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DE ZANDLOPER

WARM WEMMEL

Halloweenfeest
Vierwinden

Beter een goede buur dan een
verre vriend. En toch kennen
buren elkaar vaak niet of
nauwelijks. In onze nieuwe reeks
Warm Wemmel stellen we enkele
‘warme’ initiatieven voor.
Wemmelaars vertellen hoe zij hun
steentje bijdragen om het samenhorigheidsgevoel in hun buurt te
versterken, of hoe zij het leven
van iemand anders net dat
tikkeltje aangenamer proberen te
maken. Het halloweenfeest in de
Vierwinden is daar een mooi
voorbeeld van. Laat dit initiatief je
inspireren om het leven in jouw
buurt ook wat ‘warmer’ te maken.
Laurent De Paermentier (41) woont al negen
jaar in Wemmel, samen met zijn vrouw en zijn
kinderen van 9 en 11 jaar oud. ‘Vroeger woonden
we in Jette en daar kende iedereen elkaar in de
straat. In de Vierwindenlaan was dat niet zo
toen we naar hier verhuisden. Er was weinig
onderling contact. Iedereen reed ’s morgens zijn
garage uit en ’s avonds weer in, met af en toe
eens een beleefde knik naar elkaar. Dat was het.
Wij vonden dat jammer en wilden er iets aan
doen. Omdat we ook van feestjes houden,
hebben we het nuttige aan het aangename
gekoppeld’, lacht Laurent.

telex
De gemeente trekt ruim 370.000 euro uit voor de vernieuWemmel schakelt
wing van de waterleiding in de Rassel.
over op digitale maaltijdcheques voor het personeel.
Daardoor zou de gemeente in drie jaar tijd 12.000 euro
De bus van de gemeente viel in panne en
besparen.
moest dringend worden hersteld. Kostprijs: 11.036 euro
De gemeente zal een
voor een nieuwe versnellingsbak.
gerechtsdeurwaarder aanstellen om alle wanbetalingen van
facturen, belastingen en achterstallen van inwoners aan de
gemeente te vorderen. Het gaat om een contract van
De gemeente schrijft een
26.620 euro inclusief btw.
aanbesteding uit voor het leveren van gemeentelijk drukDe gemeenteraad
werk, goed voor 25.500 euro per jaar.
keurt voor het kunstgrasveld aan het Marcel Van
Langenhovestadion een politieverordening goed om ‘oneigenlijk gebruik’ tegen te gaan. Volgens burgemeester Walter
Vansteenkiste fietsen of skateboarden jongeren momenteel
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op het terrein, wat schadelijk is voor het plein. Daarom zal de
Het popugemeente een GAS-boete opleggen aan overtreders.
laire jurylid uit So You Think You Can Dance, Ish Ait Hamou, bracht
een bezoek aan de Middenschool van Campus Wemmel. Hij was er
gastspreker rond het thema diversiteit voor de leerlingen van het
Het Mexicaanse restaurant Chi Chi’s aan de Markt in
eerste jaar.
Wemmel sloot de deuren wegens een faillissement. De zaak was in
handen van een zelfstandige uitbater. De andere filialen van de keten
– onder andere in Brussel, Zaventem en Overijse – blijven open.
De verwendag in de bib was een succes. De bezoekers kregen een
aperitief en alles was gratis. Je kon je gratis inschrijven als nieuw lid
en je hoefde voor één keer geen boete te betalen bij laattijdige
inlevering van materialen. Daarnaast startte de bib ook met het
Om de rooilijn van
uitlenen van e-boeken op e-readers van de bib.
een oude hoeve aan de Rassel 258 correct te laten lopen, doen de
eigenaars afstand van een stuk grond van 94 are ten voordele van de
gemeente. De hoeve wordt afgebroken en de gronden worden

Laurents vrouw is gek op alles wat met
Halloween te maken heeft. Dus besloot het
gezin vijf jaar geleden om een halloweenfeest te
organiseren in de Vierwinden. ‘Sindsdien vieren
we elk jaar Halloween in onze straat’, vertelt
Laurent. ‘Twee weken voor het feest delen we
in alle brievenbussen papieren pompoentjes
rond. Wie graag een trick-or-treatbezoekje wil
van de kinderen, hangt het pompoentje aan zijn
voordeur. Zo weten we bij wie we mogen
langskomen en wie liever met rust wil worden
gelaten. We respecteren natuurlijk ieders wens.
Alle kinderen van de straat verzamelen en gaan
met enkele ouders van deur tot deur. We zingen
trouwens zowel in het Frans als in het Nederlands,
een perfect tweetalig initiatief dus’, lacht Laurent.
‘Het is leuk om te zien dat bijna driekwart van
de mensen het pompoentje aan de deur hangt.
Elk jaar worden het er meer. Het halloweenfeest
brengt de mensen uit de straat dichter bij elkaar.
We beginnen elkaar intussen echt goed te
kennen. In plaats van te knikken, wordt er nu
tijd gemaakt om wat te praten en naar elkaar te
luisteren. Er zijn de laatste jaren veel jonge
gezinnen in de buurt komen wonen en dat
smeedt natuurlijk een band. Maar ook met de
wat oudere inwoners van Vierwinden is er nu
een goed contact. En voor de kinderen is het
natuurlijk elk jaar opnieuw een feest. Na de
trick-or-treatronde verzamelen we allemaal aan
ons huis en drinken we samen een glas. En de
kinderen snoepen hun buikjes vol.’
De buurt van Vierwinden heeft de smaak
intussen goed te pakken. Daarom wordt er ook
in de zomer gefeest. ‘Want één keer per jaar
vinden we maar weinig’, geeft Laurent glimla-

chend toe. ‘In de zomer zetten we de
stoelen en tafels buiten en houden we
een ‘auberge espagnole’. Iedereen
brengt zelf wat eten en drinken mee en
we maken er samen een zomers ‘feest
van de buren’ van. Zulke initiatieven
in de straat kosten weinig centen en
vragen niet te veel tijd, maar je bereikt
er wel veel mee. Het zou fijn zijn als
meer buurten in Wemmel ons voorbeeld zouden volgen. Zo kunnen we
misschien allemaal samen van onze
gemeente een echte ‘warme’ plek maken’,
besluit Laurent.
Tina Deneyer

herverkaveld.
Wemmel koopt 200.000 grote en 100.000
kleine restafvalzakken aan voor 22.000 euro exclusief btw.
Wies Herpol (W.E.M.M.E.L, Open VLD) vraagt of er voor
onder andere vuilniszakken gezamenlijke aankopen kunnen
gebeuren met bijvoorbeeld intercommunales om de prijs te
drukken. Schepen Vincent Jonckheere (G5, onafhankelijk) zal
Raadslid Thierry Mombeek
dat met Haviland onderzoeken.
(G5, onafhankelijk) vraagt op de gemeenteraad om een
calypsoverlichtingspaal (18.000 euro) te plaatsen aan de
oversteekplaats(en) in de de Limburg Stirumlaan, omdat er
Op de vraag van
volgens hem veel te snel wordt gereden.
Koen Weemaes (W.E.M.M.E.L, N-VA) om taxus te planten in
het Eikenveld antwoordt schepen Vincent Jonckheere (G5)
dat het voetpad er te smal is. ‘Bovendien is een taxushaag
niet meteen aangewezen als beplanting in plaats van
laanbomen’, zei Jonckheere. (JH)

Gezocht:
‘warme’ Wemmelaars
Draag je ook een steentje bij om
het leven in je buurt aangenamer te
maken, steek je de handen uit de
mouwen om iemand in nood te
helpen of ken je iemand die er
vanuit zijn engagement of persoonlijkheid voor zorgt dat jouw leven
of dat van een kennis wat mooier
wordt? Geef dan een seintje via
info@dezandloper.be. Misschien
prijkt jouw warme verhaal
binnenkort wel in de zandloper.

Vraagtekens bij MER-studie nationaal stadion
‘Bijkomend op wat projectontwikkelaar Ghelamco voorstelt, vragen
wij studies over de impact van zo’n stadion op onze gemeente’, zegt
burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L, onafhankelijk).
‘Want wat met de waterhuishouding en de afvoer van het verbruikte
water? Dat stroomt namelijk naar onze gemeente. Daarnaast
hebben we ook vragen over de verbreding van de ring. Ghelamco
gaat ervan uit dat die verbreding er komt, maar dat is helemaal niet
zeker. De projectontwikkelaar houdt in de studie ook geen rekening
met de verkeersstromen die het NEO-project met zich zal meebrengen.
Er is sprake van een ondertunneling van de Romeinsesteenweg,
maar wij krijgen hierover geen details. Ten slotte hebben we nog
veel vragen over veiligheid, parkeerbeleid, leefbaarheid en tal van
andere punten die we in een document van 14 pagina’s hebben
samengevat voor de dienst MER van de Vlaamse overheid’, aldus de
burgemeester. ‘Ghelamco plant bijvoorbeeld 5.000 fietsenstallingen
op Parking C, op 50 meter van de grens met Wemmel, maar
Wemmel heeft helemaal geen fietsinfrastructuur om zo veel fietsers
te laten doorstromen naar Parking C.’ (JH)
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Nieuwbouw en minder leerlingen voor De Eekhoorn

Gebukt onder M-decreet
De invoering van het M-decreet heeft grote gevolgen voor De Eekhoorn, de GO-basisschool van het bijzonder onderwijs, op de site tussen de Diepestraat en de Isidoor
Meyskensstraat in Wemmel. Het aantal leerlingen zakte dit schooljaar drastisch. ‘Waar
we per schooljaar normaal 60 tot 80 nieuwe inschrijvingen binnenkrijgen, zijn er dat dit
schooljaar nog 15’, zegt directrice Annick Vanden Berghe. En net op dit moment bouwt
het gemeenschapsonderwijs op de site een nieuwe school volgens het project Scholen
van Morgen. Kostprijs: 5,3 miljoen euro. ‘De nieuwbouw was broodnodig. Wij hopen nu
op een bijsturing van het M-decreet’, stelt Vanden Berghe.
Met de invoering van het M-decreet
dit schooljaar wil de Vlaamse Regering
het onderwijs meer toegankelijk maken
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, door voor aangepaste
begeleiding te zorgen. Daardoor
kunnen leerlingen van het buitengewoon onderwijs overstappen naar het
gewoon onderwijs. Gevolg: heel wat
leerlingen zetten die stap, waardoor het
aantal leerlingen in het bijzonder
onderwijs daalt.
Ook basisschool De Eekhoorn, die zich
richt op leerlingen van 6 tot 13 jaar,
ziet haar leerlingenaantal dalen.
Directeur Vanden Berghe: ‘Tot voor de
invoering van het M-decreet boden
wij drie types onderwijs aan: type 1
(licht mentale beperking), type 3
(zware gedragsproblemen) en type 8
(leermoeilijkheden/-stoornissen).
Vanaf de invoering van het M-decreet
vloeiden type 1 en type 8 samen tot het
type Basisaanbod. Leerlingen met een
normale intelligentie en leerlingen met
een licht mentale beperking zitten
daardoor door elkaar. Opmerkelijk is
ook het steeds groter wordende aantal
leerlingen met een matige mentale
beperking die alsnog worden doorverwezen naar het type Basisaanbod en
andere foute oriënteringen. Dit heeft
sterke consequenties voor ons aanbod
en aanpak.’
‘De rode draad op onze school zijn
beperkte sociale vaardigheden en
gedragsproblemen. Onze leerlingen
komen zowel uit het Brusselse Gewest
als uit een straal van zo’n 30 kilometer
rond onze school. Velen onder hen
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maakten nu de overstap naar het
gewone onderwijs. Vorig jaar telde
onze school 177 leerlingen, nu zijn dat
er nog 141.’
Dat er snel een kentering zou komen,
ziet ze niet meteen gebeuren. Vanden
Berghe: ‘Het is omslachtig om leerlingen
met specifieke leer- of gedragsproblemen
van het gewone onderwijs opnieuw in
onze school in te schrijven. Rekruteren
kunnen we niet, en ouders moeten
eerst hun kind laten testen voordat het
opnieuw naar het buitengewoon
onderwijs mag overstappen. Die stap
zetten ze meestal niet, mede door het
kostenplaatje dat aan zo’n test is
verbonden. Bovendien worden door de
invoering van het M-decreet heel wat
leerlingen (nog) niet doorverwezen
naar het buitengewoon onderwijs. De
leerlingen moeten in het gewoon
onderwijs een volledig zorgtraject
doorlopen. Pas wanneer de school voor
gewoon onderwijs kan aantonen dat
alle genomen maatregelen niet volstaan
om het gewone curriculum te volgen,
kan een doorverwijzing door het CLB
gebeuren. Het gevolg is dat het aantal
leerlingen in De Eekhoorn in dalende
lijn is. We voorzien hier nochtans in
een goede begeleiding. Zo hebben wij
onder andere drie logopedisten, drie
kinesisten en een psycholoog in dienst.
In totaal beschikken we over 38
voltijdse personeelsleden die de
kinderen begeleiden. Een deel van hen
zal op termijn overgaan naar het
reguliere onderwijs om daar de
leerlingen met specifieke noden te
begeleiden.’

Over ‘Scholen van Morgen’
Momenteel zijn er 125 bouwwerven in het project Scholen van
Morgen opgestart, waarvan al 10
schoolgebouwen in gebruik zijn
genomen. In de provincie VlaamsBrabant gaat het om een totaal van
27 bouwprojecten, goed voor een
totale investeringswaarde van 230
miljoen euro. Scholen van Morgen
is een samenwerking tussen de
Vlaamse overheid en private
partners. Deze publiek-private
samenwerking (pps) wil 165
scholenbouwprojecten realiseren
tegen 2017 en zo een antwoord
bieden op de lange wachtlijsten in
scholenbouw. In Wemmel staat er
geen andere school meer op de lijst
in het project Scholen van Morgen.

Nieuwbouw hoognodig
Ondanks het dalende leerlingenaantal,
investeert de overheid fors in het
nieuwbouwproject van De Eekhoorn.
Directeur Vanden Berghe: ‘De paviljoenen hier waren 50 jaar oud en
dringend aan vernieuwing toe, vandaar
de nieuwbouw. In het najaar van 2016
zou de school af moeten zijn. Tot dan
huizen de leerlingen van onze school
in tijdelijke klasunits.’
De nieuwbouw omvat een oppervlakte
van 2.120 m² en biedt ruimte aan
maximaal 180 leerlingen. Jolien
Lievens van de Scholen voor Morgen:
‘Op de bestaande schoolcampus voor
buitengewoon lager onderwijs worden
alle verouderde paviljoenen vervangen
door een nieuwbouw.

De drie meest recent gebouwde gebouwen blijven behouden
en worden in het geheel geïntegreerd. De nieuwbouw omvat
twee nieuwe gebouwen die dienst doen als leerunit en één
met gemeenschappelijke lokalen en een kleine sporthal. Er
komen in totaal een tiental klaslokalen, therapieruimtes en
sportfaciliteiten. De vernieuwde schoolcampus beoogt een
landschappelijk geïntegreerde, overzichtelijke en rustgevende
schoolomgeving voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen.
Het gaat om een herschikking van het domein, inclusief alle
facetten van de domeinwerking zoals bereikbaarheid,
energiebeleid, veiligheid en leerlingencirculatie’, zegt Lievens.
Maar wat als het aantal leerlingen blijft dalen? Zijn de kosten
van deze nieuwbouw dan wel te verantwoorden? Vanden
Berghe: ‘Daarvoor moeten we de evolutie van de leerlingencijfers in de volgende jaren afwachten. De toekomst kunnen
we niet voorspellen. De nieuwbouw is zoals eerder gezegd
wel nodig omdat de paviljoenen 50 jaar oud waren en echt
aan vernieuwing toe waren. Ook onze GO-school voor
leerlingen in het buitengewoon onderwijs verdient degelijke
schoolgebouwen. Dat zou voor elke leerling trouwens niet
in vraag mogen worden gesteld. Het zou evident moeten
zijn. Vandaar ook de inhaalbeweging van het project
Scholen van Morgen.’
Joris Herpol

VERENIGINGSNIEUWS
Eerlijk en goed eten in Wemmel
zaterdag 21 november
11 uur - cafetaria de Zandloper

FR
Nouvelle construction et moins d’élèves pour
De Eekhoorn
L’introduction du décret M a un impact important pour
De Eekhoorn, l’école fondamentale GO de l’enseignement
spécial à Wemmel. Le nombre d’élèves a baissé dans des
proportions alarmantes cette année scolaire. ‘Alors que
nous enregistrons normalement entre 60 et 80 nouvelles
inscriptions par année scolaire, il n’y en a eu que 15 cette
année’, dit la directrice Annick Vanden Berghe. Et c’est précisément à ce moment-là que l’enseignement communautaire construit une nouvelle école sur le site, conformément au projet Scholen voor Morgen. Dont coût: 5,3
millions d’euros. Les coûts de cette nouvelle construction
sont-ils bien justifiés? Vanden Berghe: ‘Pour y répondre,
nous devrons attendre l’évolution des chiffres des élèves
dans les années à venir. Nous espérons que le décret M
sera adapté. La nouvelle construction était indispensable
parce que pavillon existait déjà depuis 50 ans et avait
vraiment besoin d’un coup de neuf. Notre école GO mérite
aussi des bâtiments scolaires de qualité.’

Een klein groepje van geïnteresseerden stak al een eerste
keer de koppen samen om na te denken over een voedselverdeelpunt in Wemmel. We willen aan de slag met een
aantal parameters: lokale en seizoensgebonden producten,
een eerlijke prijs voor de producenten, een beperkt aantal
kilometers voor ons voedsel, minder afval, minder
verspilling, bio als het kan, maar vooral lokale producten
als uitgangspunt. In Vlaanderen bestaan verschillende
formules om zo’n verdeelpunt op te zetten: groente- en
fruitpakketten, de Buurderij, Voedselteams … Welke
formule het beste voor Wemmel past, zoeken we graag
nog even uit, maar dat veel helpende handen een must zijn
om tot zo’n opzet te komen, is een zekerheid.
Wil jij ook meedenken en meewerken aan een voedselverdeelpunt? Meer info: bertvannieuwenhuyse@gmail.com of
0477 75 02 74
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UIT DE GEMEENTE
Vrijwilligers gezocht
Consultatiebureau Kind en Gezin
maandagavond of donderdagvoormiddag
Een arts en een verpleegkundige volgen de kinderen van
0 tot 30 maanden op tijdens belangrijke ontwikkelingsfasen.
Wat doet een vrijwilliger? Je onthaalt de ouders, je weegt en
meet de kindjes.
Zou je graag 1 maal per maand het onthaal verzorgen bij de
consultaties? Laat dan van je horen. De consultaties vinden
plaats op maandag van 16.30 tot 20 uur en op donderdag
van 8.45 tot 12 uur.
Locatie: aan residentie Geurts, Prins Boudewijnlaan, Wemmel
Interesse? 0479 50 18 12, 02 582 74 39 of contacteer
verpleegster Inge Stroker via inge.stroker@kindengezin.be.

Meer melk op school
GBS Wemmel geeft het voorbeeld

Het bedrijf Tetra Pak organiseerde op 30 september – niet
toevallig de Wereldschoolmelkdag – een Melkdag in de
gemeentelijke basisschool van Wemmel. Alle leerlingen
kregen een brikje melk cadeau, dat ze tijdens de speeltijd van
10 uur smakelijk opdronken. ‘Hoewel schoolmelk al sinds
1977 door de overheid gesubsidieerd wordt, blijkt slechts 1
op 2 scholen dit te weten en maakt slechts 28 % er effectief
gebruik van. Daar wilden we graag de aandacht op vestigen’,
aldus Birgit Kamp, perswoordvoerster van Tetra Pak.
Meer dan de helft van de scholen vindt schoolmelk een
voedzame oplossing voor kinderen die regelmatig het ontbijt
overslaan. Dat blijkt uit een nationale enquête van Tetra Pak
bij 300 scholen naar aanleiding van de Wereldschoolmelkdag.
Birgit Kamp: ‘Daarin werd o.a. gepeild naar het drankaanbod,
de initiatieven om gezonde voeding te promoten en de
perceptie van schoolmelk. De resultaten zijn opmerkelijk.
86 % van de bevraagden vindt dat overgewicht een groeiend
probleem is bij kinderen tussen 9 en 12 jaar. Daarom
investeren scholen steeds meer in gezonde voeding en
dranken. Zo geeft 78 % regelmatig uitleg aan kinderen over
gezonde voeding. 3 op 4 scholen verbieden frisdrank en
andere gesuikerde dranken en 70 % verbiedt snoep en
gesuikerde desserten. De helft van de scholen biedt een
fruitabonnement aan en 42 % een schoolmelkabonnement.’
Al deze inspanningen sluiten aan bij het plan van het
Europees Parlement om subsidies voor schoolfruit en
schoolmelk als één gezamenlijk pakket aan te bieden. Het
einddoel: gezonde voeding promoten en overgewicht bij
jonge kinderen bestrijden. ( jh)

Week van de Smaak
Gratis activiteiten in de bib
Van 12 tot 22 november
vindt de negende Week van
de Smaak plaats. Ook de bib
van Wemmel doet mee.
Als je wil deelnemen,
schrijf je vooraf in via
bib@wemmel.be,
02 462 06 23 of aan de
balie van de bib tijdens de
openingsuren.
Meer info:
www.weekvandesmaak.be
en bib.wemmel.be.
Expo vergeten keukenmaterialen
6 november tot 18 december
tijdens openingsuren bib Wemmel
Initiatie peulvruchten en granen
zaterdag 14 november
11 tot 12.30 uur – bib Wemmel
Aan de hand van twee recent verschenen boeken, van Molly
Brown en Jenny Chandler, verken je de wondere wereld van
peulvruchten. We bekijken verschillende soorten, week- en
kooktijden, bereidingswijzen en gerechten over de continenten
heen.
Vlaams-Brabant drinkt.
Bier- en jenevercultuur sinds 1800.
Lezing en proeverij
zaterdag 21 november
16 tot 17.30 uur – bib Wemmel
Annelies Tollet deed onderzoek naar erfgoed rond de
productie, distributie en consumptie van alcohol en schreef
er een boek over. Laat je onderdompelen in familiale
strategieën, vrouwelijke zaakvoerders en overerving in de
brouwerswereld. Aansluitend kan je een ambachtelijk
gebrouwen biertje proeven.

Mannen gezocht voor koor
Academie Wemmel
elke woensdag
20.30 tot 22 uur - academie Wemmel
Het koor van de academie van Wemmel is op zoek naar
mannenstemmen (bassen en tenoren). Graag zingen is een
vereiste, notenkennis is een pluspunt. Het koor repeteert
elke woensdag van 20.30 tot 22 uur. Wil je graag even
proberen of dit iets voor jou is? Dan ben je zeer welkom op
de concertzolder van de academie.
Locatie: gemeentelijke academie van Wemmel,
Dr. H. Folletlaan 28, Wemmel
Meer info: 02 462 06 50, academiewemmel@wemmel.be,
www.academiewemmel.be

6

ONZE HELDEN VAN 1914-1918

Joannes Franciscus Robbrechts
(1891-1918)
10e linieregiment, 4e legerdivisie

Belgische voorpost in Stuivekenskerke.

Begin augustus 1918 meldt Joannes zich aan in de Marie
Henriettekazerne in Namen. Samen met het 30e linieregiment vormen ze de 19e gemengde brigade, deel van de 4e
legerdivisie. Ze worden ingezet om de vesting Namen te
verdedigen, meer bepaald in de noordoostelijke sector tussen
het fort Marchovellette en de Maas.
Vanaf 20 augustus begint de Duitse aanval op de stad vanuit
het noordoosten. Vier dagen lang volgen Duitse aanvallen en
Belgische tegenaanvallen elkaar op. Sommige compagnieën
van het regiment verliezen tot 80 % van hun effectief.
Generaal Michel besluit Namen te verlaten. Via Le Havre en
Oostende/Zeebrugge voegt de divisie zich op 5 september
bij het Belgische leger in Antwerpen. (Meer details hierover
lees je in de zandloper van september 2015, in de bijdrage
over Jules Bruyndonckx.)
Na de slag van de IJzer wordt de sector Oostkerke-Pervijze
(inclusief de dodengang) verdedigd door de 4e legerdivisie.
Op 1 november richt het 10e linieregiment de voorpost in
Oud-Stuivekenskerke op.
Vanaf eind 1914 wordt elke legerdivisie verantwoordelijk
gesteld voor een sector aan het Belgische front. Naarmate de
oorlog vordert neemt de lengte van het Belgische front toe.
Eind 1914 loopt het front van Nieuwpoort tot Diksmuide.
Geleidelijk aan schuift de grens op naar Ieper. De totale
lengte van het Belgische front gaat van net iets meer dan
10 km naar bijna 40 km in 1918.

Na de IJzerslag zijn de regimenten uitgedund. Bijna de helft
van de regimenten is opgedoekt. Doordat de gewonden
terugkeren, er nieuwe rekruten van lichting 1914 aansluiten,
Belgen in het buitenland opgeroepen worden en er Belgen
vanuit bezet België over Nederland het leger komen versterken,
kan men nieuwe regimenten oprichten (tot 36). Het aantal
artillerieregimenten verdrievoudigt van 6 naar 18. Hierdoor
kan men overgaan tot een reorganisatie van het Belgische
leger. De Belgische 4e legerdivisie krijgt twee infanteriedivisies
(4e en 10e) en een mobiele eenheid.
Na lang aandringen beslist koning Albert om zijn leger toch
in te zetten bij een grootscheepse aanval. Tussen Diksmuide
en Ieper valt het leger op 28 september aan met 10 van de
12 infanteriedivisies. De 10e infanteriedivisie valt als meest
noordelijke divisie aan ten zuiden van de Blanckaertvijver.
De 4e infanteriedivisie dekt de flank tussen Diksmuide en
dezelfde vijver. Als de 4e infanteriedivisie vanuit het zuiden
Diksmuide nadert, ontruimen de Duitsers het na bijna 4 jaar
bezetting. Op 30 september stopt de eerste fase. De artillerie
kan de opmars niet meer ondersteunen en moet verplaatst
worden.
Op 14 oktober 1918 start een tweede aanvalsfase. De 4e
infanteriedivisie valt aan richting Kortemark, dat dezelfde
dag wordt ingenomen. In de gevechten rond Kortemark
sneuvelt Joannes Robbrechts in het gehucht Amersvelde, ten
zuiden van Handzame en Kortemark. Hij was schrijnwerker
en de zoon van Jean-Baptiste Robbrechts en MariePhilippine De Smedt. Hij woonde in de Diepestraat 3 in
Wemmel.
Geert Pittomvils
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VERENIGINGSNIEUWS
33e eetfestijn
WTC Sportvrienden van
’t Kapelleken
14 en 15 november
zaal SKC

Herfstwandeling in
Kobbegem
Natuurpunt Wemmel
zondag 15 november
14 tot 16.30 uur – Kobbegem

Seniorenfeest
Margriet Hermans en Marc Dex
zondag 15 november
15 uur - GC de Zandloper

We verwelkomen je graag op ons 33e
eetfestijn, dat plaatsvindt op zaterdag
14 november van 18 tot 22 uur en op
zondag 15 november van 11.30 tot
16 uur.
Naast onze specialiteit ‘choucroute’ is
er ook huisgemaakt stoofvlees en
vol-au-vent verkrijgbaar. Breng gerust
vrienden en familie mee. Dankzij jullie
steun kan onze wielerclub ook dit
seizoen verder bouwen aan enkele
leuke organisaties zoals onze mountainbiketocht, fakkeltocht, aspirantenkoers … We zetten Wemmel graag al
fietsend mee op de kaart.

Vierde aperitiefconcert
Verenigde parochiale werken
Hamme
zondag 15 november
11 uur - Sint-Gudulakerk
Hamme
Revue Blanche is een vocaal-instrumentaal kamermuziekensemble met
een ongebruikelijke maar bijzonder
kleurrijke bezetting: sopraan, fluit,
altviool en harp. Sinds de oprichting in
2010 heeft het ensemble een indrukwekkend parcours afgelegd. Getuige
hiervan is de Klara-award voor Jonge
Belofte 2013.
Bij Revue Blanche gaat er naast de
muziek ook veel aandacht naar
multidisciplinaire programma’s waarin
o.a. documentaire, beeldende kunst,
literatuur en elektronica worden
verwerkt. Ze brengen het Europese
muzikale erfgoed uit verschillende
stijlperiodes op een unieke wijze tot
leven.
Prijs: 17 euro. Reserveren is
noodzakelijk omdat het aantal
plaatsen beperkt is.
Tickets en info: Herman Braet,
0475 24 84 95

Je ziet weidse landschappen met
kerktorens aan de horizon. De bieten
zijn net geoogst en liggen langs de
veldkanten. Dit is de beste tijd om een
herfstwandeling te maken in de velden
rond Kobbegem. Tijdens deze wandeling
geven we weetjes over de verdwenen
kerk, het torenhof en de vele trekvogels
die over de Kruiskouter vliegen.
We komen om 13.30 uur samen aan de
parking van het gemeentehuis van
Wemmel of om 14 uur aan de kerk van
Kobbegem. We eindigen rond 16.30
uur.

Margriet Hermans werd ontdekt door Marc
Dex. Ze had aardig wat hits in de loop der
jaren: Een vriend, De onderwijsblues, Alle
mooie mannen zijn zo lelijk, Jacqueline ....
Hermans genoot niet alleen grote bekendheid als zangeres, maar ook als presentatrice.
Met Margriet kreeg ze ook haar eigen
talkshow.
Marc Dex kende zijn doorbraak tijdens
Canzonissima in 1967 met Oh! Clown. Met
Niet huilen mama, Maar in Amerika …
scoorde hij nadien grote hits. Hij weet als
geen ander mensen te boeien.

Meebrengen: stevig schoeisel, kleding
aangepast aan het weer

Een organisatie van Okra en Senioren
Wemmel i.s.m. GC de Zandloper en de
Nederlandse Culturele Raad Wemmel
(NCRW).

Meer info: Rik Devriese,
0496 32 09 32 of
hendrik.devriese@skynet.be

Tickets: 7 euro. Taart en koffie inbegrepen.
Meer info en tickets bij Lieve Verbeeck:
0477 70 67 29

Laermans by night
Bruisend Wemmel (de andere afdeling van Pasar)
zaterdag 28 november
18 uur - gemeentehuis Wemmel
Velen onder ons zullen de Laermansroute in Wemmel kennen. Maar in het
donker ziet die er anders uit. Zo kan je genieten van de stilte, de lichtjes en wat
bijpraten met het jaareinde in zicht. Wij trekken ’s avonds op pad en zorgen ook
voor een leuke afronder. Vergeet je zaklamp niet.
Inschrijven kan tot uiterlijk 21 november via bruisendwemmel@belgacom.net,
0479 99 18 58 (Erik). Je inschrijving is in orde na overschrijving op rekeningnummer BE38 9793 3536 4872.
Website: www.pasar.be/bruisendwemmel
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Culinaire avond
SCVVLV
donderdag 26 november
19.30 uur - GC de Zandloper
Om 19.30 uur stipt (onthaal vanaf 19.15 uur) bereidt onze meesterkok Patrick
Caignau een origineel en verfijnd gastronomisch feestmenu. Hij dresseert en
presenteert de gerechten op een creatieve wijze. Ze zijn zo niet alleen culinaire
hoogstandjes, maar ook een streling voor het oog. Daarnaast selecteert onze
meestersommelier Gert De Coorde betaalbare wijnen die bij de gerechten passen.
De deelnemers kunnen de gerechten en de wijnen degusteren. De recepten met
nuttige tips krijg je mee naar huis.
Bijdrage in de kosten: 12 euro (leden), 15 euro (niet-leden)
Meld je deelname uiterlijk op 22 november via monique.van.der.straeten@scarlet.be
of 02 461 19 38 en stort je bijdrage op rekeningnummer BE39 9790 7971 6019
van SCVVLV, Neerhoflaan 88 in Wemmel. We rekenen een toeslag van 5 euro
aan als je niet vooraf betaalt. Iedereen is welkom, maar het aantal deelnemers is
beperkt tot 40.

Sinterklaasfeest
Grensland vzw
zondag 29 november
14.30 uur - GC de Zandloper

Sessies stabilisatietraining
Run4fun Wemmel
woensdag 18 november
tot 3 februari
20.30 uur - GC de Zandloper
Tijdens een stabilisatietraining werk je
aan de rompstabiliteit, de lichaamscoördinatie, de spierkracht, spieruithouding en lenigheid. Dankzij de
training zal je lichaam meer inspanning
en training aankunnen, zonder dat je
daarvoor een prijs moet betalen (lees:
kwetsuren oploopt). Naast de blessurepreventie zorgt een stabiel, sterk en
goed getraind lichaam automatisch ook
voor een efficiëntere loopstijl.
De stabilisatietrainingen bestaan uit
oefeningen die een inspanning van de
rompspieren, heupgordel en de
onderste ledematen vergen. Naast het
aspect spierkracht komen ook stabiliteit, lichaamsbesef en lichaamscontrole
aan bod in de oefeningen.
Zowel leden als niet-leden van
Run4fun kunnen deelnemen. Als
niet-lid betaal je 5 euro per sessie of
40 euro voor 10 sessies. Een verzekering
is niet inbegrepen. Run4fun-leden
kunnen gratis deelnemen en zijn
verzekerd.

Op zondag 29 november komen
Sinterklaas en de Zwarte Pieten naar
de grote feestzaal in de Zandloper. Om
15 uur begint de voorstelling. Vanaf 14.30 uur openen de deuren.
Zowel groot als klein is welkom.
De voorstelling begint met het spannende sinterklaastoneel Zwarte Piet en de
goochelaar. Vervolgens komt de Sint samen met de Zwarte Pieten naar het feest.
Elk ingeschreven kind krijgt handenvol lekkers en een Nederlandstalig leesboek.
Voor de kleinsten is er een kleur- en plakboek. Als afsluiter is er nog de poppenkast met Er was eens …
Prijs: 5 euro (kassa, kinderen tot 15 jaar), gratis voor volwassenen
Inschrijven is noodzakelijk en kan via www.grensland.org.
Meer info: 0476 35 88 19

Gediplomeerd trainer:
Maxime Tuerlinckx
Data 10 sessies: 18 en 25 november,
2, 9 en 16 december, 6, 13, 20 en 27
januari en 3 februari, telkens van
20.30 tot 21.30 uur
Inschrijven:
www.facebook.com/run4funwemmel
of info@run4fun-wemmel.be

OVERIGE ACTIVITEITEN VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

zo

8

14.00

Pannenkoekendag / Okra

zaal SKC

Jozef Vergauwen,
jozef.vergauwen@hotmail.com

do

26

14.30

Ledenvergadering / Okra

zaal SKC

Jozef Vergauwen,
jozef.vergauwen@hotmail.com

zo

29

11.00

Kamermuziekconcert laureaten Cantabile
Academie Wemmel

Villa Beverbos
(Haagdoornlaan 15)

02 462 06 50

NOVEMBER

Info over activiteiten die plaatsvinden in december en januari is welkom tot 2 november. Bezorg je tekst aan het onthaal
van GC de Zandloper.
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Sur Mesure

© Tine De Wilde

Circus en muziek vermengd
‘on stage’

Eén jaar. Zo lang, of beter zo kort, bestaat Sur Mesure. Dit collectief van circusartiesten, muzikanten en instrumentenbouwers heeft een eerste circus-muziekshow
klaar waarvan de lijnen nogal onduidelijk zijn. Maar net dat is wat dit achttal
beoogde met het maken van Fillage. Simon-James Reynolds is Australiër en de
spreekbuis van het gezelschap. Vol enthousiasme praat hij over zijn werk, zijn
leven en zijn Sur Mesurefamilie.
Ken je sterktes, maar evengoed je
zwaktes. Dat was het uitgangspunt
toen vier acrobaten de handen in elkaar
sloegen met vier zingende dames van
Belcirque. Alle acht brachten ze ideeën
aan en deden ze iets wat ze voorheen
nog nooit deden. Het gevolg was een
traag proces, maar wel een proces
waarin ze geloofden. Ze creëerden
hun eigen voorstelling en lieten die
uitgroeien tot een volwaardige show.
Het internationale karakter van dit
achtkoppige gezelschap bleek een
meerwaarde. De context van waaruit
ze dachten en werkten was verschillend,
maar het verhaal en de gevoelens die ze
wilden overbrengen waren dat niet.
In Fillage gaan de makers op zoek naar
nostalgische herinneringen van dagen
aan zee. Herinneringen die voor elk
van hen en van ons anders zijn, en die
bij iedereen andere gevoelens oproepen.
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Om die uit te drukken besloten
Simon-James en co uit hun comfortzone te breken. De vier zangeressen
begeven zich op het acrobatische vlak,
terwijl de acrobaten muziek maken.
En vice versa, uiteraard. ‘Onszelf in een
hokje plaatsen? Waarom zouden we dat

doen? Dat beperkt alleen maar onze
mogelijkheden’, vindt Simon-James.
‘Natuurlijk ken ik mijn grenzen, maar
dat betekent nog niet dat ik zelf
hekken moet opzetten.’ Deze jonge
acrobaat weet duidelijk waar hij voor
staat en gaat.

FR
Sur Mesure: numéros de cirque accompagnés de musique live et de chansons
Le spectacle Fillage se compose de quatre acrobates et de quatre chanteuses/musiciens.
Ils sont partis de rien, sauf qu’ils avaient en tête de faire quelque chose de différent
ensemble. Aujourd’hui, il y a exactement un an, on peut voir le résultat. Dans Fillage, ils
partent à la recherche de souvenirs nostalgiques de journées passées à la mer. Des
souvenirs qui sont différents pour chacun d’entre eux et d’entre nous et qui évoquent chez
tout le monde des sentiments différents. Pour pouvoir les exprimer, les artistes ont décidé
de quitter leur petit confort. Les quatre chanteuses ont fait le choix de l’acrobatie, tandis
que les acrobates font de la musique.
Attendez-vous à une combinaison unique d’acrobatie, de trampoline et de jongleries
accompagnés de musique live et de chansons. Huit personnes qui se lancent tous ensemble
dans l’inconnu, qui s’entraident dans leur recherche individuelle du bonheur.

NIEUWS UIT DE ZANDLOPER
‘Het is niet zo dat het verhaal woord voor
woord in de mond van het publiek gelepeld
wordt’, benadrukt Simon-James. Het publiek
creëert een eigen verhaal aan de hand van de
artiest. Sur Mesure brengt gevoelens te berde en
laat ze los op het publiek. Door het meervoudige en gelaagde karakter van de show zit er
heel wat in, voor zowel jong als oud. Dat dit
aanslaat, blijkt uit de gestage groei van dit jonge
gezelschap. Steeds meer Belgische en internationale festivals en culturele centra geven hen een
plaats in hun programma.
Controlefreak op drift
Halverwege ons gesprek beseft Simon-James
plots dat hij in essentie een controlefreak is. Hij
wil zijn focus bewaren, zo vertelt hij. Daarvoor
heeft hij repetitie, herhaling en controle nodig,
waardoor zijn lichaam het op een bepaald
moment overneemt en zijn geest tot rust komt.
Tegelijkertijd zorgt zijn drang naar een uitdaging ervoor dat hij fris en gemotiveerd blijft.
Maar die drang brengt hem telkens weer tot het
punt waarop de controle verloren lijkt. Het is
dat punt waar hij zichzelf – ook tijdens de show
– voor een uitdaging stelt. Opnieuw muziek
spelen is zo’n punt. In Australië neemt muziek
een belangrijke rol in het onderwijsprogramma
in. Toch was het voor Simon-James meer dan
tien jaar geleden dat hij nog eens zijn saxofoon
ter hand had genomen, toen hij aan Fillage
begon te werken.
Controle vinden en controle verliezen, dat lijkt
de balans te zijn waarop hij leeft. Hij noemt
zichzelf bovendien een ‘multitalent’. ‘Ik weet dat
ik niet de wereldkampioen trampolinespringen
ben, ik weet dat er betere acrobaten zijn dan ik,
maar wat ik breng op het podium is anders.
Bovendien is circus altijd meer dan één ding.
Dat houd je scherp. Dat is wat ik altijd heb
willen doen en ook altijd gedaan heb.’
Wat de toekomst brengt voor Sur Mesure weet
hij niet. En eigenlijk is hij blij met die onwetendheid. Het geeft de voorstelling Fillage de tijd
om een eigen pad te bewandelen. Waar en
wanneer dat pad zal eindigen hoeft nu nog niet
vast te staan. Natuurlijk heeft Simon-James zijn
persoonlijke doelen. Zo wil hij ooit zijn eigen
producties in zijn thuisland tonen. Tegelijkertijd
koestert hij de familie die hij bij Sur Mesure
vond en wil hij met hen verder. Sur Mesure is
een flexibele organisatie. Ieder doet zijn ding en
heeft zijn eigen redenen om te doen wat hij of
zij doet. Niettemin engageren ze zich voor
elkaar. Fillage beschouwen de acht makers als
hun kind: ‘Het vraagt tijd en moeite om het te

doen groeien, maar het geeft een
gevoel van trots en plezier dat we nooit
hadden kunnen ervaren als we ons
hadden aangesloten bij bestaande
gezelschappen’, besluit Simon-James.
De meest waardevolle weg is zelden de
makkelijkste, moeten deze makers
gedacht hebben.
Joke Beyl

De pinguïns van Madagascar
woensdag 4 november
familiefilm
Superspionnen worden niet geboren,
maar uitgebroed. Ontdek hoe de
pinguïns Schipper, Kowalski, Rico en
Soldaat op een hilarische manier en in
het diepste geheim hun weg vinden in
de wereld van de spionage. Deze elite
onder de elite bundelt haar krachten

Sur Mesure
Fillage
donderdag 12 november
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 15 euro (kassa),
13 euro (vvk)

Buffet in de cafetaria
Maak er een gezellig avondje uit van
en geniet vanaf 18 uur van een
lekker buffet in de cafetaria, voor
slechts 12 euro. Zo heb je heerlijk
gegeten en kan je ontspannen van de
voorstelling genieten. Heb je na een
eerste portie nog een klein hongertje? Geen nood, je mag nog een
tweede keer aanschuiven.
Op het menu:
> hamburgers met worteltjes en
erwten
> macaroni met ham en kaas
> stoofvlees
> macaroni met courgetten en kaas
> worteltjes en erwten
met aardappeltjes
> slaatjes
> frieten

met de geheime organisatie de
Noorderwind, onder leiding van de
knappe husky agent Geheim. Samen
strijden ze tegen dr. Octavius Brak, een
schurk die hun wereld wil vernietigen.
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
VS, 2014, 91 minuten, Nederlands
gesproken.
14 uur - GC de Zandloper
tickets: 4 euro (kassa), 3 euro (vvk)

Bedankt vrijwilligers!

Inschrijven kan tot twee dagen
voor de voorstelling via
cafetaria@dezandloper.be of
0473 52 43 78.

Een dertigtal Wemmelse vrijwilligers
woonden vrijdag 9 oktober gratis het
optreden Naakt van De Fanfaar in de
Zandloper bij, op uitnodiging van de
jeugdraad, het Jaarmarktfestival en de
Grote Prijs van Wemmel. De enthousiaste
groep klonk op de fijne samenwerking.
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Meer info: 02 460 73 24
www.dezandloper.be
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Luthomania XL
Een ontmoeting tussen
de Arabische, Aziatische en
Europese muziekcultuur
donderdag 12 november
lezing-concert #1
Bezieler Philippe Malfeyt brengt twee
eeuwenoude tokkelinstrumenten
samen: de luit en de harp. Het wordt

een ontmoeting tussen de Chinese
pentatoniek, de Arabische taksim en de
westerse muziekcultuur. Naast de
verschillen, zijn er ook veel raakvlakken.
Luthomania navigeert van de ene
cultuur naar de andere op de tonen van
traditionele en nieuwe composities.
20.30 uur – op locatie: sacristie
abdijkerk Grimbergen
Interesse in andere lezing-concerten?
> zondag 31 januari:
Zarathustra Gatha’s
Op locatie: GC de Muze van Meise
> vrijdag 13 mei:
Ensor & Jan Caeyers
Op locatie: kerkje Mollem
Tickets voor de 3 voorstellingen kan je
bestellen via www.dezandloper.be. De
tickets kosten 10 euro per voorstelling.

William Boeva
Megalomaan
donderdag 19 november
humor
Met zijn volle 1,37 meter aan de
linkerzijde en 1,42 meter aan de
rechterkant is William Boeva de
grappigste dwerg van de Lage Landen.
Als een ware stand-upper geeft hij in

Megalomaan zijn eigen klare kijk op de
wereld.
Hilarisch in zijn bevindingen én
messcherp voor zowel de aanstarende
medemens als zichzelf. Met een mond
groter dan zijn gestalte wil hij de
mensen zijn soort leren kennen. Want
misschien zijn er niet zo veel verschillen als het oog doet vermoeden …
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)
Buffet in de cafetaria voor 12 euro,
vanaf 18 uur. Inschrijven kan tot
2 dagen voor de voorstelling via
cafetaria@dezandloper.be of
0473 52 43 78.

Verzekeringen en aansprakelijkheid voor
verenigingen
Vrijwilligersacademie Arch’educ
dinsdag 17 november
vorming
Kan je als vrijwilliger of als bestuurder verantwoordelijk
worden gesteld voor zaken die slecht aflopen in je vereniging? We verhelderen het begrip aansprakelijkheid en gaan
na wat dit betekent voor de verantwoordelijken in de
feitelijke vereniging, de vzw of de lokale afdeling. We
hebben het over verzekeringen die je het best afsluit voor
jouw vereniging. En hoe zit het met de verzekeringen vanuit
de koepelorganisaties? We bekijken tot slot hoe je verzekeringsmaatschappijen en polissen kan beoordelen.
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Berten
Waarom Why Wharum
Pourquoi?
16 tot 28 november
fotografiecircuit
Aan de vooravond van de herdenkingen
van de Groote Oorlog trok Berten
Steenwegen naar de gedenkplaatsen in
de Westhoek en de Franse Sommevallei.

Hij registreerde er de sfeer op de
begraafplaatsen en bij de herdenkingsmonumenten. Na afloop stuurde hij
telkens één foto naar verschillende
dichters in Vlaanderen en Nederland
met de vraag om bij dat ene beeld een
impressie te schrijven. 26 dichters met
bekende en minder bekende namen
stuurden een uniek gedicht. Wat blijft
hangen is de vraag Waarom Why
Warum Pourquoi?.
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

Docent: Davy Delaeter
Deze vorming is speciaal opgesteld voor vrijwilligers. Voeg bij je
inschrijving ook de naam van de organisatie waar je als vrijwilliger
aan de slag bent.
Een organisatie van Arch’educ en de Zandloper i.s.m. de Nederlandse
Culturele Raad Wemmel (NCRW).
Is je vereniging lid van de NCRW, schrijf je dan in via
info@dezandloper.be en betaal slechts 3 euro per lid.
Verenigingen die geen lid zijn, betalen 6 euro per lid.
20 tot 22.30 uur – GC de Zandloper

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

Droomknuffels
workshop voor ouder en kind
vanaf 6 jaar
zaterdag 21 november
vorming / familie
Een kindertekening van een droom
omtoveren tot een knuffel. Tijdens
deze workshop bedenken kinderen hoe
hun droomknuffel eruit ziet. Samen

Brabançonne
vrijdag 27 november
film
De Vlaamse harmonie Sint-Cecilia en
het Waalse En Avant zijn allebei
geselecteerd voor de grote Europese
finale. Als de solist van Sint-Cecilia
dood neerstort op het podium heeft
Elke, de dochter van dirigent Jozef, een

idee om alsnog hun finale te redden: de
fantastische trompettist Hugues weghalen
bij de Walen.

met mama of oma, tante, meter,
buurvrouw of wie er zin in heeft, gaan
ze vervolgens zelf aan de slag. Met een
vertederende droomknuffel als resultaat.
Als je een naaimachine hebt, mag je
die samen met een verlengdraad
meebrengen.
Voor iedereen vanaf 6 jaar, vergezeld
van een volwassene.
14 tot 16.30 uur - GC de Zandloper
Prijs: 45 euro per duo (maximaal 6
duo’s)

Brabançonne is een muzikale romantische
komedie waarin geen middel wordt
geschuwd om elkaar de loef af te
steken: list en bedrog, solo’s en duetten
en ja, zelfs de liefde.
België, 2014, 98 minuten, Nederlands
gesproken.
14 en 20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 4 euro (kassa), 3 euro (vvk)
Dit is een activiteit van Bijt in je vrije
tijd. Wie Nederlands leert, kan met
dit project kennismaken met
Nederlandstalige activiteiten en
organisaties.

Henk Rijckaert wil een hit maken, de
ultieme oorwurm. Over dit en nog veel
meer gaat zijn meest recente show,
volgens De Standaard de beste tot nu
toe. Dat belooft!

Elke ouder wil zijn kinderen laten
opgroeien tot gelukkige en zelfstandige
volwassenen. Daarvoor moeten ze
kunnen terugvallen op een evenwichtige

mix tussen gezonde intuïtie
en betrouwbare informatie over
opvoeding. De methodiek Tatertaal
voor ouders geeft je tips om al pratend,
spelend en lezend kinderen van 0 tot
3 jaar te prikkelen met taal. Je verkent
leuke boekjes die taal stimuleren bij
jonge kinderen. Je ontdekt welke
taaltypes bestaan en hoe die gebruikt
kunnen worden.
Gastspreker is Karen Torfs van het
Centrum voor Taal en Onderwijs van
de KULeuven.
20 tot 22 uur - GC de Zandloper
gratis (reserveren is gewenst)
i.s.m. provincie Vlaams-Brabant

Meer info: www.bijtinjevrijetijd.be

VOORSTELLINGEN IN DE MUZE VAN MEISE
Henk Rijckaert
De fun, de hits
vrijdag 13 november
humor

Tatertaal
vorming voor ouders rond
kleine kinderen en taal
dinsdag 1 december
vorming / familie

Ensemble Leporello
& vzw Hardscore
Arabische nacht
zaterdag 14 november
muziek/theater
Bijzonder verteltheater in een apart
kader waarbij verteller Dirk Opstaele
– in virtuoos samenspel met een pianist
– in de huid van verschillende personages
kruipt.

20 uur - GC de Muze van Meise

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

Steven Vromman
Stop met klagen
donderdag 26 november
humor/lezing
De Low Impact Man brengt een verhaal
over nieuwe helden en mogelijkheden
en geeft – met een vleugje humor –
concrete tips en inspiratie om zelf aan
de slag te gaan.
20 uur - GC de Muze van Meise

20 uur - Cultuurhuis Meise
13
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Op zoek naar opvangplaatsen
De zes faciliteitengemeenten in de Rand geven gehoor aan de oproep van de federale
overheid en richten meer opvangplaatsen voor vluchtelingen in. Ze roepen daarbij de hulp
van inwoners in, want beschikbare woningen zijn schaars op de krappe woningmarkt.
‘Het OCMW van Kraainem telde
voor de vluchtelingencrisis negen
erkende opvangplaatsen in ons lokale
opvanginitiatief (LOI) en die plaatsen
zijn allemaal ingevuld’, zegt OCMWsecretaris Christophe Clerin. ‘Op vraag
van Fedasil zijn we op zoek gegaan
naar extra plaatsen, en we vonden er
vier. In totaal hebben we nu dus plaats
voor dertien mensen. Omdat we ook
nog noodopvang moeten kunnen
garanderen, kunnen we in onze eigen
gemeentelijke infrastructuur geen extra
opvangplaatsen meer creëren.’
Het OCMW deed een oproep aan alle
inwoners. Niet voor materiële steun,
wel voor vrijwilligers die vluchtelingen
willen begeleiden en hen wegwijs
willen maken. ‘Wat mobiliteit,
onderwijs, medische hulp, recreatiemogelijkheden en zo meer betreft’,
zegt secretaris Clerin. ‘De opname in
ons sociaal weefsel is de eerste en
belangrijkste prioriteit in deze opvangfase. In een latere fase wacht een nog
belangrijkere uitdaging: de doorstroming van de erkende vluchtelingen
14

naar gewone huisvesting. Een betaalbare woning vinden op de woningmarkt is in onze regio niet evident.
Daarom doen we een oproep aan de
inwoners: wie een leegstaand en
betaalbaar pand ter beschikking wil
stellen, mag ons altijd contacteren.’
‘Ook na de opvang nog helpen’
Dat gebrek aan woningen ondervinden ze ook in Wemmel. Het lokale
opvanginitiatief kan 28 mensen
opvangen. ‘Dankzij een samenwerking
met de gemeente kunnen we nog twee
gezinnen extra opvangen. Het is echter
niet alleen de opvang die van tel is,
ook het traject nadien is belangrijk’,
vertelt OCMW-voorzitter Armand
Hermans. ‘De erkenning tot vluchteling verloopt nu sneller dan voor de
asielcrisis. Na enkele maanden weet
een kandidaat-vluchteling of hij erkend
wordt of niet. Na dat verdict kunnen
de mensen niet meer door een LOI
worden opgevangen. Als ze erkend
worden, zoeken we voor hen een
woning via het sociaal verhuurkantoor.
Als dat niet lukt, moeten we op zoek

op de reguliere huurmarkt. Een heel
moeilijke oefening. Bovendien staan
de mensen hier met lege handen. Ze
hebben niets, dus ook geen meubels.
We werken samen met Televil en
enkele vzw’s om hen aan meubels te
helpen. Maar dat is niet alles, er zijn
ook nog de taallessen, het vinden van
werk, de medische problematiek.
Samen met de vzw Pin en Groep Intro
blijven we deze mensen nog een tijdje
begeleiden en helpen.’
Parochie op de bres
Het LOI van Wezembeek-Oppem
telt veertien plaatsen. ‘Maar ook
verenigingen zetten zich in om extra
plaatsen te vinden’, zegt burgemeester
Frederic Petit. Zo startte de Sint-Jozefsparochie een werkgroep met vijftig
parochianen. Enkele van hen stellen
een woning ter beschikking. ‘We
hebben al drie, misschien vier woningen’,
zegt pastoor Tommy Scholtes. ‘Onze
parochianen staan klaar om deze
mensen op welke manier dan ook te
helpen, bijvoorbeeld met kleding,
voedsel, meubelen en praktische

RAND-NIEUWS
problemen. Het is evident dat we iets doen als gemeenschap, zo dicht
bij Brussel. Als ik priester was in een dorpje diep in de Ardennen, lag
dat misschien wat minder voor de hand.’
Ook Linkebeek is druk op zoek naar extra opvangplaatsen. ‘Vandaag
hebben we zeven plaatsen in ons LOI’, zegt waarnemend OCMWsecretaris Sven Van der Stappen. ‘Maar die plaatsen zijn ingenomen
door een alleenstaande moeder en haar zes kinderen. Na overleg
tussen OCMW en gemeente hebben we een werkgroep opgericht die
op zoek gaat naar meer opvangmogelijkheden, zowel op de private
als op de publieke huizenmarkt. Inwoners die een huis of appartement ter beschikking willen stellen, mogen altijd contact opnemen.’
Het OCMW huurt die woning dan en stelt ze ter beschikking van de
vluchtelingen.
Families krijgen voorrang
Het OCMW van Drogenbos telde aanvankelijk veertien opvangplaatsen, maar bouwde die, op vraag van de hogere overheid, af naar
zes plaatsen. ‘Met de huidige crisis zochten we opnieuw bijkomende
plaatsen. Op 1 november komen er zes plaatsen bij en kunnen er dus
twaalf mensen bij ons terecht. We geven voorrang aan families.
Samen met de vzw Pin zorgen we voor begeleiding en tolken’, zegt
maatschappelijk werker Lien Vandenbosch.
Het LOI van het OCMW van Sint-Genesius-Rode spant de kroon.
Hier kunnen niet minder dan veertig asielzoekers terecht. ‘De
gemeente heeft altijd al een groot aantal opvangplaatsen gehad’, zegt
Wendy De Bontridder van het OCMW. ‘Na het uitbreken van de
vluchtelingencrisis hebben we acht bijkomende plaatsen gecreëerd.
We zoeken voort om dat aantal nog uit te breiden.’
De vragen van inwoners over hoe ze kunnen helpen, komen intussen
vanzelf. ‘Momenteel verzamelen we alle hulpvragen en bekijken we
hoe we het aanbod kunnen sturen. Het gaat niet zozeer om materiële
hulp, want meubels en zo meer hebben we wel, maar eerder om
begeleiding en het organiseren van activiteiten voor deze mensen.’
Bart Claes
EN
Seeking reception facilities
The six special status facilities in the Rand have heeded the
federal administration’s call and are now creating more
accommodation facilities for refugees. They are hoping that
local inhabitants will lend their assistance under this heading,
because so few dwellings are now available on the tight
housing market. The accommodation shortage is also evident
in Wemmel, where the local reception initiative can offer
space for 28 people. The head of the Public Social Welfare
Centre Armand Hermans says: ‘The process for granting
refugee status is now faster than before the asylum crisis.
People applying for this recognition know after a few months
whether they are accepted or not. Once the verdict has been
given they may no longer be accommodated by the local
reception initiative. If they qualify for refugee status we will
try to find them somewhere to live via the social renting
agency, otherwise we have to turn to the commercial rental
market. A difficult exercise.’
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EEN LEVEN LANG LEZEN

Maria Van Heymbeek
en Maria Crijns
Tijdens een bezoek aan woonzorgcentrum Hestia houdt
de zandloper halt bij twee lezers: Maria Van Heymbeek
en Maria Crijns. Deze kranige negentigers hebben alvast
één ding gemeen: hun liefde voor boeken. Dankzij
vrijwilligers Freddy Vandamme en Xavier Van Quickenborne
kunnen ze steeds rekenen op nieuw leesvoer.
Zorgbibliotheek
Het woonzorgcentrum Hestia beschikt
over een zorgbibliotheek. Freddy
Vandamme en Xavier Van
Quickenborne, twee vrijwilligers,
houden deze bib met hart en ziel open.
Freddy staat ons te woord. ‘We hebben
in onze collectie zowel Nederlandstalige
als Franstalige boeken, en vooral groteletterboeken. Een deel wordt aangeboden
door de bibliotheek van Wemmel. Elke
drie maanden vernieuwen ze hun
aanbod. De andere boeken komen uit
de collectie van het Rode Kruis.’
‘Twee dagen per week lenen we
boeken uit. Dan gaan we met de
bibliotheekkar de kamers rond. De
uitlening van een boek mag je zien
als een kort bezoekje. We maken een
praatje met de bewoners, we geven hen
wat extra aandacht en kiezen twee

boeken voor hen uit. Boeken over de
oorlog of het koningshuis behoren tot
de favorieten, maar in onze collectie
zitten alle genres. Ongeveer één
bewoner op vier leent boeken. Dat wil
niet zeggen dat ze al die boeken lezen.
Sommige mensen zijn gewoon blij met
ons bezoek, terwijl anderen de boeken
helemaal uitlezen. Veel mensen hier
hebben last met hun kortetermijngeheugen, maar dat weerhoudt hen er
niet van om te lezen. Door te lezen
houden ze hun geest actief en misschien
nog belangrijker: ze lezen gewoon
graag. Wat extra vrijwilligers zouden
mooi zijn. Dan zouden we de mensen
kunnen voorlezen, of nog wat vaker bij
hen langs kunnen gaan.’
Maria Van Heymbeek is één van de
trouwe lezers. ‘92 jaar ben ik, maar
soms doe ik er twee extra jaren bij’,

lacht ze, waarmee ze onmiddellijk de
scherpte van haar geest illustreert. Ze is
perfect tweetalig. ‘Maar toch lees ik
enkel Nederlandstalige boeken.
Vroeger gaf ik les in de basisschool, in
het eerste studiejaar. Maar vraag me
niet hoeveel kinderen ik ooit leerde
lezen.’ Ze typeert zichzelf als een
regelmatige lezer. ‘Mijn probleem met
boeken is dat ik – zodra ik in een boek
begin – blijf lezen. Gelukkig komen ze
me hier halen om te eten, anders zou
ik vast verhongeren.’ Een favoriete titel
of auteur noemen, is moeilijk. ‘Die
dingen ben ik vergeten’, schudt ze met
haar hoofd. Op tafel ligt het boek Laat
me los van Hetty Luiten. Het is het
verhaal van Annika die verliefd wordt
op een man, en een nieuw leven wil
beginnen, maar Annika’s moeder
denkt daar anders over. De bladwijzer
steekt op pagina 120. ‘Ja, verhalen over
het leven blijven me aangrijpen.’
Maria Crijns: ‘Ik herinner me nog dat
ik als kind thuis kwam met een
kinderblad dat via de school gepromoot werd’, vertelt Maria Crijns.
‘Eigenlijk was er voor zoiets geen geld,
maar toch mocht ik het houden. Van
jongs af aan las ik graag. Ondertussen
ben ik 93,5 jaar, en ik hou er nog altijd
van. Op dit moment lees ik een boek
over de geschiedenis van België.
Geschiedenis blijft me boeien. Freddy,
die rondrijdt met de boekenkar, weet
wat ik graag lees. Als ik niet op de
kamer ben, kiest hij zelf twee boeken.
Zijn keuze is altijd goed. Behalve
boeken, lees ik ook al 50 jaar trouw de
Libelle. En toen ik nog in mijn eigen
huis woonde, bracht een man me zijn
krant als hij op wandel was met zijn
hondje. Ik gaf hem in ruil telkens een
kommetje soep’, lacht ze. ‘Hier in het
centrum lees ik altijd tussen twee
activiteiten door. Alle wachttijd is voor
mij leestijd. Misschien is lezen wel het
geheim om gezond oud te worden,
misschien …’
Karla Stoefs
Wil je graag vrijwilliger worden bij
Hestia, neem dan contact op met
Patrick Graind’Orge via
wozoco@wzchestia.be.

