbelen
Op 6 juli is onze conciërge, Jacques
‘Jacky’ Verbelen, overleden. Een groot
verlies voor de Zandloper.
Patricia Spillebeen, de uitbaatster van
de cafetaria: ‘Bijna 5 jaar elke morgen
hetzelfde tafereel. Ik zei: ‘Dag Jacky’,
en dan zei hij: ‘Ja kind, het zijn altijd
dezelfde die ge hier tegenkomt’. En
dan vroeg ik: ‘Hoe is het geweest?
Vannacht alles goed verlopen?’ En dan
kreeg ik een verhaal van minstens een
half uur. Dat mis ik.’
‘Zijn kinderen en kleinkinderen, daar
deed Jacky alles voor, en wij hebben
het geluk gehad om daar de laatste
jaren ook bij te mogen horen. Nen
beer van ne mens met een peperkoeken
hartje. Zonder veel tralala. Zo moest
het zijn en zo is hij ook van ons
heengegaan. Dank u Jacky’, besluit
Patricia.
Woorden die de Zandloper en
vzw ‘de Rand’ zeker onderschrijven.
Merci Jacky, voor alles wat je voor de
Zandloper betekend hebt.
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UIT DE GEMEENTE

Uit de gemeenteraad van 25 juni
Verdeelde stemming binnen meerderheid
Gemeenteraadsvoorzitter Raf De Visscher en gemeenteraadsleden Jan Verhasselt, Monique Froment en Veerle
Haemers van de lijst WEMMEL onthouden zich bij de
stemming over het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke binnenschoolse opvang en de gemeentelijke vakantieopvang. Raf De Visscher motiveert de opmerkelijke stemming.
‘De knelpunten over de opvang en het informaticasysteem
I-school zijn nog niet weggewerkt. Er zullen zeker nog
aanpassingen moeten gebeuren aan het reglement na verdere
evaluatie. Ik ben dan ook van mening dat het weinig zin
heeft om reglementen goed te keuren als we ze achteraf toch
nog moeten aanpassen. Vandaar de onthouding. Het is wel
belangrijk te noteren dat ik niet ‘tegen’ een reglement op
zich stemde, maar dat ik me wel vragen stel bij de manier
waarop het proces verloopt’, aldus De Visscher. ‘Het is voor
mij duidelijk dat – achteraf gezien – de keuze van het
informaticasysteem niet de beste was. Dit heeft tal van
oorzaken, maar het heeft geen zin om hier verder op in te
gaan. Het is een keuze geweest van heel de gemeenteraad
om hiermee te werken. Belangrijk is nu dat we de juiste
acties ondernemen om de problemen zo snel mogelijk op te
lossen.’ Bij de retributiereglementen voor de binnenschoolse
en vakantieopvang onthouden raadsleden Jan Verhasselt en
Veerle Haemers (WEMMEL) zich. ( JH)

Nieuwe tarieven recyclagepark
Sinds deze zomer gelden in het recyclagepark aan de
Tennisdreef nieuwe tarieven. Het vroegere systeem van ‘één
euro per beurt’ is afgeschaft. Het principe ‘de vervuiler betaalt’,
een regelgeving vastgesteld door de Vlaamse Regering, wordt
toegepast. Dat wil zeggen dat het gewicht van het aangebrachte
afval moet worden betaald. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen betaalde en niet-betaalde fracties. De retributie is
vastgesteld op 0,16 euro per kilogram. Het recyclagepark is in
twee zones ingedeeld. De toegang blijft enkel mogelijk door je
identiteitskaart in de automaat aan de slagboom te steken.
Vervolgens kan je kiezen tussen een betaald en een niet-betaald
gedeelte. Wat je in het betaalde gedeelte exact moet betalen,
wordt vastgesteld via een weegbrug.
Betaalde fracties
De betaalde fracties zijn vlak glas, grof vuil, asbest (met
uitzondering van de eerste 100 kg per gezin, als die apart
aangevoerd worden), stronken, tuinafval, snoeihout, gras,
plastic voor de perscontainer, folies, hout, cellenbeton,
bouw- en sloopafval en steenpuin.
Gratis fracties
De gratis fracties zijn aeea (afgedankte elektrische en
elektronische apparaten), kga (klein gevaarlijk afval), pmd
(afgeleverd in een gemeentelijke pmd-zak), hol glas (flessen,
bokalen …), papier en karton, batterijen, printerafval,
textiel, zuiver piepschuim, motorolie, frituuroliën en
-vetten, onbehandelde kurk, autobanden (van personenwagens), metalen (schroot), kringloopgoederen, lampen en
verlichtingsapparatuur. ( JH)
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telex
Vera Leemans uit de Vander Zijpenstraat wordt de
nieuwe directrice van de gemeentelijke Nederlandstalige
basisschool. De vrouw gaf zelf les in het Brusselse. Haar
kinderen liepen eerder school in de gemeentelijke
De gemeente gaat GASbasisschool in Wemmel.
boetes uitdelen aan eigenaars die hun braakliggend
terrein niet onderhouden. In totaal zijn er in Wemmel
200 braakliggende terreinen, waarvan er heel wat niet
De gemeenteraad keurt een
onderhouden worden.
motie goed over het nationaal stadion op Parking C. De
raad wil vooral duidelijkheid over het project en inspraak.
Het gemeentebestuur stelt ‘dat zijn rechten en de
rechten van zijn burgers moeten worden gerespecteerd,
en dat – indien nodig – alle rechtsmiddelen zullen
Op de gemeenteraad wordt ook
worden uitgeput’.
een tweede motie goedgekeurd, waarin de noordrandgemeenten met juridische stappen dreigen als de
verdere concentratie van vluchten boven onze regio niet
De gemeente trekt jaarlijks
wordt opgeheven.
150.000 euro uit voor de heraanleg van stoepen. In
2016 staat de Merchtemsesteenweg (Oude Windberg)
Het speeltuintje voor het jeugdhuis
op de planning.
aan het sportcomplex Van Langenhove is uitgebreid. De
gemeente onderzoekt nog of het volgend jaar iets
verderop kan worden geplaatst, op het vroegere terrein C.
Het synthetische voetbalplein op het A-terrein van
het sportcomplex is af en wordt in gebruik genomen.
Kostprijs: ongeveer 500.000 euro, waarvan 350.000
De burgemeesters
euro ten laste van de gemeente is.
van Grimbergen, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel en
Asse willen elkaar meer informeel ontmoeten en
nodigen elkaar daarom uit op hun jaarmarkten.
Wemmel werft één extra gemeenschapswacht aan,
zodat de dienst vier mensen zal tellen onder het
Felix Lauwers (73), die in Wemmel 16
diensthoofd.
jaar politieagent was, betrapt begin augustus bij hem
thuis in de Obberg een inbreker die net kon ontsnappen.
Het Wemmelse schepencollege vergadert tijdens de
Marc en Stef Dieleman van manege
vakantie digitaal.
‘de Jochri’ loven een premie van 500 euro uit voor de
gouden tip die leidt tot identificatie van de vandalen die
de prikkeldraad van hun weide al drie keer kapot knipten.
De politiezone AMOW waarschuwt voor winkeldieven
die een grote hoeveelheid bestellen, en die zo de
winkeliers afleiden om geld uit de kassa te stelen. Een
bakker op het Luitenant Graffplein werd bestolen door
een man die 120 pistolets bestelde. Terwijl de uitbaatster achteraan ging kijken naar haar voorraad ging
De
de klant aan de haal met geld uit de kassa.
politiezone AMOW noteerde de eerste zes maanden van
2015 minder inbraken. In Wemmel zijn dat er 102, in
De
Asse 129, in Merchtem 40 en in Opwijk 25.
politie heeft in die zes maanden 27 dieven opgepakt in
Opmerkelijk: door het warme weer in het
de zone.
begin van de zomer moesten in één maand tijd 20
inwoners hun roes uitslapen in een politiecel. Reden: ze
De volgende gemeentehadden te veel gedronken.
raad in Wemmel vindt plaats op 17 september om
19.30 uur. (JH)

ONZE HELDEN VAN 1914-1918

Jules Frans Bruyndonckx
(1888-1915) 8e linieregiment, 8e gemengde brigade,
4e legerdivisie
Belgen omsingelen in Antwerpen. Op 4 oktober proberen
de Duitsers voor het eerst en tevergeefs ter hoogte van
Schoonaarde en Dendermonde de Schelde over te steken.
Op 7 oktober lukt het de Duitse brigades wel, ter hoogte
van Schoonaarde. Het Belgische veldleger verlaat Antwerpen
om de omsingeling te vermijden. Antwerpen zelf valt op 10
oktober.
Op 15 oktober ligt de 4e legerdivisie ten noorden van
Diksmuide met voorposten in Beerst en Keiem, en wacht ze
op de nakende Duitse aanval. Op 18 oktober vallen de
Duitsers aan. De voorposten op de rechteroever van de IJzer
vallen in Duitse handen. Op 19 oktober volgt een tegenaanval
van het 8e en 13e linieregiment. Keiem wordt tijdelijk
heroverd.

Zoals zo veel andere jonge mannen wordt Jules Frans
Bruyndonckx opgeroepen om zijn oude regiment te vervoegen
in Vilvoorde. Hij behoort tot de lichting 1908. Alle even
lichtingen worden ingedeeld in het 28e linieregiment, de
oneven blijven in het 8e linieregiment. Het regiment wordt
getransporteerd naar Namen. Het 8e en 28e vormen de 8e
gemengde brigade, een deel van de 4e legerdivisie. Na de val
van Huy trekt de brigade zich terug in de vesting Namen
om de noordwestelijke sector te verdedigen.
De hoofdaanval van de Duitsers start vanaf 20 augustus
vanuit het noordoosten (cfr. Pieter Lauwers). Eén voor één
vallen de negen forten rond Namen. Een doorbraak ter
hoogte van Charleroi en Dinant dreigt de Belgen in Namen
te omsingelen en op 23 augustus beslist generaal Michel om
met de 4e legerdivisie Namen te verlaten. Ze ontsnappen via
een nauwe corridor van 7 km richting Frankrijk. Via Le
Havre komen ze op 1 en 2 september via Oostende en
Zeebrugge terug aan in België. Op 5 september voegen ze
zich bij de rest van het Belgische leger in de vesting
Antwerpen. Het 8e en 28e linieregiment worden terug
samengevoegd om opnieuw het 8e linieregiment te vormen.
Tijdens de tweede uitval vanuit Antwerpen blijft de 4e
legerdivisie in reserve. Na de uitval wordt de divisie gepositioneerd ter hoogte van Dendermonde. Ze moeten verhinderen dat de Duitsers de Schelde oversteken en dat ze de

Op 22 oktober slagen Duitsers van de 6e reservedivisie er in
om tussen Schoorbakke en Tervate de IJzer over te steken.
Twee bataljons van het 8e linieregiment en het karabiniersregiment proberen de Duitsers dezelfde dag terug over de
IJzer te drijven, maar de aanval mislukt. Op 24 oktober
trekken de Belgen zich terug achter de Reigersvliet (cfr.
Ludovicus Van Der Zijpen). De Duitse druk blijft aanhouden,
waardoor de Belgen zich op 26 oktober terugtrekken achter
de spoorwegberm. De onderwaterzetting begint.
Als op 29 oktober ook de sluizen van de Noordvaart worden
opengezet, rukt het water sneller op. Op 1 november bereikt
het water de stellingen van de 4e legerdivisie. De slag om de
IJzer is voorbij. Op 8 december wordt de 4e legerdivisie
afgelost en gaat ze in reserve.
Op 30 maart 1915 nemen ze stellingen in ter hoogte van
Ramskapelle, ten zuiden van Nieuwpoort, waar op 11 juni
Jules Bruyndonckx sneuvelt. Hij was brancardier bij het 8e
linieregiment, een job die minstens even gevaarlijk was als
in de eerste linie te vechten, doordat de verbindingspaden
tussen de loopgraven vaak onbeschut liepen over houten
passerelles. Bruyndonckx wordt begraven op het militaire
kerkhof van De Panne, het grootste militaire kerkhof van
België met 3.747 graven (grafzerk B237). Hij was onderwijzer
in Relegem, woonde op de Brusselsesteenweg 570, was
getrouwd met Bertha van Buggenhout en vader van één
kind (° 1913).
Geert Pittomvils
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Tokkeltaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Gitaar leren spelen en
Nederlands oefenen
Na negen jaar krijgen de gitaarlessen van Peter Veyt in de Zandloper een extra facet.
Tijdens ‘Tokkeltaal’ kunnen jongeren – naast gitaar spelen – voortaan ook hun Nederlands
oefenen. Vergeet echter het ‘leren’ en onthoud ‘plezier maken’. De bedoeling is om in
een losse sfeer gitaar en taal te combineren. De schoolbanken zijn zeer ver weg.
Wie op school een taal leert, wordt
geconfronteerd met heel wat woordenlijsten, taalregels, dialogen en spreekbeurten. Een goede start is uiterst
belangrijk om een taal onder de knie te
krijgen, maar onvoldoende als je dat
Nederlands in het dagelijkse leven niet
kan oefenen. Daarom is er goed nieuws
voor muzikaal aangelegde anderstalige
jongeren die naast gitaar spelen ook
hun Nederlands willen onderhouden.

gegeven. ‘De muziek wordt door de
jongeren gekozen, al breng ik zelf ook
een aantal dingen aan. Zo probeer ik
de leerlingen vanaf het eerste jaar tot
improviseren te stimuleren. Ik geef ook
een aantal lessen rond songwriting. Het
gaat dus wel verder dan gewoon
gitaarspelen. We gaan ook om de drie
maanden een ‘jam’ (een spontane
bijeenkomst, n.v.d.r.) organiseren voor
de deelnemers en voor buitenstaanders.’

Vanaf deze maand is er in de
Zandloper elke woensdag Tokkeltaal.
Dat zijn gitaarlessen voor jongeren,
waarbij anderstaligen hun Nederlands
in een ongedwongen setting kunnen
bijschaven. De lesgever van dienst is
Peter Veyt. Hij werkte tot voor kort als
leerkracht Nederlands voor anderstaligen
en geeft al negen jaar gitaarlessen in de
Zandloper. ‘Tokkeltaal is een vervolg
op de huidige gitaarlessen, waarbij
voorkennis niet nodig is en de motivatie
van de jongeren centraal staat’, legt
Peter uit. ‘We spelen songs die zij zelf
meebrengen en waar ze zelf naar
luisteren. Bij Tokkeltaal komt er nu bij
dat de lessen specifiek gericht worden
op Nederlands- én anderstaligen. Het
zijn dus gitaarlessen in het Nederlands,
maar aangepast aan elk niveau van het
Nederlands. Zo bieden we een
laagdrempelige creatieve vrijetijdsbesteding – lees: plezier – aan in het
Nederlands.’

Het Nederlands leren volgt automatisch, door de gesprekken tijdens het
gitaarspelen. ‘Het idee komt eigenlijk
uit de gitaarlessen die ik hier al negen
jaar geef, en uit mijn persoonlijke
ervaringen als taalleraar’, gaat Peter
Veyt verder. ‘In Wemmel kom je wel
eens in contact met mensen die thuis
een andere taal spreken. Eén van de
leerlingen uit vorige workshops vond
het ontzettend leuk om via de gitaarlessen in contact te komen met
Nederlandstalige jongeren en haar
Nederlands te oefenen. Daarnaast
leerden sommige Nederlandstaligen
ook een paar woordjes Frans. Zo gaat
dat als je in een informeel kader
samenkomt.’

Informeel kader
Iedereen tussen 12 en 18 jaar die gitaar
wil spelen, is welkom. Elke woensdag
vanaf 9 september zijn er workshops.
In kleine groepjes – tot maximaal vijf
deelnemers per sessie – wordt gitaarles
6

Peter kan ook een beroep doen op zijn
ervaring als leerkracht Nederlands voor
anderstaligen. ‘Daar heb ik vaak
muziek gebruikt om bepaalde moeilijkere onderwerpen aan te leren. Zo
bleef de leerstof langer hangen. Ik
merkte bovendien dat dat ook veel
leuker was. Het is niet zozeer les
volgen, maar wel samen spelend leren.
We gaan niet oefenen en we zitten niet
in een klas. We zijn een groep jongeren
die samen plezier maken.’

Motivatie
Behalve tussen de 12 en 18 jaar zijn
en gitaar willen leren spelen, moet
je zelf een gitaar meebrengen. ‘De
klemtoon ligt op samen muziek
spelen en plezier maken. We
vertrekken zowel voor de muziek
als voor het Nederlands vanuit de
‘goesting’ en de motivatie van de
jongeren zelf. Ik richt mij op
jongeren, omdat ik soms het gevoel
heb dat in Wemmel de
Nederlandstalige en anderstalige
jongeren maar zelden met elkaar in
contact komen. Hopelijk kunnen de
gitaarlessen de communicatie op
een plezante manier verbeteren. Ik
wil een vertrouwde omgeving
creëren, waar de deelnemers fouten
mogen maken, waar iedereen durft
te proberen. Ik denk dat precies dát
het verschil maakt voor de jongeren’, besluit Peter Veyt.
Wim Troch

Tokkeltaal
vanaf 9 september
Gitaarlessen voor jongeren van
12 tot 18 jaar. Ook voor wie
weinig of geen Nederlands spreekt
elke woensdag
14 tot 18 uur - GC de Zandloper
Prijs: 100 euro (10 workshops)
Inschrijven kan tijdens de workshops
zelf of via peter.veyt@gmail.com.
Iedereen is welkom.
Meer info:
www.facebook.com/Tokkeltaal

NIEUWS VAN DE BIB

Lenen van e-boeken op e-readers
Binnenkort kan je in de bib van Wemmel e-boeken op
e-readers van de bib lenen. We zullen vier e-readers ter
beschikking stellen en starten met een kleine maar
gevarieerde en actuele collectie, zowel Nederlandstalig als
Franstalig. Wij willen je op deze manier de mogelijkheden
en voordelen van digitaal lezen op een e-reader laten
ontdekken.
Vanaf 14 september kan je de toestellen uittesten in de bib,
tijdens de openingsuren. Vanaf 3 oktober, op onze jaarlijkse
Verwendag, starten we met het uitlenen ervan.

Op de foto: Peter Veyt en Britt Timperman

© Tine De Wilde

***
Infosessie digitaal lezen
donderdag 8 oktober
19 tot 21 uur – bib Wemmel

EN
‘Tokkeltaal’ for youngsters: playing guitar while practising
your Dutch
After nine years the guitar lessons Peter Veyt provides in the
Zandloper are being given a new twist. As well playing guitar
during the ‘Tokkeltaal’ musical language workshops, the young
students will now be able to practice their Dutch. However,
the emphasis is not so much on ‘learning’ as on «having fun’.
There is definitely no classroom atmosphere here.
The workshop is open every Wednesday afternoon to all
young people aged between 12 and 18. The young guitarists
are taught in small groups. Veyt: ‘The youngsters choose the
music that is going to be played, although I do add one or two
items. I try to encourage the students to improvise starting
from the very first year. I also offer some song writing lessons.
So it is more than just playing guitar. We will also be organising a jam session every three months for the participants and
outsiders. Enrolments are accepted during the workshops
themselves or via peter.veyt@gmail.com.

We bekijken tijdens deze infosessie het aanbod van digitale
kranten, tijdschriften en (kinder)boeken en de diverse
toestellen waarmee je elektronisch kan lezen. We gaan
daarbij dieper in op de verschillen tussen de diverse toestellen
op de markt en de voordelen van digitaal lezen. We leren
hoe je een e-boek of een digitale krant of tijdschrift koopt
en leest, en we vinden onze weg naar duizenden gratis
e-boeken. Achteraf bieden we de mogelijkheid om e-readers
en tablets uit te proberen. Heb je zelf een e-reader, tablet of
smartphone, breng die dan zeker mee voor meer tips en tricks.
Deelnemen is gratis. Reserveren is nodig en kan via de balie
van de bibliotheek, telefonisch (02 462 06 20) of via mail
(bib@wemmel.be).

***
Mediawijze vrijwilliger gezocht!
Bib Wemmel
De bibliotheek van Wemmel zoekt een enthousiaste,
mediawijze vrijwilliger die één uur per week kan vrijmaken
om de bibgebruikers te helpen bij hun vragen en problemen
rond pc- en tabletgebruik. Als vrijwilliger zal je mee aan de
wieg staan van een nieuw bibproject, waarbij je inspraak
krijgt in de vormgeving van het project, samen met een
aantal fijne bibmedewerkers.
Meer info: Annelies Lievrouw,
annelies.lievrouw@wemmel.be, of bel naar de bibliotheek
op het nummer 02 462 06 23.
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VERENIGINGSNIEUWS
Wekelijkse conditiegym
Sportievak SCVVLV
vanaf woensdag 9 september
19 tot 20 uur en 20 tot 21 uur
Sportievak organiseert vanaf woensdag 9
september wekelijkse sessies conditiegym op
basis van het ‘new low impact en stretchingprogramma’. Een professionele trainer motiveert
de deelnemers om een goede conditie te
ontwikkelen. Tegelijk besteedt ze veel aandacht
aan de borst-, buik- en benenspieren
(BBB-programma).
De jaarlijkse bijdrage van 70 euro omvat 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 moet je een
sportmatje of badlaken meebrengen.
Praktisch
De conditiegym vindt elke woensdagavond
plaats in de parketzaal (zaal boven de cafetaria)
van GC de Zandloper. De eerste sessie vindt
plaats van 19 tot 20 uur en de tweede groep
start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen
kennismaken met het programma via een gratis
proef beurt. Inschrijven kan ter plaatse, tien
minuten voor de start van elke gymbeurt.
Meer info: Monique Van der Straeten
(monique.van.der.straeten@scarlet.be of
02 461 19 38), voorzitter Gymclub Sportievak,
Molenweg 123, Wemmel

Van stof tot rok
Femma Wemmel
10 sessies van
september tot februari
GC de Zandloper
Heb je altijd al zelf je rok willen
maken, maar weet je niet hoe je
eraan moet beginnen? Geen
nood! In deze reeks van 10
avonden leren we je de basis
van het naaien. Op het einde
van de reeks ga je naar huis met je eigen creatie(s).
Prijs: 80 euro (met Femmapas), 110 euro (prijs incl. nieuwe Femmapas,
waarmee je onmiddellijk kan genieten van de voordelen)
Data:
17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december,
14 en 28 januari, 11 februari
Zin om deel te nemen? Schrijf je dan zeker in via kristel.jappens@femma.be
en volg ons via Facebook, www.facebook.com/femma.wemmel.

Nederlands leren – informatie vragen en inschrijven
woensdag 9 september
9-11 uur en 18-19.30 uur – GC de Zandloper
Wil je Nederlands leren? Ken je iemand die op zoek is naar een cursus
Nederlands? Het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant organiseert infodagen over de lessen Nederlands. Je kunt er informatie vragen en inschrijven
voor een cursus Nederlands.
Meer informatie / andere locaties? gratis telefoonnummer 0800 123 00,
www.infonl.be, info@infonl.be

OVERIGE ACTIVITEITEN VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

wo

9

15.00

Ontspanningsnamiddag / Senioren Wemmel zaal SKC

Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

ma

21

19.00

Voorstelling jaarprogramma / Markant

GC de Zandloper

noelavanhoof@gmail.com

SEPTEMBER

WAAR

INFO

OKTOBER
do

8

13.30

Museum FeliXart / Markant

Drogenbos

noelavanhoof@gmail.com

zo

11

14.00

Pannenkoekenslag / Senioren Wemmel

zaal SKC

Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

di

13

20.00

Voordracht Birthday van Lieve Blancquaert
Markant en SCVVLV

Villa Beverbos

noelavanhoof@gmail.com

wo

14

15.00

Ontspanningsnamiddag / Senioren Wemmel zaal SKC

Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

di

27

14.00

Kopen, verkopen en vergelijken op het
internet / Markant

noelavanhoof@gmail.com

GC de Zandloper

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober bekend willen maken, kunnen voor
2 september een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van
GC de Zandloper bezorgen. Info over activiteiten die plaatsvinden in november is welkom tot 30 september.
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Begeleide stadwandeling in
Mechelen
Sociaal-Culturele Vereniging van
Vlaamse Liberale Vrouwen (SCVVLV)
zondag 20 september
13.50 uur - samenkomst
aan stadhuis Mechelen (Grote Markt)

Fit en lenig (55+)
Markant Wemmel
wekelijks op woensdag
vanaf 9 september
GC de Zandloper
Heb je nog een beetje vrije tijd en voel jij je nog geroepen om iets aan je
conditie te doen, kom dan eens naar de turnlessen voor 55+-dames van
Markant. Je vindt ons elke woensdag om 9 uur in de Zandloper.
Vanaf 9 september staan we klaar en warmen we onze stramme spieren op door
een half uurtje stap en klap, rek en dans. Dit werkt tevens prima om ons
geheugen en onze motoriek te trainen. In de tweede fase volgen andere
spieroefeningen met het accent op buik, rug, armen en benen.
Elke les worden nieuwe oefeningen stapsgewijs aangeleerd, ondersteund door
aangepaste muziek. Heb je na de les nog tijd voor een babbel? Dan kan je gerust
nog iets drinken in de cafetaria van de Zandloper.

Programma
14 uur: start historische stadswandeling onder
leiding van stadsgids Marie-Josée Cobbaert.
We beginnen aan de Grote Markt en zien het
paleis van de Grote Raad (het stadhuis) met zijn
mooie originele gevels uit de 18e eeuw. Dan gaan
we richting het paleis van Margareta van
Oostenrijk, de Sint-Pieter- en Sint-Paulkerk, de
restanten van het paleis van Margareta van York,
het hof van Busleyden, de Sint-Janskerk met haar
prachtige muurschilderingen van 1400 en haar
schilderij van Rubens, de refuge van Tongerlo (nu
het huis van de koninklijke manufactuur van
wandtapijten De Wit). Het aartsbisschoppelijke
paleis ligt hier vlakbij, op de Wollenmarkt.
Vervolgens bekijken we de Sint-Romboutskathedraal
en beklimmen we de toren naar de skywalk. We
wandelen richting Vismarkt en stappen een stukje
van het Dijlepad. Zo komen we aan de
IJzerenleen waar het schepenhuis staat en de
sculpturen van Jean-Paul Laenen. Tijdens de
wandeling zal ook de kunst in de openbare ruimte
worden besproken. Halfweg pauzeren we om te
genieten van een drankje.
Deelname in de kosten voor de wandeling en
een consumptie: 4 euro per persoon (leden en hun
partner) en 6 euro (niet-leden). Na de wandeling
volgt vrijblijvend een avondmaal.
Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk zondag
13 september. Meld je deelname via monique.van.
der.straeten@scarlet.be of 02 461 19 38 en
schrijf je bijdrage over op rekeningnummer
BE39 9790 7971 6019 van SCVVLV,
p/a Neerhoflaan 88, Wemmel.

Markant organiseert ook andere activiteiten zoals wandelen, fietsen, een
cultureel bezoek, uitstappen (ver of dichtbij). Wie zich lid maakt, krijgt alle
informatie via e-mail.
Meer info: noelavanhoof@gmail.com

Voorstelling jaarprogramma
Markant Wemmel
maandag 21 september
19 uur - GC de Zandloper
Op maandagavond 21 september stelt Markant om 19 uur haar jaarprogramma
voor aan haar leden. Naast de presentatie van het programma kan je ook
genieten van de causerie Gekonfijte taalkronkels van Carine Caljon. Zij neemt
ons mee op een culinaire taalreis. Het wordt een verrukkelijk taalbuffet. De
avond is gratis. Alle dames die graag komen luisteren naar wat Markant te
bieden heeft aan activiteiten zijn van harte welkom. Kom langs voor een leuke
avond en misschien kan je je wel vinden in ons programma en word je lid van
de vereniging. Wij zorgen voor een knabbeltje en een drankje.

Poppenkastvoorstelling
Uit het Sprookjesboek
Grensland vzw
zaterdag 10 oktober
14.45 uur - GC de Zandloper
Op zaterdag 10 oktober is de
Grenslandpoppenkast te gast in de
Zandloper. De deuren openen om 14.30 uur.
Om 14.45 uur begint de voorstelling.
Jan Klaassen en zijn kornuiten hebben
voor deze gelegenheid een van de
mooiste sprookjes uitgezocht. Zowel
groot als klein is welkom. Een ideale gelegenheid om er met het hele gezin een
gezellige namiddag van te maken.
Prijs: 2 euro (ter plaatse te betalen)
Meer info: www.grensland.org of 0476 35 88 19
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NIEUWS UIT DE ZANDLOPER

Meer info: 02 460 73 24
www.dezandloper.be

Luc Vleminckx
China at work
9 september tot 5 oktober
fotografie

Image
film
vrijdag 25 september
thriller (12+)

De Komedie Compagnie
Een perfect huwelijk
donderdag 1 oktober
theater

Luc Vleminckx studeerde in 2012 af
aan de Academie voor Beeldende
Kunsten in Anderlecht. Tussen 2008 en
2011 had hij het voorrecht om verschillende geïndustrialiseerde delen van
China te bezoeken door zijn werk. Met

Eva is een jonge, ambitieuze journaliste. Als ze de opdracht krijgt een
reportage te maken over de probleemwijken van Brussel, leert ze Lahbib
kennen, een zware jongen van
Marokkaanse af komst. Hij gidst haar

Een bruidegom wordt wakker in de
bruidssuite met een gigantische buil op
zijn hoofd en een onbekend meisje
naast hem in bed. Hij herinnert zich zo
goed als niks meer van het feest dat hij
de avond voordien organiseerde om

de foto’s die hij maakte tijdens zijn
verplaatsingen per trein of taxi, brengt
hij de mensen in beeld in hun dagelijkse omgeving.
Met de reeks China at work slaagt de
fotograaf erin om een beeld van China
te schetsen dat we hier in Europa niet
verwachten. Je ziet moderne steden,
reuzenwolkenkrabbers, waarvan
sommigen denken dat ze enkel in
Amerika te vinden zijn, in combinatie
met beelden van fabrieksarbeiders en
arbeidssituaties die al lang uit ons
geheugen zijn verdwenen.
De beelden zijn bewerkt naar zwartwitcomposities in vierkant formaat.
‘Zwart-wit laat toe om naar de essentie
van het beeld te kijken, zonder afgeleid
te worden door de diverse kleuren’,
aldus de fotograaf.
De expo 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

door die wijken en ze wordt geleidelijk
aan gefascineerd door zijn leefwereld.
Ze wil van deze kleine reportage een
ware documentaire van het kaliber van
de BBC maken. Dat is niet naar de
smaak van iedereen. Vooral niet van
Herman Verbeeck, de sterpresentator
van het nieuwsprogramma waarvoor
Eva werkt.
Deze film is niet geschikt voor
kinderen jonger dan 12 jaar.
België, 2014, 100 minuten,
Frans-Nederlands gesproken.

zijn vrijgezellenbestaan vaarwel te
zeggen. De radeloze jongeman gaat op
zoek naar mogelijke oplossingen om
deze scheve situatie zo snel mogelijk
recht te zetten … Zijn toekomstige
vrouw is immers onderweg naar het
hotel met zijn schoonmoeder, de steun
en toeverlaat van dochterlief in alle
mogelijke stresssituaties.
14 uur en 20 uur – GC de Zandloper
tickets: 19 euro (kassa), 17 euro (vvk)

14 en 20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 4 euro (kassa), 3 euro (vvk)

De Fanfaar
NAAKT!
vrijdag 9 oktober
muziek
Nee! De Fanfaar gaat niet naakt
op het podium! Ze brengen
bekende en minder bekende
liedjes, rake covers in een
akoestisch jasje, uitgekleed dus. Naakt! Liedjes over de belangrijkste zaken uit het
jonge, boeiende leven van dertigers: vrouwen, seks, alcohol en … Armand Pien.
De gebroeders Camerlynck laten ook zien dat ze heel wat meer in hun mars
hebben dan gewoon liedjes spelen: comedy is nooit ver weg. Of zijn ze de
afgelopen jaren te veel met Urbanus op schok geweest?
MAG HET IETS MEER ZIJN?
We toveren de zaal om tot een intiem café en trakteren je op een extraatje.
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)
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Meer info: 02 460 73 24
www.dezandloper.be

Theater Tieret
Rimpelwals
zaterdag 10 oktober
familie (4+)
Opa is moe, heel erg moe. Hij gaat met kleine
stapjes, heel kleine stapjes. Hij eet een beetje,
met heel kleine beetjes. Maar zodra opa vertelt,
vertelt hij honderduit. Verhalen over verre
reizen vol grootse avonturen. Dans, opa, dans!
Dans nog eenmaal de rimpelwals!

Arch’educ
Google Drive: jouw harde
schijf op het internet
dinsdag 6 en 13 oktober
vorming
Met Google Drive kan je makkelijk al
jouw bestanden, foto’s en documenten
veilig bewaren en openen, waar je ook
bent. Als je een bestand wijzigt, wordt
het automatisch bijgewerkt op elk

Taaliconen
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.
Je spreekt nog geen of
niet zo veel Nederlands.
Je begrijpt al een beetje
Nederlands.
Je begrijpt al veel
Nederlands en je kan ook al iets
vertellen.
Je spreekt en begrijpt
vlot Nederlands.

Een voorstelling vol grote woorden voor kleine
mensen. Over dikke vrienden, magere troost,
klein verdriet en groot afscheid. En over hoop,
een hele hoop … Rimpelwals is een beeldende,
poëtische voorstelling over herinneringen,
afscheid en vriendschap tussen kleinzoon en
grootvader.
i.s.m. Gezinsbond
15 uur - GC de Zandloper
Tickets: 9 euro (kassa), 7 euro (vvk)
Leden van de Gezinsbond krijgen 1 euro
korting op de voorverkoop- en kassaprijs.
Tickets met korting zijn enkel te bestellen aan
het onthaal, op vertoon van de lidkaart.

apparaat waarop je Google Drive
geïnstalleerd hebt. In de eerste sessie
leer je op een laptop met Google Drive
werken. Tijdens de tweede sessie
ontdek je Google Drive op een tablet.

Voor deze editie van het
Meuzemuzeconcert nodigt het Quartz
Ensemble Ingrid Procureur uit. Ze zal
de klanken van haar harp laten
versmelten met die van de houtblazers.

Neem de tweede sessie je eigen tablet
mee. Beschik je niet over een tablet?
Laat het ons weten.
19 tot 22 uur - GC de Zandloper
Prijs: 24 euro

Herman Van Rompuy
Meer dan ooit Europa
woensdag 30 september
vorming
Deze lezing door de gewezen voorzitter
van de Europese Raad geeft een uniek
en boeiend inzicht in het belang, de
werking en de toekomst van Europa.
I.s.m. bib Meise
20 uur - GC de Muze van Meise

11 uur – op locatie: Onze-LieveVrouw-Boodschapkerk in Meuzegem

De taaliconen zijn ontwikkeld door het
Huis van het Nederlands Brussel en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Basiskennis computer en/of tablet is
vereist.

VOORSTELLINGEN IN DE MUZE VAN MEISE
Quartz Ensemble en Ingrid
Procureur
De harp en haar duizend
klanken
zondag 13 september
klassiek

Meer informatie:
www.dezandloper.be/nl/taalicoon

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

Sabine Warnier en
Elke De Meester
Festival van Vlaanderen:
kamerconcert fluit &
accordeon
zondag 4 oktober
klassiek
Tijdens dit namiddagconcert wordt
fluitiste Sabine Warnier begeleid door
Elke De Meester op accordeon. Samen
brengen ze werk van o.a. J.S. Bach,
Schubert en Messiaen.
15 uur - GC de Muze van Meise
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RAND-NIEUWS

Topdag van het Gordelfestival
in Zandloper en PIVO

Speelparadijs
voor klein en stoer

Op zondag 6 september is het tijd voor de Topdag van
het Gordelfestival. Op verschillende plaatsen in de Groene
Gordel vind je wandelingen, fietstochten, animatie en
optredens. Maar om een leuke dag te beleven hoef je
die dag niet ver te lopen. Wemmel wordt immers
omgedoopt tot een paradijs voor de allerkleinsten en de
stoere grootsten. Onder de noemer familietoer voor
klein en stoer kunnen zowel baby’s, peuters als grotere
kinderen zich samen met familie en vrienden helemaal
uitleven, dicht bij huis.

Animatie op de
PIVO-site
Het PIVO, het vormingscentrum
van de provincie Vlaams-Brabant, is
een plek waar iets oudere kinderen
(vanaf 6 jaar) hun ogen zullen
uitkijken. Op deze plaats is onder
andere de politie- en brandweerschool gevestigd. Kinderen kunnen
er van dichtbij kennismaken met de
verschillende hulpdiensten. Je kan
er de brandweer in actie zien en
zelfs een ritje maken met de
ambulance. Tussen alle animatie
door kan je ook genieten van een
hapje en een drankje.
(Niet) spelen met vuur!
De brandweer geeft een inkijk in hun spectaculaire beroep. Een frietketel blussen, in
een brandweerwagen zitten, een slachtoffer
uit een met rook gevulde kamer redden …
***

FR
Le Gordelfestival au Zandloper et au PIVO: un paradis de jeux pour
petits et costauds
Au cours du Topdag du Gordelfestival, le dimanche 6 septembre, il est
possible de faire une promenade en famille à Wemmel-Relegem de 6 km
(autour du Zandloper) ou de 9 km (entre le Zandloper et le PIVO). Le
Zandloper est une halte sympathique pour les plus petits (0-6 ans) avec
un jardin d’enfants musical, un espace créatif interactif Caban, un atelier
de mobilité pour les bébés, des ateliers créatifs et des facilités adaptées
(comme des tables à langer, un coin réservé pour l’allaitement, des
espaces de jeux …). Le centre de formation PIVO est un endroit qui met
les plus grands enfants au défi (6+). Ils peuvent se familiariser de rès avec
les différents services de secours. Il y a des visites guidées dans le centre
d’entraînement du service incendie, des démonstrations d’extinction d’un
incendie, on peut y maquiller de légères blessures, faire un petit tour en
ambulance, etc. Pour plus d’infos: www.gordelfestival.be/topdag.
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Eerste hulp
In het opleidingscentrum Dringende
Geneeskunde kan je wondjes laten schminken, verbanden leggen en een demo
krijgen van de AED-defibrillator.
***
Wie-oe-wie-oe-wie-oe
Al eens een pintje te veel gedronken?
Hopelijk niet! Maar met de promillebrillen
kan je wel eens voelen hoe het is om
dronken te zijn. De politiehonden rukken
ook op geregelde tijdstippen uit. En wat
dacht je van een ritje in de combi of
overkop gaan met de wagen?

Animatie in de Zandloper
De Zandloper staat van 10 tot 17 uur helemaal in het teken van jonge gezinnen met kinderen van
0 tot 6 jaar. Wij zorgen – naast animatie en speelmogelijkheden – ook voor verzorgingskussens, een
microgolfoven, plaspotjes, een rustige borstvoedingshoek …
75 % water
0-10 maanden
Al voor een kindje geboren wordt, is het voortdurend in
beweging, van kop tot teen en tot in de kleinste cel. Elk hart
klopt zijn eigen ritme, elk leven stuwt zijn eigen snelheid, elke
stem ontplooit haar eigen timbre en elk duo kleurt zijn eigen
klanken. Dit is een borrelende installatie met muziek, beweging,
verhaal en zintuiglijke ontdekkingen, geïnspireerd op de ideeën
van Dalcroze en de Feldenkrais en Child’Space Method.
Met Sanne Caluwaerts (muziek- en bewegings-pedagoge) en
Els Bruynseels (theaterdocente en -maker).
Doorlopend van 11 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur.
***
Caban
3 maanden tot 3 jaar
Een interactieve doeplek van Theater De Spiegel, waarover
je meer ontdekt in het interview op blz. 14 en 15.
Speeluren: 10-11 uur / 12.30-13.30 uur / 14.30-15.30 uur /
16-17 uur
***
Muziekspeeltuin Tutti Timbri
1 tot 6 jaar
In een échte speeltuin van zelfgemaakte houten muziekinstrumenten kunnen kinderen zich helemaal uitleven. Een
bijzondere collectie van grote en kleine muziekinstrumenten
voor kleine en iets grotere kinderen. Trommelen, rijden, draaien,
schuiven, rinkelen, ratelen … Alleen of samen. Dat kies je zelf.
Van Bert Van Bommel (NL).
Doorlopend.

Knotsgekke fietsjes
3-6 jaar
Knutsel samen met je kleuter een knotsgekke fiets. Als basis
dient een fietsje van schuimrubber (‘mousse’) dat je met
allerhande materialen kan bewerken. Experiment, ontdekking en fantasie staan voorop. Hoe gekker, hoe leuker! Je
krijgt het fietsje als leuke herinnering mee naar huis.
Met Eefje Craenen.
13-16 uur
***
Binnenkoer voor klein en stoer
Terwijl mama en papa genieten van een drankje, kunnen de
kinderen zich uitleven in de speelhoek, met het fietsmolentje,
op de levensgrote muurtekening, in een zandbak en een
zwembadje (bij goed weer).
Doorlopend.
***
Hapjes voor klein en stoer
De cafetaria van de Zandloper zorgt voor een aanbod op
kindermaat: een aangepast menu voor de grote of de kleine
honger. Denk maar aan soep met balletjes, spaghetti bolognaise, een slaatje, balletjes in tomatensaus, kinderijsjes … en
uiteraard iets om te drinken.
Doorlopend.

Familiewandeling van 6 of 9 km

De familiewandeling familietoer voor klein en stoer bestaat uit twee lussen: eentje van
6 km voor de jongsten (die enkel in de Zandloper start) en eentje van 9 km die
helemaal tot aan de PIVO-site in Relegem (Asse) gaat en terug. Doordat de
wandeling langs geasfalteerde banen loopt, is het mogelijk om ze met buggy of
(loop)fietsjes te doen. Op de stopplaatsen – in GC de Zandloper en het PIVO – is er
animatie. 0- tot 6-jarigen vinden hun gading in de Zandloper. 6-plussers komen
volledig aan hun trekken in het PIVO.

Meer info en details van
het programma op beide
locaties vind je op
www.gordelfestival.be/topdag
of www.dezandloper.be.
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Samen genieten van Caban tijdens het Gordelfestival

Ontdekkingstocht
voor de allerkleinsten

© Tine De Wilde

Wie zijn ukjes een onvergetelijke ervaring wil bezorgen, moet op 6 september deelnemen
aan Caban. Theater De Spiegel strijkt er tijdens de Topdag van het Gordelfestival neer
met deze artistieke en creatieve speelplaats voor kinderen van 3 maanden tot 3 jaar.

Theater De Spiegel heeft de voorbije
jaren een stevige reputatie opgebouwd
inzake muziektheater voor de allerkleinsten. Met Caban gooide het
gezelschap al hoge ogen in heel
Europa. ‘Er is geen podium. Het licht
gaat niet uit. Er wordt niets gezegd. Er
is geen duidelijk begin, midden of
einde’, zegt conceptbedenker en
artistieke leider van Theater De Spiegel
Karel Van Ransbeeck. Caban is dus

14

allerminst een gewone theatervoorstelling. ‘Ik zie het vooral als een artistieke
speelplek waar kleine kinderen met
hun begeleiders ondergedompeld
worden in een heel bijzondere wereld.’
‘Caban bestaat uit een aantal modules.
Zo heb je het ‘Bamboebos’, de
‘Mouwentunnel’, ‘het Nest’, ‘het
Tafelbed’ en ‘de Ladderhutten’. De
verschillende vormen en materialen

waaruit de constructies gemaakt zijn,
prikkelen de fantasie en nodigen uit
om samen op ontdekking te gaan. In
elk deel van de installatie zit er iets
meer dan je op het eerste gezicht zou
denken. Wij nodigen de kinderen en
hun ouders uit om al spelend de
modules te ontdekken. In de ruimte
zijn er ook muzikanten, die via hun
instrumenten reageren op wat de
kinderen doen.’

De kinderen en hun begeleiders bepalen zelf wat ze in Caban
doen. Bij de baby’s gaat het vooral om het prikkelen van de
zintuigen. De oudere kinderen nemen vaak actiever deel en
gaan echt op ontdekking. Maar er zijn ook kinderen die
liever rustig kijken naar wat er gebeurt. ‘Iedereen die
deelneemt aan het gebeuren, reageert op de indrukken en
prikkels zoals hij dat wil. We hebben met Caban al door
Europa gereisd en het is echt fascinerend om te zien hoe elk
kind anders reageert. Elke sessie duurt een uur, maar je blijft
zo lang als je zelf wil in de ruimte’, zegt Van Ransbeeck.
‘Ook voor de muzikanten is het telkens een andere ervaring.
Ze observeren eerst en kijken wat de kinderen met de
constructies doen. Daarna experimenteren ze zelf met klank.
Zo ontstaat er een boeiende dialoog tussen de muzikanten
en de kinderen. Akoestiek is een van de sleutels waarmee
een jong kind zijn wereld creëert en dat is ook precies wat
onze muzikanten doen.’
Theater De Spiegel richt zich met Caban heel bewust op de
allerjongste doelgroep. ‘Kinderen zijn grote wetenschappers,
want ze sluiten op voorhand niets uit’, meent Van
Ransbeeck. ‘Een baby of peuter leeft in een abstracte wereld,
maar herkent wel bepaalde emotionele sensaties. Daar spelen
we op in. We proberen kinderen samen met hun ouders
dingen te laten beleven die hen in een andere wereld doen
belanden. En het werkt echt wel. Veel mensen komen na een
uurtje buiten en zeggen dat ze een echt ‘zenmoment’ hebben
meegemaakt. En dat is voor ouders met jonge kinderen vaak
een heel uitzonderlijke belevenis’, lacht Karel Van
Ransbeeck.
Tina Deneyer
Caban van Theater De Spiegel kan je op zondag 6 september
beleven in de Zandloper op vier momenten: van 10 tot
11 uur, van 12.30 tot 13.30 uur, van 14.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 17 uur. Tickets kan je telkens een half uur voor
aanvang verkrijgen aan de deur van de theaterzaal. De
installatie leent zich tot liefst 1 en maximum 2 begeleiders
per kind en maximum 40 deelnemers per keer. Bij groot
succes wordt voorrang gegeven aan de kinderen. Doelgroep:
baby’s en peuters van 3 maanden tot 3 jaar.
Benieuwd hoe Caban eruit ziet? Kijk dan al eens naar de
filmpjes op www.despiegel.com.

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.
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Inge Bex, Pieter Ceuleers, Gwennan Dekens, Guido Deschuymere,
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Openingsuren: maandag van 9-12 uur, dinsdag, woensdag en
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WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER VERENIGINGEN
MAANDAG
Eerste maandag van de maand
(vanaf 7 september)
Kookclub WL groep 1
Kookclub
19.00
Tweede maandag van de maand
(vanaf 14 september)
Kookclub WL groep 2
02 460 17 82
Kookclub
19.00
(vanaf 7 september)
Turnen Sint-Servaas
02 460 00 94
Turnen
20.15
Run4Fun Wemmel
www.run4fun-wemmel.be
Loopmomenten in groep
19.30
vertrek: apotheek Goossens (H. Folletlaan 224)
Maandag tot vrijdag
KVK Wemmel
www.kvkwemmel.be
huysegoms.roger@skynet.be
0476 30 19 23
Voetbal
vanaf 6 jaar tot volwassenen
17.30 tot 21.30
Steenweg op Brussel 113
(vanaf 7 september)
Biodanza Rolando Toro
0479 79 90 68
Biodanza
20.00
Wemmels Gemengd Koor
02 460 13 21
Koorzang
20.30
(Auxilium)
DINSDAG
Koninklijke Fanfare St.-Servaas
02 460 25 74
Repetitie
20.00
WEVO Wemmel
02 460 05 25 - 02 460 37 37
mia@vlmbrabant.be
Volleybal
20.00
sporthal
(vanaf 8 september)
S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@telenet.be
Jazz 1 (5e & 6e leerjaar, 1e middelbaar)
18.00
Funky vibes (4e middelbaar en ouder)
19.15
Funk dinsdag (volwassenen)
20.30
(vanaf 15 september)
VTB Kultuur
0476 74 61 79
Yoga
19.30
Elke eerste dinsdag van de maand
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Wandelen
13.45
(SKC)
Elke tweede dinsdag van de maand
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Elke stap telt
14.00

Elke eerste dinsdag van de maand
(vanaf 8 september)
Markant
Wandelen
14.00
Elke derde dinsdag van de maand
De Schaar
tieleman@coditel.net
02 460 15 04
Naaien
13.30
Elke derde dinsdag van de maand
Senioren Wemmel
Jacqueline Moreau
0498 57 78 21
Kaartnamiddag
14.00
cafetaria GC de Zandloper
WOENSDAG
(vanaf 9 september)
S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@telenet.be
Kleuterdans 1 (1e kleuterklas)
13.30
TeenzDancefactory (5e, 6e leerjaar)
13.30
Kleuterdans 2 en 3 (2e, 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, 3e middelbaar)
15.30
Ragga (1e, 2e, 3e, 4e middelbaar en ouder,
volwassenen)
16.45
Tokkeltaal
peter.veyt@gmail.com
Facebook: Tokkeltaal
Gitaar leren spelen (voor tieners van 12 tot 18
jaar)? Ook voor wie weinig of geen Nederlands
spreekt.
(vanaf 9 september)
Markant
noelavanhoof@gmail.com
Turnen 50+
9.00
(vanaf 9 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
Run4Fun Wemmel
www.run4fun-wemmel.be
Loopmomenten in groep
19.30 (5 km)
20.15 (langere afstand)
Vertrek: café Fame X (Dries 100)
DONDERDAG

18.00
Jazz 2 (2e, 3e, 4e middelbaar en ouder,
volwassenen)
19.15
Funk donderdag (volwassenen)
20.30
(vanaf 17 september)
VTB Kultuur
0476 74 61 79
Yoga
10.00
(vanaf 3 september)
Judoclub Budokan
0475 73 19 00
Judo
18.00-19.00
19.00-20.00
Davidsfonds Wemmel
02 460 26 04
Tekenen en schilderen
19.00
Om de twee weken
(vanaf 10 september)
De Korrel
Fotoclub
20.00
Elke eerste donderdag van de maand
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Breien
14.00
Auxilium
Elke tweede donderdag van de maand
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Scrabble/petanque
14.00
Auxilium
Vrijdag
AVO Turnen
02 460 08 75
Turnen kinderen
16.30 tot 18.30
Franstalige gemeenteschool
VRIJDAG
(vanaf 4 september)
Coco Brazil Latin American Dance Club
02 267 44 12
Salsa
19.00
(1e en 3e vrijdag van de maand)
OKRA
jozef.vergauwen@hotmail.com
Kaartnamiddag
14.00
Auxilium
ZATERDAG
(vanaf 5 september)
S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@telenet.be
Kleuterdans (2e, 3e kleuterklas)
10.00
Kinderdans 1+2 (1e, 2e leerjaar)
11.00
Kinderdans 3+4 (3e, 4e leerjaar)
12.00
Run4Fun Wemmel
www.run4fun-wemmel.be
Loopmomenten in groep
9.00
vertrek: café Fame X (Dries 100)

S.T.E.P.S.
0496 31 29 06
www.dansateliersteps.be
ann.caestecker@telenet.be
Modern (1e, 2e, 3e, 4e middelbaar en ouder,
volwassenen)

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

