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I N F O R M AT I E
uit de gemeente

Eigen politiezone is onhaalbaar
Op de gemeenteraad van 28 april lichte
korpschef Kurt Tirez van de politiezone
Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel
(AMOW) de huidige politiewerking toe.
Oppositieraadsleden Roger Mertens
(CDH) en Roberto Galluccio (PS)
verlieten de gemeenteraad al na het
eerste agendapunt. Ze deden dat uit
onvrede omdat hun motie over de
politiezone niet werd aanvaard. De
originele motietekst werd door de
meerderheid aangepast, waarop ze
boos opstapten. ‘Schandalig en ondemocratisch’, noemt Mertens het
gedrag van de meerderheid. Mertens
en Galluccio vragen een eigen politiezone voor Wemmel. Ze vinden dat
Wemmel in de huidige politiezone met
Asse, Merchtem en Opwijk (AMOW)
wordt misdeeld. ‘Er zijn veel inbraken.
Mensen zijn bang. Wij willen meer

zaterdag 6 t.e.m. 14 augustus
Zomerkamp voor
Nederlandstalige kinderen
van 6 t/m 16 jaar
Grensland vzw
Vertrek met autobus zaterdagvoormiddag
6 augustus
Opoeteren, kampplaats in Limburgs
natuurgebied
prijs: 180 euro (alles inbegrepen)
info en inschrijvingsformulieren:
www.grensland.org

vanaf 14 september
Creatieve taalateliers Frans
Ateliers Overbos - Koningin Fabiolalaan 25,
Wemmel
elke woensdag – 13.30 tot 15 uur:
8 tot 14 jaar
van 15.30 tot 16.30 uur:
6 en 7-jarigen
elke zaterdag – 9.30 tot 11 uur:
8 tot 14 jaar
info: Christel Van Cauwenbergh,
0496 80 10 08, juf.christel@hotmail.com,
facebook.com/atelieroverbos
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blauw op straat.’ Naar eigen zeggen
hebben al meer dan 200 mensen een
petitie getekend om uit de politiezone
AMOW te stappen. Na een schorsing
van de gemeenteraad diende Koen
Weemaes (W.E.M.M.E.L, N-VA) zeventien amendementen in die de meerderheid goedkeurde. ‘Hierdoor werd onze
motie volledig uitgehold. We vinden dit
niet democratisch’, zegt Mertens. Ook
Didier Noltincx (MR) steunde de motie,
maar hij stapte niet op.
‘Dat hun motie het niet haalde, is net
wel democratisch. Zo werkt een
gemeenteraad, waar een meerderheid
beslist’, zegt burgemeester Walter
Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L). Volgens
hem kan de gemeente zich niet isoleren van de buurgemeenten. ‘Politiezones voor een enkele gemeente zoals
Wemmel zijn onhaalbaar. Een zone

moet minstens 45 tot 50 mensen in
dienst hebben voor een minimumdienstverlening. Als Wemmel dat op
eigen houtje moet doen, kost dat zo’n
2,5 miljoen euro per jaar. Vermeerderd
met de kosten voor voertuigen,
materiaal ... kom je snel aan 3 miljoen
euro. Dat is niet betaalbaar. De huidige
bijdrage van Wemmel aan de zone
AMOW bedraagt 1,9 miljoen euro.
Eigenlijk is er net een omgekeerde
beweging aan de gang. Een gemeente
als Beersel voegde zich onlangs bij de
politiezone Zennevallei.’
De burgemeester zal de politieraad
inlichten over de motie van de oppositie. Hij beschouwt het als een motie
van wantrouwen ten aanzien van de
politiediensten en vindt dat niet
kunnen. (JH)

Gemeente leert composteren
De infoavond over composteren op 27 april lokte 85 Wemmelaars naar het
gemeentelijke complex Zijp. De gemeente stelde er naast de bestaande
compostvaten ook nieuwe compostbakken voor. Dat moet het thuis composteren van groente- en tuinafval stimuleren. Wie zijn groenafval thuis composteert, zorgt voor een verkleining van de afvalberg en houdt er zelf een
bodemverbeteraar aan over. De compostbakken zijn te koop voor 50 euro
per stuk, op de infoavond werden ze eenmalig aangeboden voor 20 euro. Een
dertigtal Wemmelaars maakten van die gelegenheid gebruik en kochten één
of meerdere compostbakken.
De gemeente verkocht ook een tiental nieuwe keukenemmertjes. Die dienen
om groente-, fruit- en tuinafval (gft) in te bewaren, om daarna in de afbreekbare witte zak te steken. Als het gft-afval langere tijd bewaard wordt in de
witte zak, dreigt die te scheuren, vandaar de emmertjes. Een tiental Wemmelaars kochten een compostvat voor 10 euro per stuk. De keukenemmertjes
en compostbakken en -vaten zijn te koop op de milieudienst van de gemeente. De milieudienst wil in de toekomst twee keer per jaar een infoavond over
milieu organiseren. De eerstvolgende is in september. (JH)
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Telex

Extra centen voor
integratie
Naast de 134.000 euro die Wemmel van
de hogere overheid ontvangt voor het
uitrollen van het integratiebeleid gaat de
gemeente nu een samenwerkingsverband aan met andere faciliteitengemeenten. Burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L): ‘Wemmel gaat
samenwerken met de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode, Linkebeek,
Wezembeek-Oppem en Drogenbos om
acties voor integratie te coördineren.
Hiervoor kunnen we van de hogere
overheid jaarlijks 120.000 euro subsidie
extra krijgen. Daarmee wordt een
halftijdse kracht betaald en worden
bijkomende integratieacties gefinancierd.’ (JH)

Zondag 29 mei kunnen alle inwoners van Wemmel op vertoon van hun
identiteitskaart gratis naar de plantentuin van Meise. Info: www.
plantentuinmeise.be. • In de Motte wordt een zone 30 ingevoerd tussen
huisnummers 20 en 50. • Op het kruispunt van de Maalbeeklaan met de
Folletlaan komt een extra zebrapad met een bord ‘verplicht stoppen’,
zodat automobilisten over het kruispunt geen plankgas meer kunnen
geven om nog snel het groen licht te halen. • Wemmelaars kunnen
voortaan bij de gemeente ook digitaal een bouwaanvraag indienen. • De
werken voor de Rassel zijn gegund aan een aannemer, en zouden na het
bouwverlof van start kunnen gaan. Kostprijs: 1,3 miljoen euro. • Nog in
de Rassel is een leegstaande schuur naast huisnummer 260 afgebroken
nadat die door graafwerken voor de nieuwe waterleiding begon te
scheuren en in te zakken. De schuur dateert uit 1860 en zou sowieso met
twee andere aanpalende leegstaande huizen worden afgebroken voor
een nieuwe verkaveling van vier percelen. • De vernieuwing van de
waterleiding in de Rassel kostte de gemeente 250.000 euro. • Binnen de
politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) zal een lokale
integrale veiligheidscel worden opgericht. Er wordt ook onderzocht of
een deel van de middelen geïnvesteerd kan worden in deradicalisering. •
Burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) stelt voor om een
‘slim eenrichtingsbord’ te plaatsen in de Hammestraat. Tijdens de
ochtend- en avondspits zou het bord enkel verkeer toelaten in de richting tegen de verkeersstroom in. Dat zou het sluipverkeer moeten weren. De straat ligt deels in Merchtem, dat het voorstel nog zal onderzoeken. • De eerste zondag van juni wordt er voor de tweede keer een Dag
van de Markt georganiseerd. Wemmelaars krijgen vanaf 8 uur een kop
koffie. Tegen de middag is er de actie Het College Kookt, waarbij de
burgemeester en schepenen paella maken voor iedereen. Er wordt
tevens een glaasje wijn aangeboden en de eerste 750 bezoekers krijgen
een geschenk. • Tijdens een snelheidscontrole in de Frans Robberechtstraat zijn 272 auto’s gecontroleerd. 72 reden te snel, eentje reed zelfs 103
km/u. In de straat is de snelheid beperkt tot 50 km/u. • De bibliotheek
van Wemmel is gesloten van maandag 11 tot en met zaterdag 23 juli. Je
kan tijdens de sluitingsperiode online materialen verlengen of reserveren via www.wemmel.be > bibliotheek > raadplegen catalogus > Mijn
bibliotheek, of je kan een dubbele uitleentermijn vragen. (JH)
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Gesprek met onze
sportcommentator ter plaatse

Die andere

© Tine De Wilde

Met bondscoach Marc
deelt commentator Carlo
Wilmots een overgrootvader
en een passie voor voetbal.
Al 25 jaar geeft hij commentaar vanuit de grootste
stadions van Europa, maar
ook vanuit zijn eigen kot in
Relegem. Daarnaast schakelt de ervaren sportstem
ook moeiteloos over van
het amateurvoetbal van
Manchester City naar de
topprestaties van VK
Mireille in Wemmel – of
was het omgekeerd?

FR

Cet autre Wilmots
Le commentateur Carlo Wilmots partage avec le coach fédéral Marc un arrière-grand-père et
une passion pour le football. Cela fait déjà 25 ans qu’il nous distille ses commentaires depuis les
plus grands stades d’Europe, mais aussi de son propre kot à Relegem. ‘Je pense que je devais
avoir neuf ans quand j’ai commencé à jouer au foot chez les minimes de Park Houthalen.
Ensuite, j’ai joué à un niveau inférieur, comme aujourd’hui chez les vétérans de VK Mireille à
Wemmel’. Commenter les matches a également commencé comme un hobby. ‘A l’âge de
quatorze ans, je concoctais déjà mes propres programmes sportifs avec deux enregistreurs à
cassettes. Vers seize ans, j’ai coopéré aux programmes sportifs de la radio libre RML.’ C’est
Wouter Vandenhaute, l’initiateur de la première chaîne sportive payante en Flandre –
SuperSport – qui l’a aidé à franchir le pas vers le commentaire sportif professionnel. Wilmots
est devenu un de leurs freelances. Il travaillait pour Canal+, VRT, Vier, 2BE, Eurosport et Telenet
(devenu PlaySports). Mais lorsque vous l’entendez la nuit commenter l’Open d’Australie pour
Eurosport, il vous parle en réalité depuis sa chambre transformée en studio à Relegem.
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‘Ik denk dat ik rond mijn negende ben
beginnen te voetballen bij de miniemen
van Park Houthalen’, snijdt Wilmots het
rijkgevulde voetbalhoofdstuk van zijn
leven aan. ‘Dat heb ik volgehouden tot ik
bij de eerste ploeg zat en Communicatiewetenschappen ging studeren aan de
VUB. Als je niet meer gaat trainen, ben
je natuurlijk de eerste die uit de ploeg
valt als het slechter gaat. Daarna ben ik
blijven voetballen op een lager niveau,
zoals nu bij de Wemmelse veteranen van
VK Mireille. Al zijn mijn enkels stilaan
echt versleten.’

De Saedeleer

Ook de passie voor voetbal langs de lijn
was bij de sympathieke Limburger al van
in zijn jonge jaren aanwezig. Wilmots
was een supporter van THOR Waterschei, de mijnploeg die in 1988 met
Winterslag fuseerde tot Racing Genk,
nadat de club illustere spelers als Lei
Clijsters, Pier Janssen en Marc Emmers
had voortgebracht, en in het seizoen
1982-83 onder meer PSG uitschakelde in

MENSEN
Wemmelaars met een passie

Wilmots
de kwartfinale van Europa Cup II. ‘Ik
mocht niet naar die match gaan kijken
omdat ik nog te jong was,’ weet Wilmots
nog, ‘maar ik zat wel met mijn toeter
voor de tv. Rik De Saedeleer gaf toen
commentaar bij een match van Waterschei. Toen ik later stage deed bij de
VRT, ben ik die cassette nog eens gaan
opzoeken en ik kreeg kippenvel bij het
herbeluisteren. Zo zagen mijn weekends
er op dat moment uit: eerst zelf spelen,
dan naar Waterschei gaan kijken, en
‘s avonds op de Duitse tv naar de
Sportschau. Later heb ik nog vijftien jaar
elk weekend de samenvattingen van de
wedstrijden in de Bundesliga gemaakt.’

Fake interviews

Commentaar leveren bij wedstrijden
begon eveneens als een jeugdhobby.
‘Toen ik veertien jaar was, maakte ik al
mijn eigen sportprogramma’s met twee
cassetterecorders. Fake interviews
maken en daar muziek tussen zetten –
daar was ik constant mee bezig. Rond
mijn zestiende ging ik bij vrije radio RML
meewerken aan de sportprogramma’s.
Daar volgden we Winterslag en later
Genk in eerste klasse. Bij de uitmatchen
gingen we gewoon met onze grote
mobilofoons tussen de supporters
zitten, of als het lukte op de perstribune,
zoals de echten.’
De stap naar het professionele sportcommentaar kwam er via niemand
minder dan Wouter Vandenhaute, ooit
de initiatiefnemer van de eerste sportbetaalzender in Vlaanderen: SuperSport.
‘Na mijn studies was ik bij de regionale
zender Kanaal 3 in Dendermonde, nu TV
Oost, reportages beginnen te maken om
ervaring op te doen. Over de sterkste
mens van Ninove bijvoorbeeld. Maar ik
werkte ook nog in café ‘t Complex aan

Eurostadion:
jacht op de vergunningen
België begint straks aan het Europees Kampioenschap in Frankrijk. Maar over
vier jaar zouden enkele wedstrijden van het EK in het nieuwe, in het nog te
bouwen, Eurostadion op Parking C in Grimbergen gespeeld moeten worden.
Maar hoe zit het met dat dossier, dat in een optimistisch scenario uitging van
een start van de werkzaamheden in mei – vorige maand dus? De stad Brussel,
bouwconsortium BAM/Ghelamco en RSC Anderlecht, dat vanaf 2019 het
stadion zou huren, zouden intussen op één lijn zitten. Al gonst het van de
geruchten dat Anderlecht alternatieve mogelijkheden voor een nieuw stadion
zou blijven onderzoeken. In Vlaanderen, het grondgebied waarop Parking C
ligt, moeten de nodige vergunningen nog worden verkregen. Op dit ogenblik
is de milieuvergunning nog altijd niet binnen omdat het eerste milieueffectenrapport voor de Vlaamse administratie niet voldeed. In een nieuwe versie
plant Ghelamco extra fietsstallingen, een betere ontsluiting met het openbaar vervoer, en een vlottere doorstroming van en naar het complex, om de
Brusselse ring zo veel mogelijk te ontlasten. Ghelamco beweert al rekening te
hebben gehouden met de geplande verbreding van de ring, die pas na de
bouw van het stadion zal worden gerealiseerd. Wat betreft de – in onbruik
geraakte – buurtweg nummer 3, die nog op de bouwgrond ligt, en die de
toekenning van een stedenbouwkundige vergunning in gevaar brengt, heeft
Ghelamco de gemeente Grimbergen gedagvaard bij de vrederechter om
alsnog de schrapping van de weg te bekomen. Ghelamco maakt zich sterk dat
het stadion nog steeds op tijd klaar kan zijn. (MB)

de VUB, waar mijn goede vriend (en
latere sportjournalist) Robin Janssens
door Vandenhaute werd gevraagd voor
SuperSport. Die daar achter de toog is
ook geïnteresseerd, zei Robin, en zo
werd ik een van hun freelancers.’

Meneer Wilmots

Als freelancer werkte Wilmots voor
Canal+, VRT, Vier, 2BE, Eurosport en
Telenet (nu PlaySports). De herinneringen zijn te talrijk om op te sommen. ‘Als
je als jonge gast met De Saedeleer naar
Newcastle-Sheffield Wednesday mag
om een interviewtje van vier minuten
met Marc Degryse te maken, of je zit in
Rome op een terrasje omdat je straks de
derby tussen Lazio en AS Roma mag
verslaan, dan weet je dat je een van de
beste jobs ter wereld hebt. Ooit mocht
ik het WK IJshockey becommentariëren
omdat ik de enige was die een paar
spelers en de spelregels kende van op de
Sega-spelcomputer.’ Verder becommentarieerde Wilmots de Champions
League, debuteerde hij op een groot
toernooi tijdens het EK 2000, en mocht
hij voor VT4 zelfs de finale van het WK
2006 verslaan.

Ook het tennis volgde hij van nabij, zij
het meestal niet ter plaatse. Als je hem
‘s nachts voor Eurosport commentaar
hoort geven bij de Australian Open,
moet je je maar eens bedenken dat hij
dat eigenlijk vanuit zijn tot studio
omgebouwde kamertje in Relegem doet.

WK 2002

De mooiste herinneringen heeft Wilmots aan het WK voetbal van 2002 in
Korea en Japan, hoewel hij daar op dag
één bijna zijn computer, documenten en
voorbereiding was kwijtgespeeld. Het
WK waarop ook zijn naamgenoot Marc
Wilmots als speler uitblonk. ‘Onze
overgrootvaders waren broers, en toen
hij nog cocommentator was voor BeTV,
zag ik hem geregeld. Als we elkaar
tegenkomen, groeten we nog altijd met
meneer Wilmots. Op een groot toernooi
kan het altijd alle kanten uit, maar op dit
EK zijn hij en de Rode Duivels zeker niet
kansloos.’
Michaël Bellon
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I N F O R M AT I E
verenigingen

woensdag 8 Juni
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel
15 uur - zaal SKC (de bus vertrekt om 14.15 uur
Res. Geurts, tussenstop Graffplein en Café
’t Hoekske)
prijs: 2,5 euro
info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21 of
Louis Segers, Res. Geurts

donderdag 9 juni
Geleid bezoek Plantentuin
Markant Wemmel
14 uur - Plantentuin Meise
info: noelavanhoof@gmail.com, 0496 21 77 00

maandag 13 tot vrijdag 17 juni
Lourdesbedevaart met vliegtuig
Okra Wemmel

vrijdag 17 juni
Presentatie en proeverij bubbels
Sociaal culturele vereniging
van Liberale vrouwen

donderdag 30 juni
Avondlijke wandeling:
orchideeën
Natuurpunt Wemmel

19.30 uur - villa Beverbos Haagdoornlaan 15,
Wemmel
Door Franky Malbranck, technisch adviseur
Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.
prijs: 9 euro (leden en partners),
13 euro (niet-leden)
info: Monique Van der Straeten, 02 461 19 38,
monique.van.der.straeten@scarlet.be

19.30 - 21.30 uur – samenkomst aan de Drijpikkel
prijs: gratis
info: Rik Devriese, 0496 32 09 32 of
hendrik.devriese@skynet.be

donderdag 30 juni
Ledenbijeenkomst met viering
80-, 90-, 100-jaringen
Okra Wemmel
14.30 uur – SKC
info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

van 4 juli tot 28 augustus
Speelpleinwerking
speelplein 3sje
8 - 18 uur - gemeentelijk complex Zijp,
Zijp 101, Wemmel
info: www.speelplein3sje.be of 0479 18 06 48
(na 18 uur)
week van 4 juli, week van 11 juli, week van 25 juli,
week van 15 augustus, week van 22 augustus
(5 dagen)

dinsdag 5 juli
Daguitstap Aken
Okra Wemmel
parking gemeentehuis
prijs: 55 euro (leden)
info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

donderdag 7 juli, 21 juli, 28 juli,
4 augustus
Avondlijke fietstocht
Natuurpunt Wemmel
19 - 21.30 uur – samenkomst aan de Zandloper
prijs: gratis
info: Jef Geelen, 0497 28 58 60 of
jefgeelen2@gmail.com

donderdag 14 juli
Avondlijke wandeling
Natuurpunt Wemmel
Dames Markant naar plantentuin

De dames van Markant Wemmel kunnen op donderdag 9 juni genieten van alle
pracht die de nationale plantentuin in Meise te bieden heeft. De vereniging
zorgt voor een geleid bezoek met een gids. Achteraf kan je napraten en
uitrusten met een kop koffie en een stuk taart. Om 14 uur wordt iedereen ter
plaatse verwacht. Inschrijven is verplicht via noelavanhoof@gmail.com. Omdat
er voorlopig maar één gids is, zijn er een vijftiental plaatsen.
Wie de vereniging en haar 83 leden graag wil leren kennen, maar er op 9 juni
niet bij kan zijn, heeft daar later nog de kans toe. Iedere eerste dinsdag trekken
de vrouwen hun wandelschoenen aan, en de wekelijkse turnoefeningen zijn op
woensdagvoormiddag in de Zandloper. (JS)
14 uur - Plantentuin Meise
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19.30 - 21.30 uur – samenkomst aan
Cafe ‘t Hoekske (Zijp 2)
Op zoek naar waar de Romeinen liepen.
prijs: gratis
info: Rik Devriese, 0496 32 09 32 of
hendrik.devriese@skynet.be

donderdag 11 augustus
Avondlijke wandeling:
Kruiskouter en Hamme
Natuurpunt Wemmel
19.30 - 21.30 uur – samenkomst aan de Zandloper
(Kaasmarkt 75).
prijs: gratis
info: Rik Devriese, 0496 32 09 32 of
hendrik.devriese@skynet.be

zondag 3 juli
Vlaams feest
NCRW & GC de Zandloper
Wandelen, fietsen en genieten op
Vlaamse feestdag
De Vlaamse feestdag valt pas op 11 juli,
maar zo lang kunnen we niet wachten om
te feesten. Op de eerste zondag van juli
nodigen de Nederlandse Culturele Raad en
de Zandloper alle Wemmelaars uit voor
een uitgebreid feestprogramma.
Deelnemers kunnen kiezen voor een
actieve of een wat meer rustgevende
namiddag. Om halftwee kunnen de
wandelliefhebbers beginnen aan de
Molenwandeling, een familiale wandelzoektocht van zeven kilometer waar ook
een prijsuitreiking aan vasthangt. Fietsers
kunnen in het zadel voor een tocht van
twintig kilometer en de genieters kunnen
ter plekke kiezen voor een stukje taart of
wat springen op het springkasteel. Om vijf
uur is er een optreden van de groep De
Schil, die Nederlandstalige covers brengt
van bekende binnen- en buitenlandse hits.
Tegen zes uur zorgen de mannen van de
Wemmelse kookclub dat de barbecue op
temperatuur is voor een zomers eetfestijn, dat tot negen uur mag duren. (MB)
13 uur – GC de Zandloper • gratis • Bbq te
betalen • Info en inschrijven: Monique
Floment, 02 460 68 93

Natuurpunt spot zeldzame plantjes in snelwegberm
Op de allerlaatste dag van juni trekt Natuurpunt Wemmel eropuit om de
natuur te bewonderen op een niet-alledaagse locatie: de snelwegberm.
‘Boven op de berm aan de verkeerswisselaar in Strombeek-Bever groeien verschillende zeldzame plantensoorten. Bijvoorbeeld prachtige
orchideeën zoals hondskruid, of blauwe bremraap’, vertelt Rik Devriese
van Natuurpunt.
‘Dat die plantjes daar groeien, is geen toeval. Het ecologische beheer van
de berm door het Vlaams Gewest maakt dat mogelijk. De berm wordt
maar een paar keer per jaar gemaaid, zodat de flora voldoende kans
heeft om zich te ontwikkelen. Nog een andere reden is dat de snelwegberm niet wordt bemest en besproeid met pesticiden.’ Dat de wandeling
in en langs de snelwegberm op 30 juni is, is geen toeval. ‘De eerste
maaibeurt gebeurt begin juli. Tijdens de eerste editie vorig jaar waren we
een tweetal weken te laat, de berm was toen al gemaaid.’ Opvallend is
nog dat de activiteit niet plaats vindt op zaterdag of zondag, maar
’s avonds op een weekdag. ‘Het is leuker om tijdens de maanden juni en
juli ‘s avonds te wandelen. Het is niet meer zo warm en door het latere
tijdstip is het rustig. Er hangt tijdens zo’n wandeling echt een andere
sfeer. En achteraf maken we nog tijd vrij om een glas te drinken’, zegt
Devriese. (JS)
De avondlijke wandeling op zoek naar orchideeën vindt plaats op
donderdag 30 juni en start om 19.30 uur. Samenkomst aan de Drijpikkel.
De duur wordt geschat op twee uur. Ook niet-leden zijn welkom, deelnemen
is gratis. Op donderdag 14 juli en 11 augustus staan nog twee avondwandelingen op het programma. Meer info: hendrik.devriese@skynet.be.

Speelplein 3sje viert vijftiende verjaardag

Voor de vijftiende zomer op rij kunnen kinderen een fijne tijd beleven op speelplein
3sje. Op vrijdag 8 juli wordt die verjaardag gevierd met een groot feest in het gemeentelijke complex Zijp. De speelpleinwerking zelf gaat deze zomer van start op maandag 4
juli; de laatste speelpleindag is op vrijdag 26 augustus. Alle kinderen en jongeren van 2,5
tot 14 jaar zijn welkom. Vanaf 8 uur kan je de kinderen brengen, waarna hen een fijne
dag met allerlei knutsel- en sportactiviteiten, maar ook vrij spel te wachten staat. Deze
zomer zijn er bovendien een heleboel leuke uitstappen gepland. Haast elke week gaan
we zwemmen. De twee jongste groepen trekken iedere maand één keer naar de
binnenspeeltuin in Wolvertem, en in augustus staat een bezoek aan dierentuin
Planckendael op het programma. De twee oudste groepen kunnen zich in juli uitleven
in pretpark Walibi, en in augustus zijn er dans- en kookworkshops. Inschrijven voor het
speelplein kan ‘s morgens of ‘s middags aan de kassa. Op de website www.speelplein3sje.be
vind je een inschrijvingsdocument. (JS)
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Vrijwilligers
‘de Weeg’
helpen Kind
en Gezin

Warm Wemmel

Jonge ouders kunnen bij Kind en Gezin
sinds jaar en dag terecht voor gratis
consultaties, tussen de geboorte en de
derde verjaardag van hun kleine wonder.
Tijdens die consultaties, met een dokter
en een verpleegster, worden de kinderen opgevolgd en krijgen ze de nodige
vaccinaties. De jonge patiëntjes worden
ook telkens gewogen en gemeten, om te
kijken waar ze zich bevinden op de
befaamde curves van Kind en Gezin. En
precies dat is de taak van de vrijwilligers
van de Weeg. In Wemmel zijn ze met
vijftien. Allemaal dames, die één ding
gemeenschappelijk hebben: de liefde
voor kindjes.
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‘Ik vind het echt fijn om weer met
kleintjes bezig te zijn’, zegt Jeannine
Vermeir (70), een van de vrijwilligers van
de Weeg. ‘Ik ben er pas vorig jaar mee
begonnen, maar ik kijk er telkens weer
naar uit als het mijn beurt is. Toen ze bij
Kind en Gezin een tijdje geleden op zoek
waren naar vrijwilligers, heeft een goede
vriendin me overtuigd.’ Die goede
vriendin is Nicole Verbeek (67). Zij is al
zeven jaar aan de slag bij de Weeg. ‘Kind
en Gezin houdt gratis consultaties op
donderdagvoormiddag en maandagavond, in de Residentie in Wemmel. We
spreken een beurtrol af, zodat het voor
iedereen haalbaar blijft. Ik ben er zeven
jaar geleden mee begonnen, nadat ik
mijn man was verloren. Ik was met
pensioen en op zoek naar een toffe
bezigheid om mijn zinnen wat te verzetten. Zeven jaar later vind ik het nog altijd
even leuk’, aldus Nicole.

© Tine De Wilde

In onze reeks Warm Wemmel
richten we dit keer de schijnwerpers
op de vrijwilligers van ‘de Weeg’ van
Kind en Gezin. Vijftien enthousiaste
dames zorgen er om beurten voor
dat de bezoekjes van ouders met
hun baby vlot verlopen.

De statistieken

echte zegen. Dat merk je aan de dankbaarheid die je krijgt. Wat nog leuk is
aan mijn vrijwilligerswerk bij de Weeg, is
dat we de kindjes die komen echt zien
evolueren. De eerste keer zijn het nog
zuigelingen. Maar geleidelijk aan zie je
per bezoekje dat ze letterlijk én figuurlijk
gegroeid zijn. De laatste keren dat ze
hier over de vloer komen, zijn ze bijna
drie jaar en kunnen ze al heel wat. Dat is
echt fascinerend om te zien’, aldus
Jeannine. (Tina Deneyer)

‘We wegen en meten de kindjes voordat
ze bij de verpleegster of de dokter
langsgaan’, vertelt Jeannine. Alles wordt
zorgvuldig genoteerd. We zien tijdens de
consultaties heel wat nieuwkomers in de
gemeente. Voor hen, maar ook voor
andere Wemmelaars, is het niet altijd
evident om een doktersbezoek te
betalen. De gratis consultaties en
opvolging van hun kindje zijn voor heel
wat mensen die hier langskomen een
EN

As part of our Warm Wemmel (Warm-hearted Wemmel) series, we are paying a visit to
volunteers from ‘de Weeg’, a Kind en Gezin (Child and Family) health centre. Fifteen
enthusiastic ladies ensure that medical consultations for parents and their babies pass off
smoothly. During the visits, the children are monitored and receive the appropriate
vaccinations. The young patients are always weighed and measured to see how they are
progressing in relation to Kind en Gezin’s famous curves system. And these are exactly the kind
of tasks de Weeg volunteers have to perform. Jeannine Vermeir (70), one of the volunteers: ‘I
started doing this last year and I always look forward to when it is my turn. When Kind en Gezin
were looking for volunteers some time ago, a good friend of mine convinced me to come
along.’ That was Nicole Verbeek (67), who has been with ‘de Weeg’ for seven years now. ‘Kind
en Gezin offers free medical consultations on Thursday mornings and Monday evenings in De
Residentie in Wemmel. We have agreed upon a rota system. Some people find it a bit of a
struggle paying for a doctor’s visit. The free consultations and child monitoring system are a
real blessing for a lot of people.’

I N F O R M AT I E
cultuurkalender

woensdag 1 juni tot
maandag 20 juni
Christophe Simoen
Fotografiecircuit
EXPO

9 tot 17 uur – GC de Zandloper
Ontdek het gevoel van Stella
Plage, een toeristisch dorp waar
de gloriedagen voorbij zijn, maar
het verleden nog zichtbaar is.
gratis

vrijdag 19 t.e.m. maandag 22 augustus
Jaarmarkt en 10 jaar Jaarmarktfestival
Nieuwe locatie voor jarig Jaarmarktfestival
Mooi nieuws over de jaarmarkt in Wemmel. De organisatoren van het inmiddels
ook al traditionele muzikale Jaarmarktfestival hebben aansluiting gevonden bij
hun collega’s van het Jaarmarktcomité, dat de rest van de feestelijkheden
organiseert. Het resultaat van deze samenwerking is dat het Jaarmarktfestival,
dit jaar aan zijn tiende editie toe, deze keer plaatsvindt in een grote festivaltent
op het grasveld voor het gemeentehuis. Daarmee worden alle activiteiten op
één locatie geconcentreerd. Op het programma staat een zomerse meerdaagse,
met op vrijdag een barbecue van WTC Wemmel, op zaterdag en zondag allerlei
sportieve activiteiten en op maandag het jaarmarktparcours met als klassieker
de prijskampen. ‘s Avonds vanaf 17.30 uur vindt het afsluitende jaarmarktfestival
plaats in de festivaltent. Met een affiche van vier top-bands die jong en oud
zullen bekoren. Een DJ sluit het feest traditioneel af. (MB)
10 uur –Park van Wemmel • gratis

donderdag 2 juni
Alex Agnew
Xander De Rycke
TRY-OUT
HUMOR

20 uur – GC de Zandloper
Twee van Vlaanderens strafste
comedians sluiten ons seizoen af
met een dubbele try-out van
hun nieuwe zaalshows.
UITVERKOCHT

Vrijdag 10 juni
Thomas Smith
Ruis
HUMOR

20 uur – GC de Muze van Meise
prijs: 14 euro (voorverkoop)

woensdag 22 juni
tot maandag
5 september
Philippe
Van Gelooven
Fotografiecircuit

zondag 3 juli
Vlaams Feest
NCRW &
GC de Zandloper
VARIA

Na een toffe wandel- of fietstocht, kan je genieten van een
optreden van muziekgroep ‘De
Schil’. Daarna voorziet de
mannenkookclub een heerlijke
BBQ.
info: Monique Froment,
02 460 68 93

Bekijk het nieuwe seizoen
op www.dezandloper.be.
Start abonnementverkoop op 11 juni.

VARIA

17 uur – Park van Wemmel
Een line-up om niet te missen!
gratis

Meer info over

EXPO

9 tot 16 uur – GC de Zandloper
Met zijn nieuwe fotoreeks
‘architectuur in de Euregio’ wil
Van Gelooven grenzen verleggen,
alleen én met anderen.
gratis

maandag 22 augustus
10 jaar
Jaarmarktfestival

maandag 4 juli
tot vrijdag 8 juli
Taalstage
Nederlands
VORMING

9 tot 16 uur – GC de Zandloper
De vakantie is de ideale gelegenheid voor anderstalige kindjes
om op een speelse manier
Nederlands te oefenen.
prijs: 95 euro/kind – 80 euro/ 2de
kind in hetzelfde gezin

zondag 4 september
Gordelfestival
VARIA

8 tot 14 uur – vertrek –
verschillende plaatsen
Het jaarlijkse sportieve en
toeristische evenement in de
Vlaamse Rand en de Groene
Gordel waarbij de focus op
bewegen ligt. Je kan fietsen,
wandelen, paardrijden ...
info: www.gordelfestival.be

: www.dezandloper.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
info@dezandloper.be • tel. 02 460 73 24 • www.dezandloper.be
OPENINGSUREN ma 9-12 uur, di, wo en vr 9-12 uur en 14-17 uur,
do 9-12 uur en 14-19 uur, za en zo gesloten.
Tijdens de schoolvakanties sluit het onthaal om 16 uur.
Zomersluiting van 9 juli tot 8 augustus.
TICKETS EN INFO
GC de Muze van Meise, Brusselsesteenweg 69, 1860 Meise
demuzevanmeise@meise.be • tel. 02 892 24 40
(bereikbaar: di tot vr 10-12 uur) • www.demuzevanmeise.be
OPENINGSUREN di, wo en do 14-17 uur, za 10-12 uur
Zomersluiting van 11 juli tot 15 augustus.
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I N F O R M AT I E
rand-nieuws

Gordelfestival

Zin in een zomer feesten?
De vierde editie van het Gordelfestival plaatst een hele
zomer het groene, gastvrije en Vlaamse karakter van de
streek in de kijker. Maak op een sportieve, culturele of
toeristische manier kennis met de Groene Gordel rond
onze hoofdstad.
Topdag

Op de Topdag van zondag 4 september
kan je deelnemen aan heel wat boeiende
activiteiten. Het provinciedomein in
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Huizingen is het centrale trefpunt waar
drie wandelingen (4 km, 14 km, 25 km),
drie Proef-de-Streekfietsroutes (30 km,
60 km, 80 km) en de bekende 100 km

lange Gordelklassieker vertrekken of
passeren. In het domein vind je een
sportdorp, heel wat animatie (van een
kinderdorp tot ridders en kastelen) en je
kan er streekproducten proeven.
’s Avonds treden enkele muzikale
topartiesten op.
Dit jaar is Overijse de focusgemeente,
meer bepaald Jezus-Eik. Aan GC de
Bosuil starten en passeren een
geocacheroute in het Zoniënwoud, een
Erfgoedwandeling, een Sportieve

© Lander Loeckx

Heel de zomer

Druivenstreekwandeling (25 km), een
wandelpad voor rolstoelgebruikers en
Druivenfietstochten voor gezinnen
(29 km) en sportievelingen (50 km).
Jezus-Eik is ook een vertrekpunt voor de
100 km-Gordelklassieker.
Verder staan er nog wat aparte en niet
te missen activiteiten op het programma,
zoals enkele fantastische straattheateracts, een hindernissenparcours in het
Zoniënwoud en een avonturenbos voor
jong en oud.

Naast de Topdag zet het Gordelfestival
mee zijn schouders onder een gevarieerd
zomerprogramma, van juli tot oktober.
Focusgemeente Overijse start de zomer
met Tropiscala, een fijn muziek- en
sportfestival ter gelegenheid van het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
(25 juni) en eindigt in schoonheid
met haar befaamde Druivenfeesten
(19-24 augustus). In Tervuren viert
zomerfestival Hee Tervuren zijn vijftiende verjaardag met kleppers als Daan
en Natalia (1-3 juli). In Gooik kan je
terecht voor het internationale volksmuziekfestival Gooikoorts (van 1 tot 3
juli). Het weekend nadien vormt het
park van Dilbeek het feeërieke decor
van het Vijverfestival (8 en 9 juli).
Tijdens StraPatZen zijn Sint-PietersLeeuw en Ternat het centrum voor
straattheater, van clownerie tot waaghalzerij van het hoogste niveau (6 en 7
augustus). Sportievelingen kunnen zich
richting Lennik begeven voor het
traditierijke Hoebelbike, met een aanbod aan mountainbiketochten voor jong
en oud (5 en 7 augustus). Het alom
bekende Marktrock slaat op 12 en 13
augustus voor het eerst zijn podium op
in Vilvoorde. Met artiesten als Clouseau,
Stan Van Samang en K3 wordt de
allereerste editie ongetwijfeld een
succes. In Wemmel is de jaarmarkt een
vaste waarde en het Jaarmarktfestival
de perfecte manier om de dag af te
sluiten met een stevig feestje (15 augustus).
Diezelfde dag moeten fietsliefhebbers
– jong en oud – zeker ook in Grimbergen
zijn voor de vele gezinsfietstochten van
De Lus (15 augustus). De bijzondere
driedaagse Weg van Klassiek brengt dan
weer klassieke muziek als streekproduct

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. REDACTIERAAD
Inge Bex, Pieter Ceuleers, Kristof Smet, Guido Deschuymere, Frieda Hermans,
Joris Herpol, Geert Pittomvils, Joris Roesems, Willy Spittaels, Diana Joppe-Van
Bergeijk, Laurent Vandensande, Dirk Vandervelden VORMGEVING heartwork.be
FOTOGRAFIE Tine De Wilde DRUK IPM printing nv EINDREDACTIE Silke Castro,

van het Pajottenland, ditmaal in Dilbeek,
Lennik en Sint-Pieters-Leeuw (26 tot 28
augustus). Het is maar een greep uit de
vele activiteiten en evenementen die de
zomer van de Groene Gordel rijk is.

Eigen app

Ga je liever eerst zelf op verkenning in
de Groene Gordel? De gratis Gordelfestival-app zet je meteen op weg langs de
mooiste fiets- en wandelroutes en
bezienswaardigheden in de streek. Je
kan de app gratis downloaden voor
Android en iOS.
Info: www.gordelfestival.be

FR

Gordelfestival
La quatrième édition du Gordelfestival met
en avant et ce, durant tout l’été, le caractère
verdoyant, hospitalier et flamand de la
région. Faites connaissance avec le Groene
Gordel autour de notre capitale, en optant
pour une activité sportive, culturelle ou
touristique. Lors du Topdag qui se tiendra le
dimanche 4 septembre, vous pourrez
participer à de très nombreuses activités
captivantes. Le domaine provincial de
Huizingen sera le point de ralliement pour le
départ de trois promenades et de trois
routes cyclistes ‘Proef-de-Streek’ et il
permettra de rejoindre la célèbre classique
cycliste de 100 km. Un village sportif sera
aménagé dans le domaine et de multiples
animations y seront organisées. Cette année,
Overijse sera la commune centrale, plus
particulièrement Jezus-Eik, d’où vous
pourrez partir pour une série de promenades
et où vous pourrez prendre part à quelques
belles activités.
Info: www.gordelfestival.be

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, silke.castro@derand.be HOOFDREDACTIE Geert
Selleslach, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
REDACTIEADRES GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 02 460 73 24,
info@dezandloper.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel ARCHIEF Je vindt deze editie en het volledige
archief van de zandloper op www.dezandloper.be
FSC-NUMMER
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MENSEN
de drie van …

Nick Schamp
Nick Schamp is veertien, leest razendsnel
en verbluffend veel. Hij gaat naar de
bibliotheek, waar hij in de kinder- en
jeugdjury zit, maar koopt ook zelf boeken.
Eerst ging zijn keuze naar geschiedkundige
verhalen, maar dan volgden al gauw
sciencefiction, actie en thrillers. En zopas
ontdekte hij een heel nieuw genre …

‘Ik kreeg het boek cadeau van mijn papa en dacht: wat is dit?
Het boek is helemaal anders dan wat ik doorgaans lees. Het
haalt moeilijkere thema’s aan zoals de liefde, de dood, vriendschap. Ik twijfelde, maar toen begon ik te lezen en nog nooit las
ik zoiets moois. Het verhaal? Miles, een beetje een nerd, gaat
voor het eerst naar een internaat, een Amerikaanse high
school waar iedereen in groepjes zit. Miles sluit er snel vriendschap met zijn kamergenoot Chip, alias de Kolonel. Deze
jongen heeft nogal een reputatie en werd al vaak van school
gestuurd. En dan is er ook Alaska, een cool meisje waarop
Miles verliefd wordt. Doorheen het boek wordt hij alsmaar
verliefder en verliefder. Maar omdat Alaska al een vriend heeft,
wordt Miles gekoppeld aan een ander meisje. Met haar zal hij
voor het eerst vrijen. Maar dan kust hij Alaska toch en zij
belooft hem een vervolg, maar … De rest moet je zelf lezen.
Het is een supergoed boek. Ik las het in één keer uit. Mijn vader
zegt dat ik wat rustiger moet lezen, dat ik moet genieten van
een boek. Maar met zo’n boek lukt dat niet, zodra je erin
begint, kan je niet meer stoppen.’

Kinderen van moeder Aarde
(Thea Beckman)

‘Dit is het eerste deel van een serie van drie. Het verhaal speelt
zich in de toekomst af, zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog,
een kernoorlog. Op Thule, het vroegere Groenland, woont een
vreedzaam volk. Vrouwen regeren er, ze hebben geen leger,
geen wapens … Maar dan komt het volk de Badeners naar hun
eiland en zij hebben slechte bedoelingen. Het volk van Thule
zal zich moeten verdedigen met bizarre wapens, zoals vuurwerk. Het hoofdpersonage is Christian, de zoon van het
koningspaar. Hij beleeft het avontuur samen met zijn vriendin
Thura, een meisje uit het gewone volk, met wie hij eigenlijk
geen relatie mag hebben.
Thea Beckman schrijft over ecologische problemen die wij nu
ook al kennen, zoals de opwarming van het klimaat. Dat ze zo
goed in de toekomst kon kijken, vind ik bijzonder knap van
haar. Bovendien houd ik van haar schrijfstijl. Als je dit boek uit
hebt, ben je blij dat er nog twee volgen.’
12
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Het grote misschien
(John Green)

Bloedhonden
(Robert Muchamore)

‘Dit boek koos ik zelf op de boekenbeurs. De zwarte cover met
daarop de rode titel en de kop van een bloedhond sprak me
aan. Mama vertrouwt mijn eigen boekenkeuze. Misschien is dit
boek voor een oudere leeftijd, maar het gaat erom hoe sterk je
mentaal bent. Dat je het boek kunt lezen, wil niet zeggen dat je
het begrijpt zoals het bedoeld is. Dit verhaal gaat over Britse
jeugdbendes, jongeren die elkaar met messen te lijf gaan. Hard
en gewelddadig. Het is het achtste boek uit de serie Cherub
Missie. In dit verhaal wordt James Adams, 15 jaar, door de
geheime dienst gerekruteerd. Hij moet in een straatbende infiltreren en verslag uitbrengen, zodat de bende ontmanteld kan
worden. Maar er komen drugs aan te pas en het loopt natuurlijk uit de hand. Actie, spanning, misdaad … en bloederige
toestanden.’ (brede glimlach)
Karla Stoefs

Ontdek de drie van … in de bib!
In de drie van … vertellen Wemmelaars elke maand
over drie boeken die hen beroerden, ontroerden,
bijbleven of verrast hebben. Hun selectie vind je ook
in de bibliotheek van Wemmel. In mei kan je de drie
aanraders van Nick Schamp in de bib vinden. Passeer
zeker eens en ontdek de verhalen van John Green,
Thea Beckman en Robert Muchamore.
Locatie: J. De Ridderlaan 49, Wemmel

