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

Geen onteigeningen voor Ring
In het gemeentelijke complex Zijp organiseerde de Werkvennootschap een infomarkt. De Werkvennootschap
coördineert de verbredingswerken aan de Ring rond
Brussel tussen Zaventem en Groot-Bijgaarden. Inwoners
konden er terecht met hun vragen en opmerkingen. In
Wemmel komen er langs de Ring geen onteigeningen. Een
van de grootste ingrepen is de afschaffing van op- en afrit 8
(de Limburg Stirumlaan). Het Wemmelse schepencollege
wil deze op- en afrit 8 eveneens weg. Burgemeester Walter
Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L.): ‘Uit metingen blijkt dat de
helft van het verkeer richting de de Limburg Stirumlaan
afkomstig is uit Meise-Wolvertem en verder. De gemeente
wil de de Limburg Stirumlaan teruggeven aan de Wemmelaars. Er rijdt daar gewoon te veel verkeer dat er in feite
niet moet zijn. De de Limburg Stirumlaan is een woonstraat.’
De Werkvennootschap noemt de afschaffing van de op- en
afrit 8 een voorkeursscenario, maar wil nog verder gaan.
Woordvoerder Marijn Struyf: ‘In ons scenario is er ook
sprake van een volledige afkoppeling van het verkeer van
de de Limburg Stirumlaan richting Houba De Strooperlaan
(Brussel). Enkel busverkeer zou er nog door mogen.
Voor (snel)bussen wordt er ook in een oprit naar de Ring
voorzien. Er zijn te veel op- en afritten tussen de aansluiting
van de A12 in Strombeek en de E40 in Groot-Bijgaarden. In
het huidige scenario zullen er nog op- en afritten aan de
Brusselsesteenweg (UZ Jette) en aan Parking C zijn.

De plannen zijn nog niet definitief, want er komen nog
hoorzittingen en een en ander kan nog wijzigen.’ Het
verdwijnen van de op- en afritten aan de de Limburg
Stirumlaan zal een enorme impact hebben op de Brusselsesteenweg. Daar dringen zich extra maatregelen op om het
verkeer vlot te laten verlopen. De start van deze werken is
eind 2019 gepland. De Werkvennootschap wil eerst de vijf
geplande fietssnelwegen en drie trambuslijnen realiseren.
Of de startdatum van de werken wordt gehaald, is dus zeer
de vraag, want vanuit het Brussels Gewest wordt momenteel
alles tegengehouden. Brussel gaat onder andere niet
akkoord met een verbreding van de Ring ter hoogte
van het Laarbeekbos.
Wemmelaar Jozef Thyssen, die de infomarkt en debatten
over de werken aan de Ring in Wemmel bijwoonde, heeft
zijn twijfels. Thyssen is een gepensioneerde ingenieur van
het vroegere Bruggen en Wegen, het huidige Agentschap
Wegen en Verkeer, dat de werken mee uitvoert. ‘Al sinds
1975 discussiëren we met Brussel over de verbreding van
de Ring. Een deel ter hoogte van het Laarbeekbos ligt
namelijk in het Brussels Gewest. We tekenden plannen
voor de verbreding van de Ring, ik zie ze nog zo voor mij,
maar ze bleven in de kast liggen, want er kwam nooit een
politiek akkoord. Veertig jaar geleden is dat! Ik vrees dat ze
er ook nu moeilijk zullen uitraken.’ (JH)

Gemeenteraad bevestigt faciliteitenregeling
De vraag van de gemeenteraad van de
stad Ronse in Oost-Vlaanderen om de
taalfaciliteiten af te schaffen, werd
ruim 80 km verder ook op de gemeenteraad van Wemmel besproken. Daar
dienden de Franstalige raadsleden
Didier Noltincx (MR), Roger Mertens
(CDH) en Roberto Galluccio (PS) een
motie in waarin ze vragen dat de
faciliteiten in Wemmel behouden
blijven en dat het Wemmelse gemeentebestuur acties zou ondernemen om
het federale parlement ertoe aan te
zetten de faciliteiten te behouden.
De meerderheid (W.E.M.M.E.L. en
onafhankelijken) wijzigde de motie
met een amendement waarin de
gemeenteraad zijn verplichtingen
bevestigt om de correcte toepassing
van de taalwetgeving te allen tijde na
te komen en zo de communautaire
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rust te waarborgen.
Gemeenteraadsvoorzitter Raf De
Visscher (W.E.M.M.E.L.): ‘De taalfaciliteiten zijn een federale bevoegdheid.
Ze zijn in de grondwet gebetonneerd
en we kunnen er als gemeente niet zelf
over beslissen. Voor de communautaire
vrede passen wij ze hier in Wemmel
correct toe. Wij hoeven ook niet te
oordelen over wat Ronse al dan niet
doet. De meerderheid heeft met het
amendement de lont uit het kruitvat
gehaald en heeft zo de communautaire
rust gewaarborgd. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht willen de
Franstalige partijen MR, CDH en PS olie
op het vuur gieten. Dat is niet gelukt.
Wemmel wordt verder bestuurd naar
het model van communautaire vrede
met correcte toepassing van de
taalfaciliteiten.’

Gemeenteraadslid Didier Noltincx
(MR): ‘Ook wij willen communautaire
vrede, maar ons oorspronkelijke
voorstel gaat verder. Wij willen niet
alleen pacificatie, maar ook een
engagement van het gemeentebestuur voor de toekomst en dus
het bestendigen van de faciliteiten.
Daarom willen wij dat het college
de federale overheid duidelijk maakt
dat wij een afschaffing niet zien zitten.’
‘Dat is geen bevoegdheid van het
gemeentebestuur’, herhaalt De
Visscher. ‘Noltincx tekende het
akkoord voor deze legislatuur om
geen communautaire stokebrand te
zijn. We hopen dat hij zich er ook aan
houdt.’ Noltincx bevestigt dat laatste.
‘Maar er is toch een verschil in visie
die nu duidelijk wordt. Wij willen
garanties over de taalfaciliteiten voor
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de toekomst, de meerderheid wil zo ver
niet gaan, maar wil ze wel correct
toepassen.’
Belangrijke kanttekening: burgemeester
Luc Dupont (CD&V) van Ronse vindt dat
de taalfaciliteiten negatief zijn voor zijn
stad. ‘Ze brengen extra kosten met zich
mee en we worden erdoor gediscrimineerd, want we kunnen niet fusioneren
met een andere gemeente, wat kostenbesparend zou werken.’ Burgemeester
Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L.)
uitte eerder ook zijn bezorgdheid over
het feit dat Wemmel niet kan fusioneren
met een andere gemeente omwille van
de taalfaciliteiten, terwijl de gemeente
steeds meer taken krijgt toegeschoven.
Wemmel zet daarom maximaal in op
samenwerkingsverbanden met andere
gemeenten en organisaties. (JH)

De Markt zal vanaf de herfst in twee fases worden heraangelegd. Heel
wat gezaagde kasseistenen aan de buitenkant van de Markt, die dienst
doet als parkeerplaats in de blauwe zone, zijn kapot gereden. Kostprijs:
340.000 euro. • Er komt een wandelweg van aan de Zavelberg / Molenweg
richting Hamme (Biesboslaan). Zo zal je het traject tussen de kerk van
Wemmel en het kerkje van Hamme bijna helemaal op wandelwegen
kunnen afleggen. • Wemmelaars kunnen op vertoon van hun identiteitskaart twee dagen gratis de Plantentuin van Meise bezoeken: op zondag
27 mei en op zondag 21 oktober. Info: www.plantentuinmeise.be. • Met
de heraanleg van de Robbrechtsstraat zal het rondpunt ter hoogte van
de Neerhoflaan verdwijnen. Er komt een andere inrichting van het
kruispunt om de huidige levensgevaarlijke situatie voor fietsers ongedaan
te maken. • Op zondag 3 juni is er de vierde editie van Feest van de
Markt, georganiseerd door het gemeentebestuur en de marktkramers.
De gemeente baat een pop-uppaellabar uit, de marktkramers schenken
een attentie aan de bezoekers. Er komt ook een jazzcombo spelen. • De
Landelijke Gilde Relegem-Wemmel organiseerde voor het eerst een
paasontbijt met een paaseierenzoektocht. Er schreven zich 72 vroege
vogels in, onder wie 18 kinderen. • Als lid van de intergemeentelijke
gezondheidsraad (IGGR) neemt het gemeentebestuur in mei actief deel
aan de ’10.000-stappenclash’, een actie die iedereen wil aanzetten om op
een eenvoudige manier een actieve levensstijl op te bouwen. Info:
10000stappen.gezondleven.be/groep/wemmel. • Het aantal inbraken in
woningen in Wemmel is volgens de laatste cijfers van de politiezone
Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) de afgelopen jaren fors
gedaald. In 2013 waren er nog 240 inbraken of pogingen tot inbraak, in
2017 zakte dat naar 88, waarvan 36 pogingen en 52 effectieve inbraken. •
De Brusselse politie hield in het paasweekend zeven trouwstoeten tegen
die de verkeersregels aan hun laars lapten. Die trouwstoeten starten
vaak in Laken en rijden al toeterend en joyridend richting Wemmel en
Dilbeek om er foto’s te nemen in de plaatselijke parken. • De sanering en
verwijdering van slib uit de vijver aan het gemeentehuis en de heraanleg
van het park starten eind dit jaar. Kostprijs: 500.000 euro, waarvan
300.000 euro uit het investeringsbudget van de drink- en afvalwaterbeheerder TMVW/Farys. • Dieven braken vorige maand binnen in jeugdhuis Barcode op de sportsite aan de Brusselsesteenweg. Ze stalen het
deejaymateriaal. • Het gemeentebestuur investeert in een betere beveiliging
en in nieuwe ramen voor het jeugdhuis. Kostprijs: 30.000 euro. • Eén
werknemer op vijf in Vlaams-Brabant rijdt regelmatig met de fiets
naar het werk, zo blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Acerta. • Het
schepencollege van Brussel wil de erfpachtovereenkomst voor 99 jaar
met vastgoedontwikkelaar Ghelamco voor het Eurostadion op Parking C
stopzetten. Daarmee is het Eurostadionproject op Parking C dood en
begraven. • Kind & Gezin is op zoek naar vrijwilligers die op
maandagavond willen helpen met het meten en wegen van baby’s.
De consultaties vinden plaats in lokalen van Residentie Geurts.
Info: inge.stroker@kindengezin.be of 0499 99 58 64. (JH)
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I N F O R M AT I E

MENSEN

uit de gemeente

verenigen

9.30 uur – gemeentelijke sporthal (Dijck 34,
Wemmel)
Bij tai chi worden de bewegingen langzaam,
ontspannen en met het hele lichaam uitgevoerd.
Tai chi is heilzaam voor lichaam en geest. Toegankelijk voor iedereen.
info en inschrijven (voor 4 mei): 02 462 03 30,
ldc.activiteiten@wemmel.be
prijs: 5 euro

donderdag 17 mei
Mantelzorgcafé: lotgenotencontact
Lokaal dienstencentrum
14 uur – Residentie Geurts
In het mantelzorgcafé kan je in een ontspannen
sfeer kennismaken met lotgenoten en ervaringen
delen.
info: 02 462 03 30, ldc.activiteiten@wemmel.be

vrijdag 18 mei
Petanque
Lokaal dienstencentrum
14 uur – petanqueclub Wemmel (Stadion Van
Langenhove, Wemmel)
Gezellige namiddag petanque die eindigt met een
kop koffie en een stuk taart. Wie zelf over het
nodige materiaal beschikt, mag dat meebrengen,
maar het is niet noodzakelijk.
inschrijven (voor 16 mei):
ldc.activiteiten@wemmel.be, 02 462 03 30
prijs: 2,50 euro (niet-leden)

dinsdag 22 mei
Bingo
Lokaal dienstencentrum
14.30 uur – Residentie Geurts
info: ldc.activiteiten@wemmel.be, 02 462 03 30
prijs: 2,50 euro (niet-leden)

zaterdag 26 mei
Workshop composteren
Intradura
9.30 tot 10.45 uur (NL) en 11 tot 12.15 uur (FR) –
Topaz (J. Vander Vekenstraat 158, Wemmel)
Je leert de basis om aan de slag te gaan met een
compostvat of compostbakken. Deze les wordt
georganiseerd in samenwerking met Intradura en
met steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Inschrijven is verplicht: afvalpreventie@intradura.be
of 02 334 17 55
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Samen lezen
met de Boekenbende
De Boekenbende is een concept, een avontuur én een
succesverhaal. Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan
anderstalige of sociaal kwetsbare kinderen bij wie thuis
weinig of nooit voorgelezen wordt. De zandloper las mee
over de schouders van Sabien, Dan en Danciline.

De Boekenbende: wat?

Het idee van de Boekenbende is niet
nieuw. In steden zoals Mechelen, Gent of
Brussel doen bibliotheken, OCMW’s en
scholengroepen al jarenlang een beroep
op vrijwilligers om bij gezinnen thuis
langs te gaan en daar voor te lezen. Hun
doel: bruggen bouwen, kansarmoede
aanpakken en hun voorleespubliek
nauwer betrekken bij het culturele reilen
en zeilen in hun buurt. Ook net buiten
de grootsteden is er nood aan dergelijke
initiatieven, vandaar de opstart van de
Boekenbende in Wemmel. De bibliotheek
zocht en vond tien gemotiveerde
vrijwilligers die na een infosessie boordevol voorleestips aan de slag gingen.

Samen lezen

Het project focust op kinderen van 4 tot
9 jaar bij wie thuis geen (voor)leescultuur
bestaat en er weinig tot geen Nederlands
wordt gesproken. De voorlezers lezen
tien keer gedurende een uur met de
kinderen van hun voorleesgezin samen
boeken in hun eigen, veilige thuisomgeving. Dat zorgt voor een ongedwongen
en vertrouwde sfeer.
Door samen te lezen ontdekken de
kinderen het plezier van het (voor)lezen
en kunnen ze spelenderwijs hun Nederlands en hun leesvaardigheid verbeteren.
Ze gaan ook minstens één keer samen
naar de bibliotheek om kennis te maken
met het aanbod en de werking ervan en
ze krijgen de mogelijkheid om samen
gratis naar kindervoorstellingen in de

Zandloper te gaan kijken. Zo konden de
deelnemers al genieten van het Radio
Oorwoud-concert en op 12 mei wordt
iedereen verwacht om deze eerste editie
van de Boekenbende op feestelijke wijze
af te sluiten. (DV)

FR

La Boekenbende (Bande des livres)
Faire la lecture à domicile
L’idée de la Boekenbende n’est pas neuve.
Dans des villes comme Malines, Gand ou
Bruxelles, les bibliothèques, les CPAS et les
groupes scolaires font appel depuis des
années à des bénévoles pour rendre visite
aux familles et leur faire la lecture. Leur but:
jeter des ponts, lutter contre la précarité et
impliquer davantage leur public de lecture
dans les activités culturelles de leur quartier.
De même, les zones extérieures aux grandes
villes ont aussi besoin de telles initiatives, ce
qui explique le lancement de la Boekenbende
à Wemmel. La bibliothèque a cherché et
trouvé dix bénévoles motivés qui se sont
lancés dans cette tâche après une session
d’informations consacrée à de nombreux
conseils de lecture. Sabien Clauws est l’une
d’entre eux. Dès la première rencontre, le
contact s’est immédiatement établi avec sa
famille. ‘D’après sa maman, Dan s’est
complètement épanoui à l’école depuis que
nous avons commencé les séances de
lecture. Cela me donne une grande
satisfaction.’

© Tine De Wilde

maandag 7 mei
Tai chi
Lokaal dienstencentrum

Vrijwilliger Sabien Clauws

Danciline en Dan Dimbuala

‘Opengebloeid dankzij
het voorlezen’

‘Met grote gretigheid
ontdekken’

Sabien Clauws is een van de vrijwilligers die regelmatig
bij een Wemmels gezin langsgaat om er met de kinderen
boeken te lezen. Ze wordt op handen gedragen door ‘haar’
kinderen. Al van bij de eerste kennismaking klikte het.

Dan (5, bijna 6) en Danciline (7, bijna 8) Dimbuala kijken
elke keer uit naar het bezoek van Sabien. Zij is intussen
een deel van de familie geworden. Samen maken ze
heel wat plezier.

‘Dan en Danciline zijn ontzettend lieve en toffe kinderen.
Om de twee weken kom ik naar hier. Meestal breng ik
een boek mee rond het thema waarmee de klas van
Dan de weken ervoor heeft gewerkt. Soms spelen we
ook spelletjes en tijdens de kerstperiode hebben we
samen koekjes gebakken. Dat was een echt feest.’

Dan zit in de derde kleuterklas en kan zelf nog niet
lezen, maar hij houdt wel van boeken en is een en
al oor voor de verhalen die Sabien meebrengt.
Danciline zit in het derde leerjaar van de gemeenteschool in Wemmel en houdt van lezen, rekenen en …
muziek van de Nederlandse rapper Lil’Kleine. Ondanks
deze ietwat verrassende muzieksmaak houdt ze toch
meer van boeken over prinsessen dan over draken of
piraten. Die zijn dan weer meer het ding van Dan.

Sabien heeft geen moment getwijfeld om voorlezer te
worden. ‘Ik ben veel en graag met taal bezig. Het is een
superfijne ervaring, je krijgt enorm veel terug van de
kinderen en het is fijn om hen te zien evolueren. Dan is
volgens zijn mama helemaal opengebloeid op school
sinds we met voorlezen zijn begonnen. Het geeft veel
voldoening als je dat hoort. De bedoeling was om tien
keer met het gezin af te spreken, maar wat mij betreft
mag dit nog heel lang doorgaan.’ (DV)

Met een grote gretigheid ontdekken broer en zus de
prenten in het boek dat voor hen op tafel ligt en
zoeken ze de juiste woorden om alles te benoemen.
Mama Madalena en kleine zus Daniella (1) kijken intussen
van op een afstandje tevreden toe. Ook voor hen mag
dit voorleesproject nog een eeuwigheid duren. (DV)
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I N F O R M AT I E
verenigingen

woensdag 2 mei
Voltooid Vlaanderen:
met of zonder Brussel
Vlaamse Kring en Komitee der
Randgemeenten
20 uur – GC de Zandloper
Prof. dr. Hendrik Vuye en Veerle Wouters stellen
hun nieuwe boek Voltooid Vlaanderen: met of
zonder Brussel voor. Na de voorstelling gaan Vuye
en Wouters in gesprek met o.a. Hilde Roossens
(voorzitter VKB).
gratis
info: giedes@scarlet.be

donderdag 3 mei
Praatcafé
Markant Wemmel
14 tot 17 uur – Cultuur Bar Bar
Praatcafé waarin allerlei onderwerpen zoals
actualiteit, reisverhalen … aan bod kunnen komen.
In groepjes van zes dames discussiëren we met
elkaar, met een drankje erbij.
info: noelavanhoof@gmail.com

donderdag 3 en donderdag 17 mei
Scrabble
Okra Wemmel

dinsdag 8 mei
Wandelen
Okra Wemmel

14 uur – Auxilium
info: Marie-Danielle Rorsvort, 02 460 54 54

13.45 uur – SKC
info: Jos Vergauwen, 02 460 10 79

vrijdag 4 en vrijdag 18 mei
Kaarten
Okra Wemmel

woensdag 9 mei
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel

14 uur – Auxilium
info: Rosalie Heyvaert, 02 460 74 44

15 uur – zaal SKC
De bus vertrekt om 14.15 uur aan residentie
Geurts, met een tussenstop aan het Graffplein
en aan café ’t Hoekske.
prijs: 2,50 euro (leden)
info: Jacqueline Moreau (0498 57 78 21) of
Louis Segers (Residentie Geurts)

zaterdag 5 mei
Uitstap naar Lessines
Davidsfonds Wemmel-RelegemHamme
10.30 uur – start bezoek Hôpital Notre-Dame
à la Rose (Gasthuismuseum)
Na de middag volgt een bezoek aan de kruidentuin en aan de porfiergroeve.
prijs: 35 euro (ticket, gids, middagmaal)
Zorg zelf voor vervoer; meerijden is mogelijk.
info: Marcel De Doncker, 02 460 77 17,
marceldedoncker@skynet.be

dinsdag 15 mei
Naaien en dergelijke
De Schaar
13.30 tot 17 uur – GC de Zandloper
prijs: jaarlijks volgens het aantal deelnemers
info: 02 460 15 04, jo.tieleman@proximus.be

dinsdag 15 mei
Elke stap telt
Okra Wemmel
14 uur – aan de Zandloper
info: Jan Fieremans, 02 269 90 50

donderdag 10, zaterdag 12 en zondag 13 mei
Jeugdtoernooi
KVK Wemmel
Voetballen tijdens hemelvaartweekend
Tijdens het hemelvaartweekend organiseert voetbalclub KVK Wemmel haar jaarlijkse
jeugdtoernooi. Maar liefst 88 ploegen van verschillende gemeenten uit de omstreken
nemen deel. De spelers zijn opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën van 5 tot
12 jaar. Omdat er dit jaar werken gepland zijn aan het synthetische B-veld in het
Marcel Van Langenhovestadion, is er uitzonderlijk geen toernooi voor de U15. Het
toernooi wordt per categorie op een halve dag gespeeld. ‘Donderdag zijn de jongste
spelertjes aan de beurt. Tijdens het weekend komen de iets oudere spelers in actie’,
zegt Patrick Mattheys. ‘Het gebeurt weleens dat een van onze eigen ploegen het
toernooi wint, maar daar draait het niet om. Deelnemen en je amuseren is het
belangrijkste. Voor ons is het jeugdtoernooi het drukste evenement van het jaar.
Hiervoor voldoende vrijwilligers vinden, is nooit gemakkelijk. Het zijn elk jaar zo goed
als dezelfde mensen. De omzet dient onder meer om nieuw materiaal aan te kopen
en voor de huur van onze modulaire kleedkamers.’ (JS)
info: www.kvkwemmel.be

zondag 20 mei
KVK Wemmel Cup
Voetbalclub KVK Wemmel organiseert op 20 mei voor de elfde keer een miniveldvoetbaltoernooi ‘5 tegen 5’. Je kan deelnemen in de fun- of proklasse. Er is ook een
veterans/oudersklasse.
Info: cup.kvkwemmel@gmail.com, www.kvkwemmel.be/kvk-cup,
www.facebook.com/KVKWemmelCup.
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dinsdag 15 mei
Kaartnamiddag
Senioren Wemmel
14 uur – Kasteelstraat 12, Brussegem
info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

maandag 21 tot maandag 28 mei
Meerdaagse reis naar de Italiaanse
bloemenrivièra
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

dinsdag 22 mei
Bezoek aan Kortrijk met gids
Sociaal-culturele vereniging van
liberale vrouwen
9 tot 18 uur – Kortrijk
Onthaal op het stadhuis van Kortrijk, wandeling
Metamorfose van een stad in combinatie met de
ontdekking van het historische stadsgedeelte,
een lunch in de nieuwe hotelschool Rizho en een
bezoek aan het Texturemuseum.
prijs: 52 euro (niet-leden) en 48 euro (leden)
inschrijven kan tot 11 mei: Monique Van der
Straeten, 02 441 19 38,
monique.van.der.straeten@scarlet.be

donderdag 24 mei
Bedevaart naar Koksijde
OKRA Wemmel
7 uur – vertrek aan parking gemeentehuis
prijs: 45 euro (busvervoer, ontbijt met boterkoek,
driegangenmaaltijd inbegrepen)
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

donderdag 24 mei
Stadsbezoek Diest
Markant
9 uur – Diest
Begeleide stadswandeling met alle hoogtepunten,
een lekkere lunch en een wandeling met twee
begijntjes in de namiddag. We sluiten de dag af
met een lekkere specialiteit van de stad.
info: noelavanhoof@gmail.com

zondag 27 mei
9e aperitiefconcert
met receptie achteraf
Vrienden van de kerk van
Hamme
Wereldmuziek in Sint-Gudulakerk
In de Sint-Gudulakerk van Hamme
(Merchtem) vindt op zondag 27 mei een
aperitiefconcert met hedendaagse
wereldmuziek plaats. Het duo dat
daarvoor zal zorgen: Aurélie Dorzée en
Tom Theuns. Zij zijn zowel de auteurs als
de uitvoerders van de muziek. Aurélie
Dorzée is een topvioliste, die bij momenten
ook haar stem in de muziek laat glijden.
Tom Theuns is gespecialiseerd in akoestische gitaren en mandocello. Na veel
solo-optredens verbond hij zich aan
Aurélie Dorzée. Na het aperitiefconcert,
Festina Lente (haast u langzaam, red.)
genaamd, wordt een receptie aangeboden.
Het aperitiefconcert wordt georganiseerd
door de Vrienden van de kerk van Hamme,
en is sinds de restauratie van de kerk
aan zijn negende editie toe. De vorige
concerten waren allemaal een succes.
(JS)
11 uur – Sint-Gudulakerk (HammeMerchtem) • tickets: 20 euro
Vooraf reserveren is noodzakelijk:
herman.braet@gmail.com,
0475 24 84 95.

donderdag 31 mei
Bar ChâtO – afterworkdrink
Warm Wemmel
Afterworkdrink aan het kasteel
Het open burgerinitiatief Warm Wemmel komt dit jaar met een nieuw evenement
op de proppen: Bar ChâtO. Op de plek tussen het kasteel van Wemmel en de
vijver, waar sinds vorig jaar tijdens de zomer de zondagse picknicks van ChâtO
plaatsvinden, organiseert Warm Wemmel dit jaar twee afterworkdrinks. De
eerste editie is gepland op donderdag 31 mei, de tweede op donderdag 6
september. ‘Iedereen kan er vanaf 17 uur terecht voor een hapje, een drankje,
wat muziek en een babbel. We zullen zelf voor iets zorgen, maar iedereen mag
ook iets meebrengen om te delen en zo de sfeer te vergroten’, zegt medeorganisator Laurent Vandensande. ‘De bedoeling van Bar ChâtO is om
Wemmelaars een bijkomende gelegenheid te geven om elkaar op een informele
manier te ontmoeten. Het is ook een prachtlocatie, die we willen teruggeven
aan de mensen. Afgelopen zomer hebben we op dezelfde plek drie zondagen
een picknick gehouden, en dat concept sloeg aan.’ (JS)
17 tot 23.30 uur – voor het gemeentehuis • info: www.warmwemmel.be

zondag 27 mei
Breughelfietstocht (45 km)
Bruisend Wemmel
9.40 uur – kerk Sint-Anna-Pede
In 2019 is het 450 jaar geleden dat de wereldberoemde kunstschilder Pieter Breughel overleed. In de aanloop naar dit herdenkingsjaar
fietsen we 45 km door en langs de Pedevallei.
prijs: 6 euro (niet-leden), 5 euro (leden)
info: www.pasar.be/bruisendwemmel

vrijdag 1 en 15 juni
Kaarten
Okra Wemmel
14 uur – Auxilium
info: Rosalie Heyvaert, 02 460 74 44

donderdag 7 juni
Met de liftbus naar Nieuwpoort
Samana – Ziekenzorg
Wemmel-Hamme
10 uur – vertrek aan parking Pastorij
prijs: 40 euro (maaltijd en vervoer inbegrepen,
exclusief dranken)
inschrijven kan tot 30 mei: Eliane Van den
Bossche, 02 460 37 82, e.hulpiau@scarlet.be

donderdag 7 en 14 juni
Fietsen in Wemmel en omgeving
Natuurpunt Wemmel
19 tot 21.30 uur - samenkomst aan
GC de Zandloper
We fietsen 30 à 35 km aan +/-15km per uur langs
kleine wegen.
info: jefgeelen2@gmail.com,
0497 28 58 60, www.natuurpuntwemmel.be
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Noortje steunt vriendin Kato

© Tine De Wilde

kan je bijvoorbeeld aan je sleutelbos,
boekentas of koffer hangen, zodat je die
snel kan herkennen. Ik vind het fijn om
dit te doen omdat ik weet dat de winst
naar de mucovereniging gaat. Ik wil mijn
pixeltje bijdragen zodat er een medicijn
kan komen waardoor mensen met muco
kunnen genezen.’

Pixelhangerverkoop
voor mucovereniging
Echte vriendschap, waaraan herken je die? Aan het
verhaal van Noortje (9) en Kato (9). Zij steunen elkaar
door dik en dun. In woorden en daden. Zo kwam Noortje
met het initiatief om kleurrijke pixelhangertjes te maken
en te verkopen ten voordele van de mucovereniging. Ze
wil hiermee haar vriendin Kato die muco heeft en de
mucovereniging een hart onder de riem steken.

Hoe ben je op het idee gekomen?
Kato: ‘Een tijdje geleden ontdekte ik in
Mechelen Speelstad een kraampje met
pixelhangers. Ik vond het leuk dat je met
die kleine blokjes zo veel leuke motiefjes
kon maken. Spontaan dacht ik: dat is
misschien wel iets voor Noortje. Ik heb
er dan ook eentje voor haar meegebracht.
Het heeft haar duidelijk op ideeën
gebracht.’
Welke motiefjes worden veel
gevraagd?
Noortje: ‘De roze flamingo doet het
goed, maar er is ook vraag naar de
pixelhanger met het hartje en de tekst
I love you.’
Kato: ‘Mijn papa heeft een pixelhanger
waarop de naam van zijn lievelingsgroep
Toto staat. Er zijn ontelbaar veel variaties
mogelijk.’

EN

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Noortje: ‘Onze eerste ontmoeting was
in het kinderdagverblijf. We waren toen
nog baby’s. Om de een of andere reden
voelden we ons goed in elkaars gezelschap.
Dat gevoel is met de jaren alleen maar
toegenomen. Onze band is heel sterk.’
Kato: ‘Er is me verteld dat ik als baby
rustig werd als ik in de buurt van Noortje
was. Ik kan me dat niet meer herinneren,
maar ik weet wel dat ik heel graag bij
Noortje ben. Samen maken we veel
plezier. We kunnen ook goed met elkaar
over allerlei zaken praten. We hebben
het geluk dat we tot nu altijd in dezelfde
klas hebben kunnen zitten, en dat we
ook na school veel bij elkaar kunnen zijn.’
Jullie brengen veel tijd met elkaar
door. Wat beleven jullie zoal samen?
Kato: ‘We zijn al meerdere keren samen
op kamp geweest. Wat ik fijn vind, is dat
Noortje me er dan aan herinnert dat ik
mijn pilletjes op tijd moet nemen. Het
8

voelt goed te weten dat ze dat soort
zaken in het oog houdt. Zo heb ik niet
het gevoel dat ik er alleen voor sta.’
Noortje: ‘Maar Kato helpt mij ook. Als
we samen op reis gaan, heb ik het
bijvoorbeeld moeilijk om mijn koffer de
trappen op te krijgen. Kato is fysiek
sterker dan ik, en zal me dan spontaan
komen helpen. Ik merk ook dat ik me
geborgen voel in het gezelschap van
Kato. Misschien komt dat doordat ze
heel wat groter is dan ik. Maar het heeft
ook te maken met het grote vertrouwen
dat we in elkaar hebben.’
Noortje is onlangs gestart om via
pixelhangertjes geld in te zamelen
om Kato en andere mucopatiënten
te steunen. Kan je daar wat meer
over vertellen?
Noortje: ‘Ik verkoop pixelhangertjes die
ik zelf maak. Het zijn kleine kadertjes die
ik opvul met miniblokjes, zodat er een
mooi motiefje ontstaat. Zo’n pixelhanger

Pixel pendant sale for cystic fibrosis
The two friends Noortje and Kato are
determined to stick together no matter
what. In words and deeds. Noortje, for
example, came up with the idea of making
and selling colourful pixel pendants for the
benefit of the Mucovereniging (the Belgian
Cystic Fibrosis Association) in a bid to offer
encouragement to her friend Kato, who
suffers from the condition, and the
Association. A while ago, I discovered a stall
with pixel pendants in Mechelen Speelstad
(Indoor Playground),” says Kato. I liked the
fact that you could make so many fun
patterns with the tiny cubes. The thought
came to me out of the blue that it might be
just the thing for Noortje, so I bought her
one. It has clearly given her one or two ideas.
Noortje: ‘I want my pixel to help in the cause
of finding a cure for cystic fibrosis sufferers.
For further details, see the Facebook page
Noortje steunt Kato en de Mucovereniging
(Noortje supports Kato and the
Mucovereniging)

Wat bedoel je daarmee?
Noortje haalt een fotoalbum boven met
foto’s van haar en Kato. Ze vertellen het
levensverhaal van twee meisjes die
samen door het leven gaan en samen
groot worden. Foto’s van zomerkampen,
balletlessen, een uitstap naar Planckendael,
de tekenacademie, de scouts en natuurlijk
ook van Kato en Noortje als baby. De
inleidende tekst op de voorpagina, die
de mama van Noortje schreef, gaat als
volgt: Lichtpuntjes. Soms zijn ze groot.
Soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te
zoeken. Je kunt ze ook zijn!
Noortje: ‘Hij doet me denken aan mijn
grootouders. Zij proberen voor elkaar,
maar ook voor andere mensen, een
lichtpuntje te zijn. Het is moeilijk om
onder woorden te brengen hoe ze dat
doen, maar je voelt het gewoon als je bij
hen bent. Ze willen er voor jou zijn.’
Kato: ‘Lichtpuntjes zijn voor iedereen
belangrijk. We hebben allemaal wel eens
minder goede dagen. Als je dan lichtpuntjes rondom jou hebt, geeft je dat
weer moed om door te gaan en te
geloven dat het morgen beter zal zijn.’

MENSEN

© SVDP

Hoe verloopt de verkoop?
Noortje: ‘Tijdens de eerste maand
hebben we al 125 stuks verkocht. Dat is
goed, maar we willen dat cijfer nog
verhogen. Via onze Facebookpagina
maken we onze actie bekend, en kan je
je bestelling plaatsen. Op de pagina vind
je mogelijke motiefjes en ook een paar
leuke foto’s van Kato en mij als baby.’
Kato: ‘Dat Noortje er zo veel inspanningen
voor doet, vind ik lief. Ik help haar dan
ook en ga regelmatig naar haar thuis om
mee pixelhangertjes in elkaar te steken.’
Noortje: ‘Ik vind het fijn om iets voor
mijn vriendin te doen. Je bent er toch
om elkaar te helpen? Of zoals mijn
mama zegt: om voor elkaar een
lichtpuntje te zijn.’

uit de Bib

Ludwig Joseph en Christine Van Malderen

Fan van e-boeken

Digitaal lezen is in 2018 geen uitzonderlijk gegeven. Maar wist je dat je ook
via de bibliotheek digitale boeken kan lenen? De zandloper zocht en vond
twee toegewijde e-boeklezers: Christine Van Malderen en Ludwig Joseph.
Kersverse grootouders en fervente reizigers die mee zijn met de digitale
trein.
Christine werkt in de gemeentecrèche naast de bibliotheek en bestelt zo
telkens haar e-boeken. ‘Na mijn werk spring ik al eens binnen in de bib en
blader ik door de fiches van de e-boeken. Van elk boek dat je digitaal kan
lenen, is er een fiche waarop een korte beschrijving van het boek staat. Je
moet die fiches afgeven aan een medewerker en die plaatst jouw keuze op
een e-reader. De dag nadien kan je die e-reader komen ophalen. Je kan ook
via de catalogus je bestelling online doorgeven, maar ik doe het altijd zo.
Een van de laatste e-boeken die ik las, was er één van Saskia Noort.’
Christine en Ludwig lezen al lang hun boeken digitaal, vertelt Ludwig. ‘Via
collega’s wist ik van het bestaan van e-boeken. Ik heb eerst zelf wat gezocht
om e-boeken te downloaden en te kopen, maar toen we ontdekten dat de
bib van Wemmel de optie aanbood om digitale boeken te lenen, waren we
snel verkocht. Je kan hier per uitleenbeurt drie boeken op een e-reader
laten zetten en die na vier weken nog eens verlengen, zoals bij gewone
boeken. Omdat wij veel op reis gaan, scheelt dat enorm in gewicht en dat
is echt een voordeel.’ En ook thuis is het handig, vertelt Christine: ‘In bed
bijvoorbeeld hoef je geen ongemakkelijke houding aan te nemen, en er is
zelfs een lichtje aan je e-reader zodat je in het donker verder kan lezen.
Ook de bladwijzer blijft steevast op zijn plaats.’
Of ze het gevoel van een echt boek niet missen? Daarover zijn de meningen
verdeeld. Ludwig lijkt helemaal verkocht, terwijl Christine toch ook blijft
verlangen naar de zwaarte van een echt boek. Probeer het vooral zelf eens
uit. (SVDB)

Nathalie Dirix

Op de Facebookpagina Noortje
steunt Kato en de mucovereniging
kan je pixelhangertjes bestellen
ten voordele van de mucovereniging. Een pixelhanger
kost 3,50 euro. De winst gaat
naar de mucovereniging.

Info over het ontlenen van e-boeken op een e-reader van de bib:
bib.wemmel.be of ga langs in de bib. Op de website vind je ook een
overzicht van alle activiteiten die de bib organiseert. Zo plannen ze
op 19 (NL) en 26 (FR) mei een fotografiewandeling met de Digidokter,
en vindt er op 19 (FR) en 26 (NL) mei een voorleesuurtje voor de
kinderen plaats.
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verenigen

8e Grote Prijs van Wemmel in vernieuwd centrum

‘Deelnemen is belangrijker
dan winnen’
De zeepkisten- en gocartrace van vrijdag 11 mei wordt
heel speciaal. De ludieke dorpelingenkoers die bekend
staat onder de noemer ‘GP Wemmel’ zal immers het
vernieuwde centrum aan de Sint-Servaaskerk inrijden.
Dat centrum wordt een autoluw woonerf waar je nog
maximaal 20 km/u mag rijden. ‘Dan gaan we de politie
moeten vragen om niet te flitsen, want het gaat soms
hard’, lachen medeorganisatoren Xavier Van Humbeeck,
Pieter Ceuleers en Wies Herpol.

D

e zeepkisten- en gocartrace
vertrekt ook dit jaar aan de
helling van de Kerkstraat, over
het rondpunt aan het Glazen Huis, waar
het volle vaart richting Steenweg op
Merchtem gaat. ‘Het vernieuwde
centrum biedt veel mogelijkheden’, zegt
medeorganisator Wies Herpol van de
GP Wemmel. ‘Er is een vaste elektriciteitskast voor de verschillende standen,
zodat we niet meer moeten werken met
stroomgroepen of elektriciteitskabels
vanuit de kerk of cafés. Daarnaast biedt
het verhoogde platform voor de kerk
plaats voor een fraai podium. Het
volksgebeuren lokte vorig jaar honderden
bezoekers. Op dat elan willen we dit jaar
doorgaan.’

wat technische kennis’, zegt jeugdraadvoorzitter Xavier Van Humbeeck.
‘Daarom lieten we zelf 5 onderstellen
bouwen, die we ter beschikking stellen
van de jeugdverenigingen. Daar kunnen
ze dan een zeepkist op bouwen.’ De 5
onderstellen voor de zeepkisten kostten
ruim 2.000 euro, vooral aan materiaal.
De jeugdraad kreeg voor de financiering
hiervan de steun van de Nederlandse
Culturele Raad van Wemmel (NCRW).
Voorzitter Pieter Ceuleers: ‘De cultuurraad trok de subsidie van 500 euro
eenmalig op naar 1.000 euro om de
onderstellen voor de zeepkisten mee te
financieren. De zeepkisten- en gocartrace
brengt veel mensen op de been en doet
het Wemmelse dorp herleven.’

Onderstellen

Spannend

Daarom kocht de organisatie onderstellen
voor de zeepkistenbouwers aan. ‘Het
bouwen van een zeepkist is niet eenvoudig.
Vooral een stevig en bestuurbaar
onderstel in elkaar knutselen vergt heel
10

Wies Herpol: ‘Ik heb niet meteen een
arendsoog, maar we hebben het parcours
afgestapt en ik denk dat de helling nu
steiler is. Dat biedt perspectief aan
laagvliegers die voor de prijs voor de

snelste zeepkist of gocart willen gaan. Er
is opnieuw een prijzenpot van 500 euro,
deels in mooie waardebonnen van
sponsors. Maar deelnemen is belangrijker
dan winnen. Er zullen ook opnieuw
standjes van de jeugdverenigingen, de
Landelijke Gilde, Vk Mireille ... zijn. De
Wemmelse dj Samsation sluit de avond
voor de tweede keer af, deze keer vanop
het podium aan het nieuwe centrum.’

Nieuwe verkeerssituatie

Het nieuwe centrum waarin de races
plaatsvinden zal voor de Wemmelaars
wel enige aanpassing vergen. Zo wordt
het een woonerf waar je maximaal 20
km/u mag rijden. Goed om te weten: wie
meer dan 30 km/u sneller rijdt dan de
maximaal toegelaten snelheid in een
woonerf wordt als hij geflitst wordt
gestraft met een rijverbod. In een
woonerf zijn ook geen zebrapaden.
Rond de kerk lopen de voetpaden in
rode steen gewoon door over de straat.
De Raedemaekerlaan komende van aan
de Sint-Servaaskerk zal enkel voor
plaatselijk verkeer toegankelijk zijn. Het
kruispunt Rassel-Steenweg op Merchtem
wordt richting het nieuwe woonerf
doorgeknipt en wordt versperd met
bloembakken. Voetgangers en fietsers
zullen er wel nog door kunnen. De
huidige verkeerssituatie waarin de
Schoolstraat dienst doet als omleidingsweg, zal worden bestendigd. Wat het
aantal parkeerplaatsen betreft, blijft het
aantal rond de kerk behouden. Daar
komen 17 wettelijke parkeerplaatsen,
waarvan 3 voor rolstoelgebruikers. Die
zullen via een van die parkeerplaatsen
geen trappen meer moeten doen om de
kerk te bereiken. Enkel het trapje aan de
deur van de kerk zelf blijft een struikelblok. De werken aan het centrum rond
de kerk en de Pastorijstraat, met de
vernieuwde parking, kostten zo’n
1,5 miljoen euro. (JH)

vrijdag 11 mei
8e GP Wemmel
Zeepkisten- en gocartrace
vanaf 18 uur – centrum Wemmel
(omgeving Sint-Servaaskerk)
Met afterparty in JH Barcode van
23 tot 3 uur.
info en inschrijven: www.gpwemmel.be
of bekijk het Facebookevenement
8e Grote Prijs Wemmel

C U LT U U R

Caroline en Mariline volgen taalateliers

taal

Spelenderwijs
Nederlands leren
Ook tijdens de schoolvakantie kunnen
kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben een taalstage Nederlands volgen
in de Zandloper. Caroline (8) en Mariline (7),
twee kinderen uit een Franstalig-Vietnamees
gezin, zijn vaste klanten.
Vzw ‘de Rand’ en vzw Hakuna Matataal organiseren regelmatig
taalateliers Nederlands tijdens het schooljaar, en taalstages
Nederlands tijdens de zomervakantie. Die speelse leermomenten
zijn een succes, want ze zijn snel volzet. De taalateliers zijn
gespreid over zaterdagen tijdens het schooljaar, de taalstage
heeft dit jaar plaats in de eerste week van juli.

Op de laatste dag van het taalatelier met als thema Wat wil ik
later worden stelt begeleidster Katrien van Hakuna Matataal
ons voor aan het gezin De Ridder, van wie de kinderen Mariline
en Caroline het atelier volgen. De twee meisjes hebben een
Franstalige vader en een van origine Vietnamese moeder, die
allebei een mondje Nederlands spreken. Vader Carlos heeft
een Vlaamse vader, afkomstig van Leuven, maar omdat die
vaak weg was voor het werk, is het Nederlands dat Carlos van
hem leerde beperkt. Moeder Hong Ngoc beschikt over een
goede basiskennis Nederlands die ze verwierf in het centrum
voor volwassenenonderwijs van Strombeek, en tijdens haar
deelnames aan een conversatiegroep in Neder-Over-Heembeek.
‘Het is belangrijk voor mensen die in Brussel en de Rand wonen
en werken om ook Nederlands te spreken’, vindt Hong Ngoc.
‘Ik werk bijvoorbeeld in een Chinees restaurant in Meise waar
ik ook Nederlands moet spreken. Mariline en Caroline gaan
naar de basisschool van het Franstalige Maria Assumptalyceum
in Laken en hebben daar ook Nederlandse lessen. Ze doen daar
goed hun best, maar we vinden het belangrijk dat ze nog meer
oefenen om later makkelijker een job te vinden. We hebben via
internet naar taallessen gezocht en zijn hier beland.’

© Tine De Wilde

Makkelijker een job vinden

‘Belangrijk om te weten is dat de taalstages en -ateliers geen
echte taallessen zijn’, legt Katrien van Hakuna Matataal uit.
‘We werken met groepen die per leeftijd zijn samengesteld,
niet per niveau. De kinderen volgen geen lessen, maar doen
activiteiten en spelen taalverwervende spelletjes zoals memory,
waarbij we alleen maar Nederlands praten. Het gaat dus eerder
om oefenmomenten waarbij kinderen elkaar helpen en de
begeleiders ook wat differentiëren omdat ze goed aanvoelen
welke kinderen waar nood aan hebben.’ Tijdens de laatste
sessie maken de kinderen een kleine show rond wat ze geleerd
hebben, en krijgen ze een strip- en puzzelboek mee naar huis.
Het thema van de taalstage in juli is indianen.
Michaël Bellon

Geen taalles

De meisjes zijn wat verlegen, maar hebben zeker al wat bijgeleerd. Carlos: ‘De eerste zaterdag hebben ze een beetje gehuild,
omdat het niet makkelijk is dat alles plots in het Nederlands
gaat. Bovendien volgen ze tijdens de week ook nog taekwondo,
zwemmen en Vietnamese taalles. Maar ondertussen hebben ze
het naar hun zin, maakten ze veel vriendjes en begrijpen ze al
veel.’ Juist antwoorden op ja-neevragen is geen probleem, in
het Nederlands tellen tot 20 lukt vlot, en ook liedjes als Hoedje
van papier worden foutloos gezongen. In hun werkschriftje
staan tekeningen, spelletjes en hebben ze geschreven wie ze
zijn, wat ze graag doen en wat ze later willen worden.

maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 juli
Taalstage Nederlands (4 tot 12 jaar)
Thema indianen
9 tot 16 uur (opvang vanaf 8 en tot 17 uur) – GC de Zandloper
We knutselen een dromenvanger, zingen en dansen als een
indiaan. Met spelletjes leren en oefenen we woorden en
zinnen in het Nederlands. Op vrijdag is er een indianenfeest.
prijs: 95 euro, 80 euro (tweede kind uit hetzelfde gezin)
info en inschrijven: 02 460 73 24, info@dezandloper.be.
De inschrijving is definitief na betaling.
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I N F O R M AT I E
uit het centrum

woensdag 25 april tot
zondag 27 mei
Youri Dirkx
Stereo

zaterdag 5 mei
Andrea Croonenberghs,
Chelsy en Geena Lisa
Eurovizie

FOTOGR AFIECIRCUIT

MUZIEK

9 tot 18 uur (maandag tot
vrijdag) – GC de Zandloper
gesloten op zaterdag en zondag,
en op 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20 en
21 mei.
Reeks van 12 beelden, georganiseerd in 2 duo’s aan de linkerkant,
een vierluik in het midden en
2 duo’s aan de rechterkant.
In de hoofdrol: twee kleine
figuurtjes van gips, een man
en een vrouw, die ooit boven
op de taarten van het communiefeest van Dirkx en zijn zus
stonden.

vrijdag 4 mei
Grupetto
George Gershwin:
Rhapsody in blue

20 uur – GC de Muze van Meise
Grote hits en mooie parels uit
de jaren 50, 60 en 70 worden
aangevuld met leuke anekdotes.
prijs: 17 euro (voorverkoop)
19 euro (kassa)

vrijdag 11 mei
Kamagurka
#hahaha (try-out)
HUMOR

20 uur – GC de Muze van Meise
Kamagurka speelt en leest, en
gaat in interactie met het
publiek. Hij brengt hierbij nieuw
materiaal in combinatie met
tekst die tot 30 jaar teruggaan.
prijs: 11 euro (voorverkoop)
13 euro (kassa)

MUZIEK

20 uur – GC de Muze van Meise
De muzikale kameleons van
Grupetto laten de muziek van
Gershwin herleven. Tapdanser
en acteur Serge Hamers bezingt
de vriendschap tussen Gershwin
en Fred Astaire. Verwacht
nummers van Swanee over
Rhapsody in Blue en van het
pianoconcerto in F tot zijn
laatste song.
prijs: 14 euro (voorverkoop)
16 euro (kassa)

Terugblik Ik hout van u
Stage uit het juiste hout gesneden

maandag 2 t.e.m.
vrijdag 6 juli
Taalstage Nederlands
(4 tot 12 jaar)
Thema indianen
NEDERL ANDS OEFENEN

9 tot 16 uur (opvang vanaf 8 en
tot 17 uur) – GC de Zandloper
We knutselen een dromenvanger, zingen en dansen als een
indiaan. Met spelletjes leren en
oefenen we woorden en zinnen
in het Nederlands. Op vrijdag is
er een groot indianenfeest. Lees
ook het interview op p. 11.
prijs: 95 euro

Stafmedewerker Eef Vermaelen: ‘Naar goede
gewoonte kregen we tijdens de paasvakantie heel
wat kinderen over de vloer. Het begon allemaal op
maandag 9 april. 7.30 uur. Het zonnetje schijnt. Op
wat overleg van de animatoren van Koning Kevin
na is het nog rustig in de Zandloper. Een dik uur
later gonst het van de bedrijvigheid, en dat is de
rest van de week niet anders. Twintig enthousiaste
kinderen vinden een tweede thuis in de Zandloper,
voor een weekje. De dag start met de kennismakingsspelletjes. Nadien is er tijd om te knutselen,
gaan ze aan de slag in het houtatelier en trekken ze
erop uit naar het park. Het is even zoeken naar het
juiste ritme, maar al snel valt alles in de plooi. De
rest van de week verloopt vlekken- en vooral
kwetsurenloos, op een botsinkje na. Een van de
deelnemers vertrouwt ons toe dat hij de week van
zijn leven had. Een mooier compliment kunnen we
niet krijgen. Dat doen we tijdens de volgende
paasvakantie graag nog eens over!’

TICKETS EN INFO
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel •
info@dezandloper.be , tel. 02 460 73 24, www.dezandloper.be
OPENINGSUREN ma van 9 tot 12 uur, di, wo, do, vr van 9 tot
12 uur en van 14 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties zijn we tot

SLUITINGSDAGEN IN MEI

16 uur open. Tijdens het weekend is het onthaal gesloten.

GC de Zandloper is gesloten op 30 april, 1, 10, 11, 12, 13 en 21 mei.
Café-restaurant Cultuur Bar Bar sluit de deuren op 1, 10 en 21 mei.

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

Meer info over
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: www.dezandloper.be/nl/taalicoon

OPENINGSUREN di, wo en do 14 tot 17 uur, za 10 tot 12 uur

Volg ons op Facebook en Instagram!
GC de Zandloper is een bruisende plek, er is altijd iets te doen. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers maken er
van alles mee. Wil je graag weten wat zich voor en achter de schermen afspeelt? Altijd op de hoogte zijn van de
laatste acties? Of het weten als er tickets vrijkomen voor uitverkochte voorstellingen? Volg ons dan op Facebook
en Instagram. Via deze twee kanalen ben je altijd mee.
Wil je zelf iets posten? Tag ons met @dezandloper op Facebook of @gcdezandloper op Instagram.
Misschien hebben wij wel iets in petto voor onze trouwste volgers.
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I N F O R M AT I E
rand-nieuws

Toename bevolking
knalt door plafond
De Vlaamse Rand dreigt de komende jaren uit zijn voegen te
barsten. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In
10 van de 19 gemeenten, waaronder faciliteitengemeenten
Drogenbos en Wemmel, zal het inwonersaantal tegen 2035
stijgen met meer dan 10 %.
Met 427.988 zullen we in de Vlaamse
Rand zijn tegen 2035, althans volgens
de nieuwste bevolkingsprognoses van
Statistiek Vlaanderen. Verwacht wordt
dat de bevolking in de 19 gemeenten
van de Rand met 10,2 % zal stijgen tegen
2035. Een flink stuk meer dan de 7,6 %
die Statistiek Vlaanderen vooropstelt als
groeipercentage voor heel Vlaanderen.
De grotere stijging in de Vlaamse Rand
heeft vooral te maken met het feit dat
hier veel mensen vanuit Brussel komen
wonen. De bevolking van de Rand is
gemiddeld ook jonger dan die in het
Vlaams Gewest. Het aantal geboortes
ligt er hoger.

Minder vaart in de zes

Opvallend: in de faciliteitengemeenten
zal volgens de nieuwste cijfers de trein
wat minder vaart nemen dan in de rest
van de Vlaamse Rand. In de zes wordt
een bevolkingsaangroei van iets minder
dan 7 % verwacht. Die minder grote
stijging heeft enerzijds te maken met
het feit dat nogal wat expats uit de
faciliteitengemeenten weer naar hun
thuisland verhuizen, anderzijds is er in
de zes in vergelijking met de andere
gemeenten van de Rand minder beweging
op de huisvestingsmarkt. Er is weinig
nieuwbouw en meer mensen zijn
eigenaar van hun woning.

De buitenbeentjes

Volgens de nieuwe cijfers liggen de
stijgingspercentages in Sint-GenesiusRode (2,7 %), Linkebeek (4,4 %), Kraainem
(5,7 %) en Wezembeek-Oppem (5,9 %)
vrij dicht in mekaars buurt. Uitschieters
bij de faciliteitengemeenten zijn Wemmel
en Drogenbos. Die laatste gemeente zit
met een voorspelde stijging van maar
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liefst 19 % in de top drie van de Vlaamse
Rand, samen met Machelen (22,2 %) en
Vilvoorde (16,6 %). Wemmel scoort
met 10,3 % hoger dan gemiddeld in de
faciliteitengemeenten. De huisvestingsmarkt ligt in Drogenbos en Wemmel
minder vast dan pakweg in Kraainem.
De huurmarkt is er groter en het aandeel
eengezinswoningen kleiner. Wemmel
lijkt, net als buurgemeente Merchtem,
qua bevolkingstoename in de slipstream
te zitten van Vilvoorde en Grimbergen.
In Drogenbos verwacht men vooral een
sterke natuurlijke aangroei. Veel geboortes
omwille van de jonge internationale
bevolking in die gemeente. Drogenbos
heeft op dat vlak veel gemeen met een
deel van Sint-Pieters-Leeuw.

De gevolgen

Als we over pakweg een kleine twintig
jaar in de Vlaamse Rand met 10 % meer zijn,
betekent dat extra druk op verschillende
vlakken. Denk maar aan onderwijs,
mobiliteit, welzijn en wonen. ‘Een
groeiende bevolking kan ook bijkomend
druk leggen op het groen in de Rand’,
merkt Vlaams minister van de Vlaamse
Rand Ben Weyts (N-VA) op. ‘Het zal
belangrijk zijn om het groene karakter
en de open ruimte voldoende te blijven
bewaren. Als we dat willen doen, dan lijkt
het me niet aangewezen dat gemeenten
hun woonuitbreidingsgebieden aansnijden.’
Ook provinciaal gedeputeerde voor
Wonen, Tom Dehaene (CD&V), maant
aan tot voorzichtigheid. ‘Het is nu al
moeilijk om in de Rand een geschikte,
duurzame woning te kunnen betalen.
Dat blijft een grote uitdaging. De bijkomende woningen die er nodig zijn,
moeten op geschikte locaties komen.
Er kan best geen bijkomende groene
ruimte worden verhard.’

Tandje bij

De voorbije jaren deed de overheid
extra inspanningen voor de Vlaamse
Rand. Er kwamen bijkomende middelen
om de capaciteit van de scholen uit te
breiden. Om tegemoet te komen aan
het povere aanbod op het vlak van
zorgvoorzieningen werd Vlabzorginvest
in het leven geroepen. In dat fonds
wordt jaarlijks 2,5 miljoen euro gebruikt
om gronden en gebouwen aan te kopen
voor nieuwe zorginitiatieven. ‘Op die
manier proberen we de achterstand weg
te werken’, zegt gedeputeerde Tom
Dehaene. ‘Met het Vlabinvest-fonds
bieden we betaalbare kavels, huur- en
koopwoningen aan zodat mensen met
een beperkt tot middelgroot inkomen in
de buurt kunnen blijven wonen. Via de

Bevolkingsprognose 2035
Gemeente
Asse

2017

2035

%

32.706

37.024

+13,2

Beersel

24.992

26.842

+7,4

Dilbeek

42.024

46.650

+11,0

Grimbergen

37.030

40.152

+8,4

Hoeilaart

11.104

12.797

+15,2

Machelen

15.135

18.497

+22,2

Meise

18.925

20.492

+8,3

Merchtem

16.100

17.732

+10,1

Overijse

25.024

25.167

+0,6

Sint-Pieters-Leeuw

33.758

38.145

+13,0

Vilvoorde

43.653

50.906

+16,6

Zaventem

33.385

36.957

+10,7

Drogenbos

5.457

6.495

+19,0

Kraainem

13.657

14.432

+5,7

Linkebeek

4.722

4.929

+4,4

Sint-Genesius-Rode

18.231

18.724

+2,7

Wemmel

16.130

17.794

+10,3

14.044

14.878

+5,9

21.911

23.150

+5,6

6.516.011

7.012.515

+7,6

355.747

394.511

+10,9

Wezembeek-Oppem
Tervuren
Vlaams Gewest
Niet-faciliteitengemeenten
Faciliteitengemeenten
Vlaamse Rand

72.241

77.252

+6,9

427.988

471.763

+10,2

© Filip Claessens

Bron: Statistiek Vlaanderen.
Zie ook: www.docu.vlaamserand.be

investeringen in fietssnelwegen dragen
we samen met de Vlaamse overheid bij
aan de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk. Er gaat dus al veel geld naar
de Vlaamse Rand, maar in betaalbare
woningen en duurzame mobiliteit
kan bij wijze van spreken niet genoeg
worden geïnvesteerd, maar iedereen
weet dat de middelen natuurlijk niet
onbeperkt zijn.’

Is een erkenning van de Vlaamse Rand
als centrumregio, wat de burgemeesters
vragen, een oplossing? Volgens minister
Weyts niet. ‘Een erkenning als centrumregio zou betekenen dat het hele
Gemeentefonds hertekend moet
worden. De extra middelen voor de
Vlaamse Rand zouden dan elders weggehaald moeten worden. Ik betwijfel
dat veel partijen voor zulk een scenario
staan te springen. Mij lijkt het beter om
over de partijgrenzen heen de krachten
te bundelen en een extra budget te
vragen voor de Vlaamse Rand. Die
middelen kunnen we dan gebruiken
bovenop de gewone middelen voor de
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vakministers. Het is bijvoorbeeld heel
makkelijk objectief vast te stellen dat
elke investering in pakweg onderwijs,
welzijn of mobiliteit in de Vlaamse Rand
meer kost dan elders in Vlaanderen.
De grondprijzen bedragen hier een
veelvoud. Met één euro kan je bij ons
spijtig genoeg minder. Daarom hebben
we extra ondersteuning nodig. Wat voor
Brussel kan, moet ook voor de Vlaamse
Rand kunnen. Ik hoop dat we in VlaamsBrabant de krachten kunnen bundelen
om die ambitie in te schrijven in een
volgend Vlaams Regeerakkoord.’
Tina Deneyer
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MENSEN

Beroep

uit Wemmel

Huishoudhulp bij OCMW Wemmel.

Actief als

vrijwilliger op eetfestijnen, maar ik help ook met plezier een handje
in het lokaal dienstencentrum als er te weinig vrijwilligers zijn.

Ik ben

een open boek: wat je ziet, is wat je krijgt, en ik ben graag onder de
mensen.

In mijn vrije tijd hou ik van

een terrasje doen met vriendinnen, wandelen.

T
P OS 2
95
1
1
1
5-

Favoriete plekje:

Café ’t Hoekske in Wemmel (zie foto onderaan) en de zee. We
hebben een caravan in De Haan.

Tv-tip:

Ik kijk naar alle documentaires over dieren, en hou van programma’s
over dokters en ziekenhuizen.

Bijna niemand weet dat ik

een kleindochter heb die al jaren bij K3 danst, en dat ik vroeger
café Lunapark openhield (nu Fame X, n.v.d.r.).

Je mag me wakker maken voor:

ALLES, zolang ik maar bezig kan zijn en iemand kan helpen.

Germaine Eylenbosch
Dr. H. Folletlaan
1780 Wemmel

Geluk is voor mij

een goede gezondheid, zodat ik alles kan doen wat ik graag doe.

Beste uitvinding ooit:
de elektrische fiets.

volkscafé, waar nostalgie troef is, komen zowel de arbeider als de notaris.
De boterhammen met plattekaas, die reeds van in de beginjaren worden
geserveerd, staan nog altijd op de kaart.

© Kristof Verbrugghe • fotoclub De Korrel

Café ’t Hoekske is het favoriete plekje van Germaine Eylenbosch. Het café op
de hoek van de Zijp met de Bosch bestaat al meer dan een eeuw, en is in
handen van de vierde generatie van de familie Vertongen. In dit typische

