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MENSEN

uit de gemeente

met een mening

Wemmel, een hondenparadijs?
Op zoek naar
snapchatters
of whatsappers

Een doordeweekse namiddag in maart. Ik zet me op een bankje in het park
aan de Residentie. Ik zie: een dalmatiër, labrador, chihuahua, mopshond,
teckel … O, een bordercollie. Als ik een tuin en tijd had, zou ik het wel weten.
Op een uur zie je hier alle hondenrassen passeren. Ongelooflijk hoe een
trouwe viervoeter kan zorgen voor een permanente ambiance in het park.
Op het grasperkje dat speciaal voor hen is afgemaakt, ontmoeten dezelfde
mensen elkaar dagelijks. Qua gemeenschapsgevoel wordt hier gescoord.
Generaties hondenliefhebbers vinden elkaar op deze zakdoek groen, dicht
bij de ring. Het kakje valt binnen het hekje. Zoals het hoort. Dit maakt me blij,
tot … Shit! Te vroeg victorie gekraaid. Op mijn linkerschoen situeert zich een
smeuïge keutel, breed uitgesmeerd. Dit is echt ***.

Bib Wemmel is op zoek naar een
vrijwilliger die tijdens één van de
digicafés een demonstratie van
Snapchat of WhatsApp wil
geven, in het Nederlands of in
het Frans. Je helpt onze gebruikers
op weg met het installeren van
de app en toont de verschillende
functies en mogelijkheden.
Je kan hierbij rekenen op de
begeleiding van een bibmedewerker. Een digicafé duurt
ongeveer anderhalf uur.
De datum spreek je af met
de bib. Stel je kandidaat via
bib@wemmel.be.

Iets verderop zie ik een hond ‘in positie’. Wachtend op verlossing. Ik voel
woede opkomen. Maar het baasje grijpt naar zijn jaszak. Toch iemand die de
regels kent. De man gaat door, ik kijk hem na, en wandel dezelfde richting uit.
In de berm glinstert zijn zakje. Donkergrijs, met een knoop erin. Anoniem.
Zonder eigenaar. Zouden de baasjes ze komen halen als ik heel hard apporte
roep? De honden in elk geval wel. (VW)

Wat met hondenpoep
in de gemeente?
Het gemeentebestuur van Wemmel is gestopt met de verdeling van de gratis
hondenpoepzakjes omdat er misbruik was. De zakjes werden massaal uit de
verdelers gehaald en werden veelal niet gebruikt om hondenpoep mee op te
rapen. Zo gebruikten mensen de zakjes voor hun gewone afval of om voeding
in te vriezen. Wemmelaars kunnen wel nog hondenpoepzakjes kopen op de
milieudienst.

‘Onze gemeenschapswachten spreken baasjes aan en vragen
of ze een hondenpoepzakje bij zich hebben’
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Hondenpoep blijft in heel wat straten een plaag. De GAS-boete voor hondenpoep bedraagt nochtans 80 euro en bij herhaling kan dat oplopen tot maximaal
350 euro. Alleen: de laatste drie jaar is geen enkele GAS-boete uitgeschreven
voor hondenpoep, wel voor loslopende honden. ‘Het is bijzonder moeilijk om
GAS-boetes uit te schrijven voor hondenpoep, want we moeten de dader op
heterdaad betrappen’, zegt Kjell Molord, diensthoofd Integrale Veiligheid en
gemeenschapswachtcoördinator. ‘Onze gemeenschapswachten spreken
regelmatig baasjes aan en vragen of ze een hondenpoepzakje bij zich hebben.
We werken vooral preventief en delen ook zakjes uit. De gemeenschapswachten
zijn op straat van 8 tot 17 uur; vaak gaan baasjes ervoor of erna met hun
hond op stap. Binnenkort is er een nieuwe actie om het probleem aan te
pakken.’
In Wemmel zijn er twee hondentoiletten aan de Residentie ter hoogte van de
Ridderstraat en in de Meyskensstraat. Er zijn ook een tiental hondenpoepbuizen.
Die poepbuizen zijn er gekomen in de plaats van de hondenpoepvuilbakjes.
De buizen kunnen door de smalle opening niet gebruikt worden om ander
afval in te dumpen. Hondeneigenaars kunnen in een enquête aangeven wat
de gewenste plaatsen zijn voor bijkomende hondenpoepbuizen. Elke hondeneigenaar die deelneemt aan de enquête krijgt een doosje hondenpoepzakjes.
Meer info bij de dienst Milieu. (JH)

Telex
In memoriam
Jan Verhasselt
Geboren en getogen Wemmelaar, ex-schepen
en gemeenteraadslid Jan Verhasselt (N-VA)
is zaterdag 3 maart begraven in Wemmel. De
voorafgaande plechtigheid vond plaats in
een volle Sint-Servaaskerk. Jan Verhasselt
overleed op 22 februari in het UZ in Jette na
een slepende ziekte. Hij werd 68 jaar.
Verhasselt was een volksfiguur en overtuigde
Vlaming. Hij bouwde in Wemmel mee de
vroegere Volksunie uit, waarvan hij vanaf zijn
21e actief lid was. Hij was actief in de Wemmelse
politiek sinds 1970 en ononderbroken
gemeenteraadslid sinds 1988. Hij was ook
drie jaar schepen van onder andere Milieu,
zes jaar lid van de politieraad AMOW en lid
van verschillende andere raden. Als oppositiegemeenteraadslid vertegenwoordigde hij
jarenlang de Vlaamse stem in de faciliteitengemeente. Sinds 2012 maakte hij deel uit van
de meerderheid als N-VA-raadslid op de
Vlaamse lijst Wemmel. Hij behaalde vanop
de negende plaats 550 voorkeurstemmen.
Jan Verhasselt kreeg op de laatste gemeenteraad net na zijn overlijden van meerderheid
en oppositie applaus voor zijn hele loopbaan
en werk. Verhasselt was een gepensioneerde
schilder en kwam uit een familie van zeven
kinderen die in heel het dorp bekend is,
onder andere omwille van hun inzet in het
gemeenschaps- en parochieleven en heel
wat verenigingen. Jan Verhasselt was lid van
Okra, Pasar, wielerclub ‘t Kapelleke en
medeoprichter van zwemclub De Durvers
uit Neder-Over-Heembeek. Hij laat zijn
partner Bina Van Ossel na, met wie hij meer
dan veertig jaar samen was. De begrafenisplechtigheid werd bijgewoond door heel wat
bekende gezichten uit de nationale en lokale
politiek. Zo waren onder andere burgemeester
Walter Vansteenkiste, ex-burgemeester
en schepen Marcel Van Langenhove,
verschillende raadsleden en Vlaams minister
Ben Weyts aanwezig. Ook zanger Johan
Verminnen kwam naar de plechtigheid, die
werd ingeleid met zijn nummer Ooit. (JH)

De gemeenteraad keurde het belastingreglement voor verwaarloosde
woningen en gebouwen goed. In Wemmel gaat het op dit moment over
een vijftal gebouwen. Eigenaars die hun pand verwaarlozen, moeten na
een waarschuwing vanaf het tweede jaar een belasting (500 euro)
betalen, die elk jaar verdubbelt. • De gemeente heeft een nieuw reglement
voor de inname van openbare ruimte voor commerciële doeleinden.
Voor het plaatsen van een terras of verfraaiingen en het stallen van
goederen moeten handelaars een aanvraag indienen bij het schepencollege.
Er moet steeds minstens 1,20 m vrij blijven op het voetpad. • De gemeente
sloot een akkoord met Aquafin om de riolering en het wegdek in de Van
Elewijckstraat te vernieuwen. • Wemmel start een dossier op voor de
heraanleg van de riolering en het wegdek, en de aanleg van een fietspad
op de De Limburg Stirumlaan, inclusief het stuk Steenweg op Brussel
tot aan de Faymonvillesquare. • Raadslid Didier Noltincx (MR) vroeg
op de laatste gemeenteraad om van heel Wemmel een bewonerszone
in combinatie met een blauwe zone te maken. Burgemeester Walter
Vansteenkiste (WEMMEL) antwoordde dat er eerst een mobiliteitsambtenaar wordt aangeworven, waarna een mobiliteitsplan wordt
opgemaakt. Daarna wordt de parkeerdruk verder aangepakt en wordt
onderzocht of de huidige blauwe zones moeten worden uitgebreid.
• De aanwerving van een mobiliteitsambtenaar, een knelpuntberoep
voor openbare besturen, verloopt zeer moeilijk. De gemeente vindt
amper kandidaten en wie overblijft, haakt uiteindelijk af voor een andere
baan. Het schepencollege besliste daarom om via een opleiding de
vacature van mobiliteitsambtenaar in te vullen. • Het gemeentebestuur,
het OCMW, Kind en Gezin en PIN-partners sloten een overeenkomst om
een babycafé op te richten. Ouders en grootouders kunnen met hun
baby komen babbelen bij een kopje koffie. Nederlands is daarbij de
bindtaal, maar er is aandacht voor nieuwkomers en anderstaligen. •
Wemmel sloot ook een overeenkomst met de vzw PIN-partners om
onthaalgesprekken op te starten met nieuwe inwoners. Via die gesprekken
leren ze hoe het er in Wemmel aan toe gaat: op het vlak van milieu, taal,
openbare diensten ... Elk jaar vestigen zich in Wemmel tussen de 1.000
en 1.500 nieuwe inwoners; er vertrekken er ook ongeveer evenveel. • De
nieuwe borstelwagen (kostprijs: 150.000 euro) wordt vanaf april ingezet,
waarbij wijk per wijk wordt geborsteld. De dagen dat de borstelwagen
komt, en inwoners hun auto van straat moeten halen, vallen samen met
de rondes van de vuilniswagens. De exacte data worden nog via het
gemeentelijke infoblad meegedeeld. • Het schepencollege gaf groen licht
voor de opmaak van een beheersplan voor de geklasseerde pastorij. Die
zal een grondige onderhoudsbeurt krijgen. • Voor de vernieuwing van
het gemeentehuis, met een uitbreiding voor de administratie, gaat het
gemeentebestuur samenzitten met de diensten van Erfgoed Vlaanderen
om na te gaan wat al dan niet mogelijk is met het monument. • Wemmel
kreeg van de Vlaamse overheid het bevel om enkele grote bomen in de
Maalbeeklaan te kappen. De wortels van die bomen beschadigen
momenteel de buitenzijde van de hogedrukgasleiding van Fluxys.
• De werken in de Rassel zullen, zoals gepland, begin april zijn afgerond.
• Luchthavenuitbater Brussels Airport richt een overlegplatform op
waarin alle actoren betrokken worden over de activiteiten van de
luchthaven. Ook de burgemeester van Wemmel maakt deel uit van
het platform. (JH)
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met een passie

Floortje De Ridder: jong Belgisch softbaltalent

Floortje (met gele bal)

Merchtem Cat met
een softbalbat

Moeten we eigenlijk baseball of
softbal zeggen?
Floortje: ‘In de jongste categorieën
spelen jongens en meisjes samen en
heet de sport gewoon baseball. Vanaf
twaalf, dertien jaar wordt baseball de
naam voor wat de jongens en de mannen
spelen. Bij de meisjes heet het vanaf dan
softbal. Een softbal is iets zachter en
groter dan een baseball, en softbal speel
je ook met een ijzeren bat in plaats van
met een houten.’

Op haar veertiende speelt Floortje De Ridder uit Wemmel
in de eerste ploeg van eersteklassesoftbalclub Merchtem
Cats. In deze langzaam aan populariteit winnende sport
behoort ze in haar leeftijdscategorie tot de top in België.
Floortje De Ridder woont al haar hele
leven in Wemmel. Ze liep eerst school in
Mater Dei en gaat nu naar de Europese
School in Laken. Het lijkt haar wat om
later architecte te worden, maar wie
weet is er voor haar ook een toekomst
weggelegd in de sport die ze sinds jaren
fanatiek beoefent: softbal, oftewel
‘baseball voor dames’.
Je bent op jonge leeftijd met softbal
begonnen. Waarom ben je met deze
sport gestart?
Floortje De Ridder: ‘Omdat mijn familie
heel sportief is, hebben ze me altijd
aangemoedigd om te sporten. Eerst
wilde ik zwemmen, maar dat is een
individuele sport die je niet in de frisse
buitenlucht kan beoefenen. Voetbal was
ook een mogelijkheid, omdat papa en
broer Francis dat doen, maar papa gaf
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Jij speelt nu in de eerste ploeg van de
Merchtem Cats. Een goede club?
Floortje: ‘Je hebt ondertussen overal in
België clubs, maar de meeste vind je in
het Antwerpse. Merchtem is de grootste
club in Vlaams-Brabant. Sinds dit seizoen
spelen de dames in de eerste klasse, net
zoals de heren. Omdat ik al zo lang speel,

me de tip om baseball te spelen bij de
Merchtem Cats. Mijn jongere zusjes
Febe en Friedl doen dat nu trouwens
ook, en ze gaan ook turnen. Neem daar
nog mijn mama bij die veel gaat lopen
en je ziet: iedereen is hier actief bezig
met sport.’

FR

Floortje De Ridder: jeune talent en softball
A l’âge de 14 ans, Floortje De Ridder de Wemmel joue en équipe première du club de softball
de la première division Merchtem Cats. Elle fait partie du top absolu dans sa catégorie d’âge.
‘Merchtem est le plus grand club du Brabant flamand. Depuis cette saison, les dames jouent en
première division, comme les messieurs. Comme je joue depuis très longtemps, je peux être
alignée en équipe première. La fédération a donné une autorisation spéciale. Mes autres
coéquipiers ont tous entre 18 et 35 ans.’
‘Je m’entraîne deux fois par semaine avec Merchtem et je joue les matchs le dimanche. Mais j’ai
également été sélectionnée pour la Belgian Softball Academy. C’est une sélection de joueuses
flamandes de softball par catégorie d’âge, une sorte de préparation à l’équipe nationale.’

mag ik meedoen met het eerste team.
Daarvoor heeft de federatie een speciale
toelating gegeven. De rest van mijn
ploeggenoten zijn allemaal tussen de
18 en de 35 jaar.’

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

Kind en Gezin verhuist

Hoeveel keer per week moet je
trainen en spelen?
Floortje: ‘Met Merchtem train ik twee
keer per week en speel ik wedstrijden op
zondag. Maar ik ben ook nog geselecteerd
voor de Belgian Softball Academy. Dat is
een selectie van Vlaamse softbalspeelsters
per leeftijdscategorie, een soort voorbereiding op de nationale ploeg. Daar zit
ik bij de U16 en ik doe ook mee aan de
trainingen en aan een competitie tegen
clubs uit Nederland. De U16 gaan ook
naar het EK, maar daarvoor is de selectie
nog niet bekendgemaakt. In de drukste
periode, tijdens de zomer, speel of train
ik bijna alle dagen. Het zijn soms ook
verre verplaatsingen, maar ik doe het
graag en ik kan het nog altijd combineren
met school.’
Kan je ons even de regels van je sport
uitleggen?
Floortje: ‘Je staat met je ploeg met
negen in het veld of met negen aan slag.
Het is de bedoeling om – als je aan slag
bent – zo veel mogelijk punten te maken,
door na je slag een volledige ronde rond
de vier honken te lopen. Maar als je je
slagbeurten mist, als je te laat aan een
van de honken bent, of als je bal zonder
eerst te botsen wordt gevangen, ben je
uit. Als er drie spelers aan slag uit zijn,
wisselen de ploegen van kamp.’
‘In het veld sta ik graag in het infield,
dicht bij de honken. Maar spurten en
sliden tussen de honken doe ik ook
graag. Alleen is het batten best moeilijk.
De volwassen pitchers gooien hard.
En als ze niet tussen elleboog- en
kniehoogte gooien moet je snel kunnen
beslissen om niet te slaan.’
Heb je al blessures gehad?
Floortje: ‘Ja, vooral aan de schouders,
de lies en het dijbeen. Twee seizoenen
geleden heb ik daardoor een tijdje niet
kunnen meespelen. Voor de rest heb ik
natuurlijk regelmatig blauwe plekken.’
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Is het niet raar om als jong meisje
tussen die oudere dames te staan?
Floortje: ‘In het begin was ik bijna het
enige meisje tussen allemaal jongens.
Dat vond ik toen ook niet erg. De andere
speelsters zorgen goed voor mij en
brengen me soms naar de wedstrijden.
Ik pas me wat aan hen aan en zij aan mij.’

Het consultatiebureau van Kind en Gezin krijgt een nieuwe stek in het nieuwbouwproject van de gemeente en het OCMW op de site van de Residentie. Dat bevestigt
burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). De concrete plannen worden
momenteel opgemaakt. Vandaag is het consultatiebureau van Kind en Gezin
gevestigd in de kelder van de Residentie. Daar kunnen ouders met hun kind jonger
dan drie jaar terecht voor een gratis preventief onderzoek. Hun kindje wordt er
gemeten en gewogen en ze kunnen er terecht met al hun vragen. De arts onderzoekt de kindjes en geeft hen gratis vaccinaties. ‘De huidige locatie is verre van
ideaal’, zegt OCMW-voorzitter Armand Hermans (WEMMEL). ‘Je moet een
gevaarlijke helling af. Met kinderwagens is dat niet evident. Daarom beslisten we
eerder om de toegang naar het consultatiebureau in de winter mogelijk te maken
via de lift in de Residentie. Vlakbij zijn ook de lokalen van de scouts in de kelder
gevestigd. De vluchtdeuren mogen niet worden gesloten. In feite is de toegang tot
het bureau van Kind en Gezin ook een vluchtweg bij brand.’ Kind en Gezin kreeg
ook te maken met diefstallen. ‘Er is camerabewaking, maar we kunnen niet alles
controleren en de vluchtweg moet altijd vrij blijven. We willen zo snel mogelijk een
overleg organiseren over de uitrusting van de nieuwe locatie. Dan zullen we de
architect briefen, die de plannen zal tekenen voor de nieuwbouw waar ook de bib
en de OCMW-diensten zullen worden ondergebracht. En natuurlijk moeten we de
kostprijs van de herlokalisatie bekijken.’ Woordvoerster Leen Dubois van Kind en
Gezin is blij dat het OCMW mee naar een oplossing zoekt. ‘De lokalen zijn nu zeker
niet ideaal, maar ze zijn van de gemeente. We hopen dat Kind en Gezin met de
nieuwbouw een geschikte locatie krijgt’. (JH)

Volg je de sport ook op televisie?
Floortje: ‘De wedstrijden in Amerika en
Canada kan je moeilijk volgen, want als
die gespeeld worden, is het hier nacht.
Op televisie kijk ik als supporter van
Anderlecht dus vooral naar het voetbal.
Maar via Apple TV en internet volg ik
toch de uitslagen van het baseball in
Amerika. Bij de Toronto Blue Jays in
Canada speelt een Belg, Sam Buelens.
Dat is mijn favoriete team.’
En ga je later zelf in Nederland of
Amerika spelen?
Floortje: ‘Wie weet. (lacht) Ik zou het
graag willen. Elk jaar komt er een Amerikaanse coach trainingen geven bij de

Merchtem Cats. Vorig jaar was er ook
voor de eerste keer een vrouw, Lisa
Maulden. Daar heb ik in elk geval veel
van geleerd.’
Michaël Bellon

The Merchtem Cats houden op
vrijdag 21 april een open training
voor nieuwe leden. Iedereen vanaf
8 jaar is welkom. Locatie: Jan
Stallaertstraat in Merchtem. Meer
info: www.merchtemcats.com of
neem contact op met de club via
info@merchtemcats.com.
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verenigingen

maandag 3 tot vrijdag 7 april
Voetbalstage – taal- en sportstage
KVK Wemmel

vanaf dinsdag 18 april
Leer 5 km lopen in 10 weken
Run 4 Fun Wemmel

9 tot 16.30 uur (opvang mogelijk van 7.30 tot 18 uur)
voetbalplein KVK Wemmel
adres: Steenweg op Brussel 113, Wemmel
prijs: 125 euro
info: Patrick Mattheys, 0473 94 21 95

19.30 uur (dinsdag en donderdag) en 9 uur
(zaterdag) - afspraak aan café Fame X (hoek
Dries, Parklaan, Wemmel)
We voorzien 3 loopmomenten per week, waarbij
we opbouwen naar 5 km. Als je niet aanwezig kan
zijn, geven we je een loopschema mee, zodat je
op een ander moment kan oefenen.
prijs: 5 euro (leden), 25 euro (niet-leden).
Verzekering inbegrepen.
info en inschrijven:
startrunning@run4fun-wemmel.be,
www.run4fun-wemmel.be

woensdag 12 april
en woensdag 10 mei
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel
15 uur – zaal SKC
De bus vertrekt om 14.15 uur aan de Residentie
Geurts, met een tussenstop op het Lt. Graffplein
en aan café ’t Hoekske.
prijs: 2,50 euro
info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21 of
Louis Segers (Residentie Geurts)

21, 22 en 23 april
Ledenweekend
Chiro Wemmel
info: Maarten Hellinckx, 0476 03 60 24

dinsdag 25 april
Bezoek Floraliën
Markant Wemmel
Namiddagbezoek aan de Floraliën in het kasteel
van Groot-Bijgaarden. We sluiten af met koffie en
taart. Samenkomst op de parking van de politie in
Wemmel.
info: noelavanhoof@gmail.com, 0496 21 77 00

zaterdag 29 april
Infoavond zomerkamp
(3 tot 15 augustus in Kasterlee)
Grensland vzw
19.30 tot 22 uur (doorlopend) – GC de Zandloper
info: www.grensland.org of 0476 35 88 19

zaterdag 29 april
Jaarlijkse ontmoetingsnamiddag
Samana
Ziekenzorg Wemmel-Hamme
14 tot 17.30 uur – GC de Zandloper
Op het programma: welkomstdrankje, eucharistieviering, ontspanning met Annelies. Daarna
genieten we van een vieruurtje met koffie,
sandwiches, koffiekoeken en een gezellig samenzijn.
Ter info: onze uitstap met de liftbus naar
Nieuwpoort zal dit jaar plaatsvinden op 8 juni.
prijs: 12 euro
info en inschrijven: Eliane Van den Bossche
(02 460 37 82), Paula Van den Heuvel (02 460 36 10)
of bij de kernleden van Samana

donderdag 4 mei
Daguitstap Veurne
Okra Wemmel
prijs: 55 euro (inbegrepen: busvervoer, ontbijt,
geleid bezoek aan het stadhuis en bezoekerscentrum met Veurnse streekspecialiteiten,
driegangenmenu, geleid bezoek aan belevingscentrum Vrij Vaderland – leven achter het front
en WO I, stadswandeling met gids, koffie en
avondboterham)
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

vrijdag 5 mei en vrijdag 26 mei
Kaarten
Okra Wemmel
14 uur – Auxilium
info: Rosalie Heyvaert, 02 460 74 44

Nieuwe afhaaldag – ander afhaalpunt
Bioloco Wemmel

© TDW

Bioloco verdeelt elke week pakketten met biologische groenten en fruit in Wemmel. Dit initiatief
– om gezonde, verantwoord gekweekte en Belgische producten toegankelijker te maken –
werd iets meer dan een jaar geleden genomen door een aantal Wemmelaars. Tot nu toe
werden de pakketten, die kopers online kunnen bestellen, op vrijdagavond verdeeld in het
café van de Zandloper. Maar verdeler vzw De Lochting schrapt nu de distributie op vrijdag,
om zijn ecologische voetafdruk verder te verkleinen, en vervoert enkel nog op maandag.
Daarom moet je vanaf nu je groente- of fruitpakketten via www.biobello.be bestellen voor
dinsdagochtend om 10 uur. Afhalen doe je de week erna, op maandag, tussen 17.30 en
20.30 uur, in de Limburg Stirumlaan 122 in Wemmel.
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Voor de rest verandert er niets en blijft het systeem van Bioloco even soepel. Het werkt niet
met een abonnement. Je bent niet verplicht wekelijks of steeds dezelfde hoeveelheid af te
nemen. Je kan op de website ook altijd op voorhand de inhoud van de pakketten raadplegen.
Alles is honderd procent bio en verpakt in papier of wisselbakken. De boerderij, serres en
velden van De Lochting bevinden zich in Roeselare en Izegem, maar de verdeling van hun
1.200 pakketten gebeurt wekelijks via een optimaal geplande route, die de vrachtwagen te
baat neemt om ook zelf materialen en grondstoffen in te kopen.
info: bioloco@gmail.com, www.biobello.be/nl/shop/registreren (Bioloco Wemmel)

© Facebook Speelplein 3sje

zaterdag 22 april
Lentewandeling in het
Zoniënwoud
Natuurpunt

maandag 3 tot vrijdag 14 april
Speelpleinwerking paasvakantie (2,5 tot 14 jaar)
Speelplein 3sje
Ook tijdens de paasvakantie kunnen kinderen en jongeren van 2,5 tot 14 jaar
zich uitleven bij speelplein 3sje. De activiteiten, die elke dag plaatsvinden van
9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur, zijn opgebouwd rond het thema jungle.
‘Tijdens de paasvakantie komen er elke dag een dertigtal kinderen naar het
speelplein. Dat zijn er iets minder dan tijdens de zomer’, zegt voorzitter Sarah
Discart. ‘De zaal binnen is groot genoeg, al hopen we natuurlijk op mooi
weer, want het domein is met zijn groot grasveld en een bos ideaal om te
spelen.’ Er staan ook twee uitstappen gepland. Op vrijdag 7 april gaan de
lagereschoolkinderen plonzen in het zwembad, op dinsdag 11 april trekt
iedereen naar een binnenspeeltuin. Het is niet nodig om op voorhand of
meteen voor een hele week in te schrijven. Voor kinderen die in Wemmel
wonen of er school lopen, is er een voordeeltarief. Voor en na de activiteiten
is er opvang, van 8 tot 18 uur. (JS)
8 tot 18 uur – gemeentelijk complex Zijp, Zijp 101, Wemmel
info: www.speelplein3sje.be

donderdag 11 mei
Scrabble en petanque
Okra Wemmel

vrijdag 12 mei
7e Grote Prijs van Wemmel
Zeepkisten en gocartrace

14 uur - auxilium
info: Marie-Danielle Rorsvort (scrabble),
02 460 54 54, Madeleine De Visscher (petanque),
02 460 24 88

vanaf 18 uur – centrum Wemmel (omgeving
Sint-Servaaskerk)
De ingrediënten voor deze avond blijven snelheid,
originaliteit en veel ambiance. De prijzenpot
bedraagt 500 euro. Met meer foodstands en
kinderanimatie wil de organisatie dit jaar nog
meer inzetten op het concept ‘after work’. Alle
informatie om je eigen zeepkist te bouwen vind je
op www.gpwemmel.be. Een organisatie van de
jeugdraad en de NCRW, i.s.m. het gemeentebestuur en de Vlaamse Rand.
prijs: gratis (zeepkisten voor volwassenen en
kinderen), 10 euro (gocart)
info in NL-FR-DE-EN: www.gpwemmel.be,
info@gpwemmel.be, Wies Herpol, 0477 89 95 24

donderdag 11 mei
De wondere wereld van parfum
door Sophie Van de Vijvere
Kennismaking met de
juwelencollectie van Inez Dierickx
Sociaal Culturele Vereniging van
Liberale Vrouwen
19.30 uur (onthaal vanaf 19.15 uur) - Villa Beverbos
(Haagdoornlaan 15, Wemmel)
info: Monique van der Straeten, 02 461 19 38,
monique.van.der.straeten@scarlet.be
prijs: 3 euro (leden en partner of dochter),
5 euro (niet-leden)

Natuurpunt Wemmel wijkt voor zijn
jaarlijkse lentewandeling uit naar het
Zoniënwoud. ‘Elk jaar organiseren we
4 à 5 wandelingen. Alleen zijn we een
beetje uitgewandeld hier in Wemmel’,
zegt voorzitter Rik Devriese. ‘Tijdens de
lente is het Hallerbos populair omwille
van de boshyacinten, maar wij trekken
naar het Zoniënwoud. Het voorjaar is de
beste periode om een bos te bezoeken.
De voorjaarsflora in het Zoniënwoud,
zoals de bosanemonen en de aronskelken,
zullen in bloei staan. Dat komt omdat de
beuken nog geen bladeren dragen en
het licht de planten en bloemen nog kan
bereiken. Na de maand mei verwelken
ze; we moeten er dus snel bij zijn.’
De wandeling is 5 à 6 kilometer lang. ‘De
afstand is bewust beperkt, omdat ik veel
uitleg zal geven. Niet alleen over de flora,
maar onder meer ook over het kasteel
van Groenendaal. Achteraf gaan we
misschien nog op zoek naar een lokaal
cafeetje.’ (JS)
14 uur – kasteel van Groenendaal,
Duboislaan 1, Hoeilaart. Er is parkeergelegenheid in de Ruysbroeckweg.
samenkomst om 13.30 uur aan de
parking voor het gemeentehuis van
Wemmel • gratis

Gezocht
Medewerkers 60 jaar scouts
De scouts van Wemmel zijn op zoek naar
enkele gemotiveerde ouders/oud-leiding
die zin hebben om het evenement rond
60 jaar scouts op zaterdag 30 september
mee te organiseren.
info: leiding@scoutswemmel.be
of info@scoutswemmel.be.
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Rode Kruis Wemmel

Altijd op zoek naar vers bloed

©TDW

©TDW

Bij festivals of sportwedstrijden heb je ze ongetwijfeld al in actie gezien: de vrijwilligers
van het Rode Kruis die er een eerstehulppost bemannen. Maar ook in Wemmel is een
lokale Rode Kruisafdeling actief. Maak kennis met een vrijwilliger en een trouwe bloedgever.

Vrijwilliger Joseph Van Droogenbroeck

Bloedgever Oriane Vastenavondt

‘Toen een collega in elkaar zakte,
wist ik niet hoe ik haar kon helpen’

‘Kleine inspanning
met grote impact’

Joseph Van Droogenbroeck is 35 jaar vrijwilliger bij het
Rode Kruis in Wemmel. Hij belandde er eerder toevallig.
‘Een meisje bij ons op kantoor belde tijdens de lunchpauze
altijd met haar verloofde. Op een dag maakte hij het uit
via de telefoon, waarna zij in elkaar zakte. Ik had de
ambitie om directeur te worden en dacht: jij wil chef
worden, maar je kan eigenlijk niemand helpen. Dat was
voor mij de klik om een opleiding tot brancardier te
volgen bij het Rode Kruis.’

Oriane Vastenavondt is al sinds haar 30e een overtuigde
bloedgever. ‘Als je op televisie beelden ziet van zware
ongevallen, besef je hoe cruciaal zo’n bloedvoorraad is.
Ik heb zelf nog nooit dringend bloed nodig gehad, maar
ik ben er wel van overtuigd dat we als donor levens
kunnen redden.’
Net als 34 % van de Belgische bevolking heeft Oriane A+
als bloedgroep. Dat het niet meteen de meest zeldzame
bloedgroep is, maakt haar daarom niet minder gewild.
‘Tegenwoordig krijgen we een sms’je van het Rode Kruis
om te verwittigen dat er in de gemeente een bloedinzameling gepland is. De laatste keer stond daarin
expliciet vermeld dat ze mijn bloedgroep nodig hadden.’

De lokale afdeling in Wemmel focust op drie hoofdtaken:
bloed inzamelen, EHBO-cursussen organiseren en stickers
verkopen. ‘Ook bij rampen kunnen we opgeroepen
worden. Vroeger hadden we nog een hulpdienst met
drie ziekenwagens, maar die taak is stopgezet. Ook de
uitleendienst van bv. rolstoelen of krukken verliest aan
populariteit, vooral omdat de ziekenfondsen hierin
actief zijn.’

Ondanks die proactiviteit van het Rode Kruis merkt
Oriane dat de belangstelling voor de bloedinzamelingen
in Wemmel niet in stijgende lijn gaat. ‘Ik denk dat
mensen soms afhaken omdat ze het te druk hebben,
maar dat mag eigenlijk geen excuus zijn. Het gaat tenslotte
slechts om een paar avonden per jaar. Een kleine
inspanning dus, maar wel eentje met een grote impact.
En wie zich zorgen maakt over fysieke ongemakken,
kan ik geruststellen: bloed geven doet absoluut geen
pijn.’ (HW)

Zelf heeft Van Droogenbroeck altijd bloed gegeven. ‘Toen
mijn schoonzus aan haar hart geopereerd werd, vertelde
ze dat ze 2 liter bloed had gekregen. Dan besef je dat
onze bloedinzameling het verschil kan maken. Toch is
het niet evident om nieuwe donoren te vinden. Mensen
reizen vaker buiten Europa en dan gelden wachttijden.
Ook tijdens een griepperiode vallen donoren af.’ (HW)

FR

Pleins feux sur la Croix Rouge section Wemmel
Si vous êtes âgé de 18 ans au moins et en bonne santé, vous pouvez en
principe donner votre sang. Le site www.rodekruis.be vous donne de
plus amples informations sur les conditions et vous pouvez compléter
un test pour vérifier si vous pouvez donner du sang. Oriane
Vastenavondt donne son sang depuis l’âge de 30 ans. ‘Lorsqu’on voit
des images de graves accidents à la télévision, on réalise à quel point
la réserve de sang est cruciale. Je n’ai jamais eu moi-même un besoin
8

urgent de sang, mais je suis persuadée que les donneurs peuvent
sauver des vies. Actuellement, nous recevons un sms de la Croix
Rouge pour nous prévenir d’une collecte de sang dans la commune. La
dernière fois, le message signalait explicitement qu’ils avaient besoin
de mon groupe sanguin.’ Tous les donneurs reçoivent une boisson et
un cadeau après avoir donné leur sang. A Wemmel, on peut donner
son sang les 16 mai, 5 septembre et 28 novembre cette année, chaque
fois de 18h à 20h30’ au complexe De Zijp (Zijp 101, Wemmel).

MENSEN

Mag iedereen bloed geven?

helpen

Als je minstens 18 jaar bent en in goede
gezondheid verkeert, kom je in principe
in aanmerking als donor. Toch mag je in
bepaalde gevallen tijdelijk of permanent
geen bloed, plasma of bloedplaatjes
geven. Hieronder sommen we enkele
van de meest courante redenen op.
Meer informatie vind je op de website
van het Rode Kruis, waar je ook een
donorzelftest kan invullen. Bij elke
bloedinzameling is bovendien altijd een
dokter aanwezig, die bepaalt of je bloed
mag geven of niet.

> Bloed mag je maximaal vier keer per
jaar geven. Na elke bloedgift moet je
twee weken wachten om opnieuw
plasma of bloedplaatjes te geven, en
minstens twee maanden om opnieuw
bloed te geven.
> Na een operatie of tandartsbezoek
zijn er specifieke wachttijden, afhankelijk van de aard en de ernst van de
ingreep. Ook bij bepaalde infecties of
ziekten gelden specifieke maatregelen.
> Vrouwen mogen tijdens een zwangerschap en tot zes maanden na de
bevalling geen bloed geven.
> Heb je net een tatoeage of piercing
laten plaatsen? Dan moet je vier
maanden wachten.
> Als je een nieuwe seksuele partner
hebt, mag je minstens vier maanden
geen bloed geven.
> Wie buiten Europa op vakantie is
geweest, moet een wachttijd van
minimaal 28 dagen respecteren.
Afhankelijk van je reisbestemming
kan de wachtperiode oplopen tot zes
maanden. Personen die tussen 1980
en 1996 langer dan zes maanden in
het Verenigd Koninkrijk verbleven,
komen niet meer in aanmerking als
donor.

In Wemmel kan je dit jaar nog
bloed geven op 16 mei, 5 september
en 28 november, telkens van 18 tot
20.30 uur in complex De Zijp
(Zijp 101, Wemmel). Alle donoren
krijgen na hun bloedgift een
drankje en een geschenk.
Meer info op www.rodekruis.be.

© Tine De Wilde

Heidi Wauters
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C U LT U U R
muziek

Randschilderingen met Stijn Kolacny en heel veel amateurtalent

Multimediaal spektakel
in de basiliek van Grimbergen

Na de samenwerking rond het multimediale project Stadsschilderingen slaan de cultuuren gemeenschapscentra uit de Noordrand en Stijn Kolacny opnieuw de handen in elkaar,
voor een vervolgproject. Verwacht in Randschilderingen een multimediale voorstelling
met zang, strijkorkest, dans, orgel, piano, percussie, video en heel veel artiesten die
goesting hebben om er samen iets van te maken.

E

en lange, wollen sjaal wappert om
zijn hals als Stijn Kolacny in
Aarschot onze plaats van afspraak
binnenstapt. De wind waait hard, bijna
even hard als het enthousiasme waarmee
deze dirigent praat over zijn project.
Randschilderingen is zijn geesteskind,
dat hij met plezier samen met veel
andere liefhebbers en professionele
artiesten in de basiliek van Grimbergen
brengt.
Stijn Kolacny windt er geen doekjes om.
‘Ik beleef heel wat plezier aan dit project.
Om de twee à drie jaar heb ik nood aan
een artistiek project dat helemaal van
mij is. Dan wil ik met een onbeschreven
10

blad starten en het opvullen met
mensen die even enthousiast zijn
als ik. Mensen die met hart en ziel willen
meewerken aan mijn project.’ Kolacny,
klassieke pianist van opleiding, haalt
voor de gelegenheid zijn oude liefde –
de klassieke muziek – weer boven. ‘Als ik
Chopin of Bach hoor op de piano, kan ik
dat alleen maar ongelooflijk mooi
vinden.’ Hij gelooft dat klassieke muziek
naar een breder publiek brengen mogelijk
is. Dat doet hij door te kiezen voor
consonante, harmonieuze muziek.
Muziek die hij zelf graag hoort, waarbij
het ritme vertraagt en waarbij slechts
een paar akkoorden steeds opnieuw
herhaald worden. ‘Het visuele vind ik

hierbij even belangrijk. Vandaar dat ik
voor deze voorstelling samenwerk met
een videokunstenaar. We doen niet
zomaar wat. Wat we brengen, moet
overkomen met een duidelijke visie.
Dat blijkt ook uit de choreografie die
Luc Morren uitwerkte voor de dansers.
Het gezang, de muziek in combinatie
met de hedendaagse dans en zelfs het
licht, moeten een bepaalde sfeer uitstralen.
Ik ben ervan overtuigd dat dit ervoor
kan zorgen dat ook jonge mensen zich
openstellen voor klassieke muziek.’

Contrast

Die sfeer wordt mee bepaald door de
bijzondere locatie voor dit project. Net

Esther Van Hellemont met
kinderkoor in Randschilderingen
‘Een ervaring die ze nooit meer
zullen vergeten’

donderdag 4 en
vrijdag 5 mei
Randschilderingen
o.l.v. Stijn Kolacny

als drie jaar geleden bij Stadsschilderingen
koos Kolacny voor de basiliek van
Grimbergen. ‘Ik heb met Scala in veel
kerken gespeeld, maar toen we in deze
kerk speelden, werd ik ter plekke verliefd. Ik weet niet wat het is, maar die
kerk heeft iets bijzonders.’ Toch is het
deze keer anders dan voorheen. Ten
eerste inhoudelijk. ‘Het verhaal van
deze voorstelling is het unieke contrast
tussen stad en platteland. Voor mensen
in deze regio is dat misschien vanzelfsprekend, maar telkens als ik hier aan
kom rijden, slaat het contrast tussen het
landelijke met vlak daarnaast de grootstad me in het gezicht. Dat is zo bijzonder
en daar wilde ik wat mee doen. Vandaar
dat er in de voorstelling snellere stukken
zitten die iets nerveuzer van aard zijn,
wat naar het stedelijke verwijst. Daarnaast
bestaat drie vierde van de voorstelling
uit tragere nummers die harmonischer
zijn. Dit is het landelijke, dat ook nog
eens extra in de verf gezet wordt met de
videobeelden van IJslandse landschappen.’
Kolacny opteert er deze keer voor om
niet woord, maar dans centraal te
plaatsen. En om het grote Grimbergse
pijporgel een belangrijke plaats te geven.
‘Ik wist initieel niet veel van orgels, maar
ik wist wel dat ik er deze keer iets mee
wilde doen.’

© Tine De Wilde

MUZIEK

telkens om 20 uur
basiliek van Grimbergen
tickets: 18 euro, 8 euro (< 21 jaar,
dagstudent)
info en reserveren: 02 263 03 43,
tickets@ccstrombeek.be,
www.ccstrombeek.be

Esther Van Hellemont zingt en geeft les in het eerste leerjaar in basisschool
‘t Mulderke in Nieuwenrode. Ze schreef zowel zichzelf als het kinderkoor van
haar school in voor Randschilderingen, en was blij verrast om te mogen
deelnemen. ‘Ik heb altijd graag gezongen, maar met de komst van mijn twee
kindjes raakte het zingen op de achtergrond. Ik miste het en ik ben blij dat ik
nu hier aan mee kan doen.’ Het is voor Esther een grote uitdaging. ‘Ik had al
lang geen partituren meer gelezen en ook het zingen in het Latijn is niet
eenvoudig. Maar het geeft een geweldig gevoel om terug te kunnen zingen’,
geeft Esther toe. Toch is het niet dat wat ze het leukst vindt aan dit project.
‘De kans die ik de kinderen hiermee geef, vind ik het bijzonderst. Ik ben er
zeker van dat ze dit nooit meer vergeten. Zulke projecten werken enorm
motiverend voor de kinderen. Een van mijn leerlingen heeft het moeilijk met
lezen, maar haar deelname aan het koor heeft me grote ogen doen opzetten.
Ze blijkt enorm veel aanleg te hebben om te zingen en pikt alles snel op.
Eindelijk zag ik haar stralen en lachen.’ In koor zingen is een goede training
voor het geheugen van de kinderen, en het komt ook de sfeer op school ten
goede. ‘De kinderen zingen, de ouders zijn enthousiast en ik leer veel bij van
de manier waarop Stijn Kolacny het kinderkoor dirigeert.’ (JB)

Enthousiasme

Voor Randschilderingen werkt Kolacny
opnieuw samen met lokale zangers en
koren. ‘Ik werk met een heel grote groep
mensen. In de verschillende koren alleen
al zingen meer dan honderd mensen.
Ze doen het allemaal met volle overgave,
terwijl ik toch veel van hen vraag. Zo
verwachtte ik van de zangers dat zij, nog
voor ze naar de eerste repetitie kwamen,
al uren studeerden om een meerstemmig
stuk te kunnen zingen. De stukken voor
de strijkers – met veel jonge mensen van
een jaar of vijftien – zijn technisch ook
bijzonder moeilijk.’ Maar waar een wil is,
is een weg, redeneert de dirigent. ‘Hun
liefde voor wat ze doen, komt oprecht
over. Ik ben ervan overtuigd dat het
publiek dat zal voelen.’
De voorstelling speelt, ondanks de uren
voorbereiding, slechts twee avonden.
Toeren zou ook niet mogelijk zijn,
aangezien elke millimeter van de kerk
opgemeten is en benut wordt. Maar
misschien hoeft het ook niet meer te zijn,
redeneert Kolacny. ‘Die twee avonden
zullen de bekroning zijn van het proces
dat wij samen hebben afgelegd. Ik ben er
zeker van dat de deelnemers zichzelf
tijdens de concerten zullen overstijgen.
Ik voel het nu al tijdens de repetities.’

‘Wat ik bijzonder aan Randschilderingen
vind, is net die samenwerking, de
onbevangenheid van jonge mensen en
de kwaliteit van de artistieke inhoud. En
natuurlijk ook de samenwerking tussen
verschillende soorten artiesten. Bij dit
project vallen de stukken van de puzzel
in elkaar.’

Een louterend gevoel

Het gros van de gezongen en gespeelde
muziek zal het publiek niet bekend in de
oren klinken, maar dat hoeft ook niet
voor Kolacny. Om de sfeer te laten
binnenkomen bij de mensen, kiest
Kolacny ervoor alles te versterken.
‘Ik weet dat dat niet gangbaar is in
klassieke muziek, maar als het goed
gedaan is, is het absoluut een meerwaarde. De omgeving waarin je klassieke
muziek hoort, is heel bepalend voor de
beleving ervan. Door de muziek te
versterken breng je de klank opnieuw
dichter bij de mensen. Dat versterkt de
ervaring. Het maakt het persoonlijker.’
Joke Beyl
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

maandag 3 tot
vrijdag 7 april
DIY: cook it / stitch it /
upcycle it
VAK ANTIESTAGE

dinsdag 18 april
Chrystel Wautier
Foyer do Mundo:
Douce France
MUZIEK

9 tot 16 uur (opvang van 8 tot
17.30 uur) – GC de Zandloper
We gaan voor de do-it-yourselfaanpak en experimenteren met
koken, textiel en upcycling.
tickets: 98 euro per kind
(geboortejaar 2005 tot en
met 2011)
LAATSTE PLAATSEN

20 uur – GC de Muze van Meise
Zangeres Chrystel Wautier
brengt in een cafésetting van de
foyer nummers waarbij exotische
jazzritmes en de Parijse romantiek
elkaar ontmoeten.
tickets: 10 euro (voorverkoop),
11 euro (kassa)

dinsdag 18 april
Simplify life
Archeduc

vrijdag 21 april
Les Désaxés
Saxophonissimo

VORMING

19.30 tot 22 uur – GC de Zandloper
Wil je graag weten wat autodeelgroepen, voedselteams, samentuinen, geef- of boekenruilkasten,
LETS-groepen, repaircafés of
fietskeukens zijn? Ontdek welke
initiatieven er bestaan in je
buurt, en neem eraan deel
(of start er zelf één op).
tickets: 9 euro

MUZIEK / HUMOR

20 uur – GC de Zandloper
Dit kwartet van saxofonisten
waagt zich aan klassiek, jazz,
pop, funk, filmmuziek en zoveel
meer. Naast muziek trakteren ze
ons ook op een portie dans,
acteertalent en hilarische
scènes.
tickets: 16 euro (voorverkoop),
18 euro (kassa)

zondag 23 april
Esmé Bos & Bart Voet
(+2,5 jaar)
Wiegelied
FAMILIE

11 en 15 uur – GC de Muze van
Meise
Een heerlijk intiem en hartverwarmend concert met
slaap- en wiegeliedjes van
over de hele wereld, speciaal
op maat van kleuters.
tickets: 7 euro (voorverkoop),
9 euro (kassa)

woensdag 26 april
Liefde is geen
improvisatie! Of toch?
Archeduc
VORMING

20 uur – GC de Muze van Meise
Psychotherapeute Corinne
Rennerts geeft tips om een
relatiedip te voorkomen en te
overwinnen. Twee bekende
improvisatieacteurs ondersteunen
haar verhaal.
tickets: 9 euro

donderdag 27 april
Steven Mahieu
Zonder Filter
HUMOR

20 uur – GC de Zandloper
Stel dat er een filter is in je hoofd
die echt alles filtert, dus ook wat
je denkt én voelt. Steven Mahieu
stelt zich in deze voorstelling
voor hoe het zou zijn als je die
filter wegneemt.
tickets: 14 euro (voorverkoop),
16 euro (kassa)

vrijdag 28 april
Lokale helden
MUZIEK

vanaf 21.30 uur – Cultuur Bar Bar
(café van GC de Zandloper)
Op het programma: MA^3, Sam
Collier en Supernova Beatbox
meer info: www.dezandloper.be

vrijdag 21 april
Les Désaxés
Saxophonissimo
MUZIEK / HUMOR

Let’s talk about sax
Guy Rebreyend (sopraansax), Samuel Maingaud (altsax),
Frédéric Saumagne (baritonsax) en Michel Oberli (tenorsax)
zijn vier Franse saxofonisten. Samen vormen ze al jaren het
kwartet Les Désaxés, dat het meest Belgische aller blaasinstrumenten eert met toegankelijke, humoristische en spektakelrijke
shows met populaire deuntjes uit het klassieke, jazz-, pop-,
funk- en filmrepertoire. De vier zetten met hun instrument niet
alleen elk een andere toon, ook qua fysiek en karakter zijn ze
voldoende complementair om gedurende de show een hele
reeks typetjes neer te zetten. Wat de gebroeders Sax wel
gemeen hebben, is hun virtuositeit. Omdat désaxer ook zoiets
betekent als ‘ontregelen’, licht het kwartet probleemloos de
composities van Bach, Brahms of Ravel uit de hengsels. Zo ook
in hun compilatievoorstelling Saxophonissimo, die sketches en
scènes uit hun voorbije shows samenbrengt. (MB)
20 uur – GC de Zandloper • tickets: 16 euro (voorverkoop),
18 euro (kassa)
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vrijdag 28 april
Lokale helden
MUZIEK

donderdag 27 april
Steven Mahieu
Zonder filter
HUMOR

Humoroloog zonder filter
Steven Mahieu timmert nu tien jaar aan de weg als
stand-upcomedian. Vijf jaar geleden won hij met zijn
eerste zaalshow Mahieustueus zowel de jury- als de
publieksprijs op Humorologie. In 2014 maakte hij met
Maniak zelfs een bejubelde show over depressie. En nu
is het tijd voor Zonder filter, zijn derde show, die tot
stand kwam met de hulp van theatermaker Arne
Sierens als coach. Zonder filter is zoals de titel een
beetje doet uitschijnen een lange oefening in luidop
nadenken. Zonder duidelijk aanwijsbare rode draad,
maar met een aanzienlijke dosis humor en verontwaardiging. In de show stelt Mahieu zich voor hoe het zou
zijn om zonder regeltjes en zelfcensuur en met de
onbezonnenheid van een driejarige in het leven te
staan.
Inhoudelijk heeft Mahieu het over uiteenlopende zaken
als consumentisme, armoede, keuzestress, vinken
zetten en karpers vissen. Vormelijk kiest hij ervoor
de humor der dingen spontaan aan het licht te laten
komen, het belerende vingertje achterwege te laten
en het publiek zelf zijn conclusies te laten trekken.
Als voorprogramma komt Karel Ghyoot mee, die zijn
grappen inbedt in verhalen en gitaarspel. (MB)
20 uur – GC de Zandloper • tickets: 14 euro (voorverkoop),
16 euro (kassa)

vrijdag 28 april
Achter de wolken

zondag 7 mei
Slaapconcert (0-2 jaar)
Klassiek voor baby’s

FILM

14 en 20 uur – GC de Zandloper
Emma en Gerard waren ooit
geliefden, maar het leven liep
anders. Zij trouwde met zijn
beste vriend. Jaren later zijn ze
allebei weer single en ze worden
opnieuw verliefd.
tickets: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

FAMILIE

11 uur – GC de Zandloper
Deze voorstelling dompelt je
onder in een wereld van rustige
klanken en stille muziek. Muziek
wisselt af met korte verhaaltjes.
tickets: 18 euro (kassa), 14 euro
(voorverkoop). 1 ticket is geldig
voor 1 volwassene en 1 baby.

Vier Chiromeisjes achter de microfoon
In december stonden Anna Vansteenkiste (18) en zus
Astrid (15) samen met Margo Wuytens (16) en Amber
Bertier (18) voor het eerst op een podium met hun
groep MA^3. Ze deden dat ter gelegenheid van Wemmel’s
got Talent, een initiatief van Warm Wemmel. Op 28 april
treden ze een tweede keer op naar aanleiding van
Lokale helden. Die avond krijgt lokaal muzikaal talent
overal in Vlaanderen en Brussel een podiumkans.
En ook Wemmel doet mee!
‘Alle vier zijn we lid van de Chiro van Wemmel, en we
zingen ook graag’, vertelt Anna Vansteenkiste. ‘Zo kwam
het dat we vorig jaar samen bij ons thuis aan het zingen
waren. Onze ouders hoorden dat, en vonden dat we
goed genoeg waren om deel te nemen aan Warm
Wemmel. We hebben toen veel geoefend, en het
optreden is goed verlopen. Er zouden toen veel mensen
vol lof over ons geweest zijn. Daarom kregen we de
vraag om in april opnieuw op te treden, deze keer een
half uur. We hebben meteen ja gezegd. Omdat onze
groep pas recent werd opgericht, spelen we enkel
covers. De liedjes die we brengen zijn vrij uiteenlopend.
Vorige keer brachten we nummers van bijvoorbeeld
Justin Bieber en Amy Winehouse. Of we met onze
groep verder willen gaan? Daar hebben we nog niet
over nagedacht. We doen het vooral voor het plezier
en voor de liefde voor de muziek.’ (JS)
vanaf 21.30 uur – Cultuur Bar Bar (café van GC de
Zandloper) • nog op het programma: Sam Collier en
Supernova Beatbox • meer info: www.dezandloper.be

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.
Op zondag 16/4 (Pasen) en maandag 17/4 (Paasmaandag)
zijn de Zandloper en Cultuur Bar Bar gesloten.
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

Meer info over

: www.dezandloper.be/nl/taalicoon
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I N F O R M AT I E
rand-nieuws

Taskforce Onderwijs Vlaamse Rand heeft aanbevelingen klaar

‘Investeer meer in onderwijs’
De Vlaamse Regering moet meer investeren om het capaciteitsprobleem in de scholen
in de Rand op te vangen. Leerkrachten moeten meer ondersteund worden om met
taalachterstand in de klas om te gaan.

In de Taskforce Onderwijs Vlaamse Rand
zetelen experts uit het beleid en de
praktijk, zoals de betrokken gemeenten
en schoolbesturen, de provincie, vzw ‘de
Rand’, pedagogische begeleidingsdiensten,
het Agentschap Integratie en Inburgering,
het Agentschap Binnenlands Bestuur,
het Agentschap voor Infrastructuur in
het Onderwijs (Agion) en zo meer. De
leden kwamen in 2015 en 2016 enkele
keren samen om de problemen te
bespreken. In hun eindrapport leggen
ze de vinger op de wonde: het capaciteitsprobleem is nijpend en de taalachterstand bij anderstalige leerlingen weegt
op de schoolwerking.
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voor morgen is. ‘Er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, maar voor we
een ontwerp kunnen maken en kunnen
starten met de bouw van extra lokalen,
zijn er subsidies nodig. En daarop is het
wachten.’ De Klimboom is geen alleenstaand geval, het aantal scholen met
containerklasjes en verouderde gebouwen
is niet op één hand te tellen.

Schoolpendel
vanuit Brussel

Meer investeren, concludeert de
Taskforce. Maar dat is niet genoeg.
‘De Taskforce stelt voor dat de Vlaamse
Regering de capaciteitsnoden van de
Vlaamse Rand integraal bekijkt, dus
samen met de noden van de Nederlandstalige scholen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest’, zegt Jeroen
Backs, voorzitter van de Taskforce en
diensthoofd van de afdeling strategische
beleidsondersteuning van het Vlaamse
onderwijsdepartement.

Te weinig plaats

De capaciteitsmonitor 2015 geeft
aan dat het aantal leerlingen in de
Nederlandstalige basisscholen in de zes
faciliteitengemeenten zal groeien van
6.694 leerlingen in 2012-2013 tot 7.068
leerlingen in 2020-2021 (+374 leerlingen).
In Wezembeek-Oppem is de grootste
groei te verwachten (+206), gevolgd
door Wemmel (+110), Drogenbos (+51),
Linkebeek (+37) en Sint-Genesius-Rode
(+29). In Kraainem zou het aantal
leerlingen dalen met 59.

Anders blijft de schoolpendel vanuit
Brussel de druk op de Rand opvoeren.
Dat voelt ook Annick Tordeur van De
Klimboom in Kraainem. ‘Van de 361
kinderen in onze school komen er 142
uit Kraainem zelf, dus minder dan de
helft. Nog eens 128 komen uit GrootZaventem. De overige leerlingen komen
uit alle hoeken van de Rand en daarbuiten,
én uit Brussel.’ Ouders gaan op zoek
naar een plaats, maar stoten overal op
een tekort. Ook De Klimboom moet elk
jaar leerlingen weigeren.

De gemeentelijke basisschool De Klimboom
in Kraainem moet het al jaren met acht
containerklassen stellen: voor drie
kleuterklasjes, vier klassen van de lagere
school en een taalklas. Het zou een
tijdelijke noodoplossing voor het
capaciteitsprobleem moeten zijn, maar
de situatie blijft duren. Directrice Annick
Tordeur beseft dat een oplossing niet

De aanbevelingen van het eindrapport
van de Taskforce liggen nu bij de Vlaamse
Regering, die haar beleid erop kan
afstellen. Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) zegt dat de regering
inspeelt op de vraag naar extra centen
om te investeren in capaciteit. In de
periode 2016-2018 gaat er 3,2 miljoen
euro naar scholen in Sint-Pieters-Leeuw,

3,2 miljoen euro naar Grimbergen,
1,8 miljoen euro naar Meise en
telkens een miljoen euro naar
Halle, Wemmel en Machelen.
‘Daarnaast gaat er ook 30
miljoen euro naar de Nederlandstalige basisscholen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest’, zegt
minister Crevits. ‘Dat helpt de
druk op de basisscholen in de
Vlaamse Rand te verlichten. In
2018 laten we een nieuwe
capaciteitsmonitor maken.
Op basis daarvan kunnen we
ook na 2018 onderbouwde
beslissingen nemen. Als de
verwachte capaciteitsdruk in het
onderwijs in de Vlaamse Rand
zich doorzet, krijgt de regio
prioriteit.’

Taalachterstand

De Taskforce boog zich ook
over de taalachterstand. Het
aandeel anderstaligen neemt
systematisch toe in de basisscholen en het secundair
onderwijs. Daardoor neemt ook
de taalachterstand toe, vooral in
gezinnen in armoede en met een
beperkter sociaal en cultureel
kapitaal. ‘De eerste generatie
allochtonen heeft Nederlands niet als
thuistaal. Om hun kinderen meer kansen
te geven op de arbeidsmarkt, sturen de
ouders hen naar het Nederlandstalig
onderwijs’, stelt directrice Annick
Tordeur vast. ‘Maar de scholen geven
Nederlandstalig onderwijs, geen taallessen
Nederlands. Om vlot tweetalig te worden,
moeten de leerlingen ook cultuur en
vrije tijd beleven in het Nederlands.’

© Filip Claessens
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at zijn twee belangrijke conclusies
van de Taskforce Onderwijs
Vlaamse Rand die zich, op
vraag van de Vlaamse Regering, boog
over de noden van het onderwijs, zoals
het plaatstekort, de taalachterstand en
het welbevinden.

De Taskforce pleit voor meer ondersteuning van de leerkrachten om met
anderstaligen om te gaan in de klas. Zo
stelt de Taskforce voor om de taal als
wegingscoëfficiënt in te voeren voor de

Armoede aanpakken

De taalachterstand hangt samen met
andere maatschappelijke problemen,
zoals armoede. Een stad als Vilvoorde,
die af te rekenen heeft met grootstedelijke
problemen die overgewaaid komen uit
Brussel, is niet erkend als centrumstad.
Een oud zeer, waardoor Vilvoorde ook
niet de middelen van een centrumstad
krijgt. Zo krijgen de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) niet het bedrag dat
een CLB in een centrumstad krijgt.
‘Daarom vraagt de Taskforce dat er
verder werk wordt gemaakt van de
uitbouw van een welzijnsaanbod in de
Vlaamse Rand, tot op het Vlaamse
gemiddelde’, zegt Backs. De Vlaamse
Regering trekt daarvoor extra geld uit.
‘Er komen drie miljoen euro subsidies
voor die gemeenten die af te rekenen
hebben met grootstedelijke problematieken vanuit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest’, aldus minister Crevits.
Bart Claes
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nascholingsmiddelen. Met andere
woorden, hoe meer leerlingen thuis
geen Nederlands spreken, hoe meer
middelen een school krijgt voor de
nascholing van haar leerkrachten.
Minister Crevits verwijst naar de
conceptnota ‘Lerarenopleiding

versterken’ die de Vlaamse Regering in
maart 2016 goedkeurde. ‘Taalverwerving
Nederlands moet naar een hoger niveau
worden getild. We zullen bij de besprekingen
over het professionaliseringsbeleid van
leerkrachten nagaan welke middelen er
beschikbaar zijn.’

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, Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Geert Pittomvils,
Diana Joppe-Van Bergeijk, Kristof Smet, Laurent Vandensande, Dirk Vandervelden
VORMGEVING heartwork.be FOTOGRAFIE Tine De Wilde DRUK IPM printing nv
EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

‘Heavier investment in education’
The Flemish Government has to invest more
resources to deal with school capacity
problems in the Rand, while teachers need
more support to tackle deficient language
skills in the classroom. These are the two
major conclusions drawn by the Rand
Education Task Force the Flemish
Government instructed to review various
educational issues, such as the shortage of
places, deficits in the language of instruction
and well-being in the school environment.
The number of students in Dutch-speaking
primary schools in the six municipalities with
language facilities is set to grow from 6,694
in 2012-2013 to 7,068 in 2020-21 (+374
students), according to the Capacity Data
Monitor 2015. The highest rate of increase is
expected to be in Wezembeek-Oppem
(+206), followed by Wemmel (+110),
Drogenbos (+51), Linkebeek (+37) and
Sint-Genesius-Rode (+29). However, the
number of students in Kraainem is predicted
to fall (-59).
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MENSEN
de drie van …

Valérie Lebbe

© Tine De Wilde

Valérie Lebbe (38) leest meestal alleen tijdens
vakanties, omdat er dan tijd is om volledig
op te gaan in het verhaal en de personages.
Omdat haar man Franstalig is, leest ze
voornamelijk in het Frans. Haar man koopt
en leest de boeken, en geeft de exemplaren
die haar kunnen interesseren vervolgens door.
Boeken horen voor Valérie thuis in een huis.
Niet verwonderlijk dat ze haar drie favorieten
dus uit haar eigen boekenkast tovert.
Le grand Cœur
Jean-Christophe Rufin

‘Toen mijn man me dit boek aanraadde, leek het niets voor mij.
Het is een roman die zich afspeelt tijdens de Honderdjarige
Oorlog. Er komen geniepige spelletjes aan bod, jaloersheid,
maar toch is het ook een verhaal over liefde. Het is mooi
verteld en prachtig geschreven. Jean-Christophe Rufin heeft
het over Jacques Coeur, die we tijdens zijn hele leven volgen.
Hij is arm geboren, maar werkt zich op en wordt één van de
rijkste en meest invloedrijke personen van Frankrijk. Toch
wordt hij ook gefolterd voor verraad. Alles waarover
Jean-Christophe Rufin vertelt, is niet per se waargebeurd,
maar het zou wel waar kunnen zijn. En dat is net wat het boek
zo interessant maakt. Ik raadde mijn vader, die antiquair is, het
boek ook aan. Hij was eerst – net als ik – eerder sceptisch,
maar daarna laaiend enthousiast.’

L’attentat
Yasmina Khadra

‘Toen ik mezelf de vraag stelde welk boek me het meest is
bijgebleven, haalde ik L’attentat als eerste uit de boekenkast.
Het boek gaat over terrorisme in het Midden-Oosten. Ik weet
nog dat ik moest slikken toen ik het elf jaar geleden voor het
eerst las. Ik ging zo op in het verhaal en de personages dat het
voor mij een zwaar boek was om te lezen. Het geweldige aan
dit boek is dat het vandaag nog altijd actueel is. Terrorisme is
er nog steeds, L’attentat grijpt me nog altijd bij de keel. Het
verhaal gaat over een dokter en zijn vrouw die goede vrienden
in Israël en Palestina hebben. Toch blijkt de vrouw opeens een
kamikaze te zijn in een grote aanslag. Je kan je toch niet
inbeelden dat je man of familielid plots een terrorist blijkt te
zijn? Het boek is confronterend. Ik voel me soms haast schuldig
omdat wij het hier in het Westen zo goed hebben. Het boek is
niet moraliserend, maar Yasmina Khadra laat je wel inzien dat
dit wel degelijk kan gebeuren.’
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Together is Better
Simon Sinek

‘Mijn man kreeg dit boekje enkele maanden geleden van zijn
baas. Sindsdien ligt het non-stop op de salontafel. Regelmatig
slaan we het open en bladeren we er door. Het is een boek vol
kleine citaten die uitleggen waarom het beter is om in groep te
werken en niet alleen te staan. Het gaat over leiderschap, maar
de citaten zijn meer dan de banale spreuken die je op het
internet leest. Vaak zijn het eyeopeners die ik meeneem in het
dagelijkse leven, dingen waar ik op wil letten. Er zit geen
verhaallijn in de teksten, maar de tekeningen erbij vertellen wel
een verhaal. Mijn favoriete citaat? When we are closed to ideas,
what we hear is criticism. When we are open to criticism, what
we get is advice.’
Marijke Pots

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 april kan je de drie
aanraders van Valérie Lebbe in de bib vinden. Spring
dus zeker eens binnen en ontdek de verhalen van
Jean-Christophe Rufin, Yasmina Khadra en Simon Sinek.
Locatie: J. De Ridderlaan 49, Wemmel
Wil je zelf je drie favoriete boeken voorstellen in de
zandloperkrant? info@dezandloper.be.

