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uit de gemeente

DJ Samsation sluit jaarmarktfestival af

‘Mezelf constant
heruitvinden’
Het jaarmarktfestival wordt op maandag 20 augustus
voor de tweede keer afgesloten door talent van eigen
bodem. Wemmelaar Samuel Van Caloen (36), beter
bekend als dj Samsation, zal het jaarmarktfestival
met de juiste mix afronden.
‘Ik ben pas tevreden als het publiek zich
amuseert. Hoe je ze moet laten dansen?
Door veel te zoeken en te blijven zoeken.
Je moet van stijl en nummers wisselen
tot je hét nummer vindt dat de juiste

ambiance brengt. En daarop bouw je
verder.’ Muziek is de rode draad in het
leven van Van Caloen. Vandaag woont
hij met zijn kinderen Lucas (7) en Julie (5)
en echtgenote Esther in de Holland.

‘Het is niet altijd eenvoudig om mijn
passie als dj met een gezinsleven te
combineren, maar Esther geeft me die
kans, en daar ben ik haar zeer dankbaar
voor’, zegt Van Caloen, afkomstig van
Zellik en opgegroeid in Wemmel. Hij
liep – net zoals zijn kinderen vandaag –
school in de vrije basisschool Mater Dei
en is ook voorzitter van AVO Volleybalclub Wemmel. Van Caloen is tevens de
presentator van de volleybalwedstrijden
van het vrouwenteam van Oudegem.
Hij combineert zijn baan als leerkracht
lichamelijke opvoeding en informatica
met al zijn hobby’s en zijn grote passie
muziek.
‘Het is allemaal begonnen in de muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem. Ik
ging er als kind graag naartoe en speelde
drums. Toen ik tien jaar was, ben ik als
deejay beginnen draaien. Eerst met een
klein krakend mengpaneel met twee
cd-spelers, maar dat evolueerde snel.
Het materiaal werd beter en ik oefende
in het begin gewoon voor mezelf, zonder
publiek. Dan volgden de kleine fuifjes,
maar er kwamen al gauw grote feesten
en evenementen bij. Tot zes jaar geleden
heb ik in de vroegere discotheek Dibango
in Merchtem gedraaid op de donderdagfeestjes, en ik heb ook al in Amsterdam
en de Provence gedraaid. Voor een
trouwfeest ben ik zelfs eens naar
Spanje gevlogen.’

Activiteiten jaarmarktweekend
vrijdag 17 augustus
Barbecue
Wielerclub ’t Kapelleke
tent grasveld gemeentehuis
info: www.wielerclubwemmel.be

vrijdag 17 augustus
Opening expo Laermanskring
GC de Zandloper

zaterdag 18 augustus
Dorpelingenkoers
Wielerclub ’t Kapelleke
tent grasveld gemeentehuis
info: www.wielerclubwemmel.be
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zaterdag 18 augustus
Bal populaire
Mowtown Supremacy en DJ Zaki
Wielerclub ’t Kapelleke
Motown Supremacy zijn drie dames met
geweldige stemmen en een professionele
band die je terugbrengen naar de
gouden jaren van de Motown Music.
Met o.a. Baby love van The Supremes en
Ain’t no mountain high enough van
Martin Gay en Tammi Terell. DJ Zaki
begon midden jaren 60 als eerste
Vlaamse dj. Met dansbare muziek van nu,
gekruid met het beste uit de laatste 50 jaar.
20.30 tot 02.30 uur
tent grasveld gemeentehuis
info: www.balpopulairewemmel.be of
info@balpopulairewemmel.be
tickets online verkrijgbaar vanaf 1 juni

maandag 20 augustus
Jaarmarkt

Naast de traditionele dierenprijskampen,
kermis en animatie, zal het jaarmarktcomité dit jaar bijzondere aandacht
hebben voor het vernieuwde centrum.
Voorzitter Freddy Van Assche:
‘De rommelmarkt verhuist naar het
vernieuwde centrum rond de SintServaaskerk. Daar worden ook heel
wat standen naartoe gebracht. Er
komen rondritten met een paardenkoets
en er is animatie voor jong en oud. Het
volledige programma wordt binnenkort
bekend gemaakt.’
vanaf 9 uur – centrum Wemmel

Speciale kick

Van Caloen werkt intussen samen met
het evenementenbureau Jada-Events uit
Antwerpen en speelt bijna elk weekend.
Het doet deugd om in eigen gemeente
het publiek te mogen vermaken. Dat
geeft altijd een speciale kick. Ik heb al
twee keer gespeeld op Wemmel’s got
talent, de Grote Prijs Wemmel en nu dus
voor de tweede keer op het jaarmarktfestival.’ Heb je soms nog plankenkoorts?
‘Ik focus mij op de interactie met het
publiek. Op de dorpsfeesten in Zellik
speelde ik na Regi & Milk Inc. voor 1.500
bezoekers. Dat noem ik gezonde stress.
Het moet juist zitten. Als het volk
tevreden is en zich amuseert, ben ik ook
blij. Ik zoek eerst naar een stijl en nummers
die het publiek letterlijk in beweging
zetten. Lukt één nummer niet, dan
probeer ik iets anders of een andere
stijl. Ik heb een basisset en er zijn
onsterfelijke nummers – onder andere
Michael Jackson of goede disco- en
funknummers – die het altijd goed doen,
maar elke avond is anders. Het is een
kwestie van mezelf constant heruit te
vinden. Je moet je publiek blijven verrassen.
Ook voor verzoeknummers van het
publiek ben ik niet doof, maar schrijf
dat niet, anders staat er binnenkort
een file fuifgangers aan mijn draaitafel
te wachten in plaats van te dansen.’
Joris Herpol

maandag 20 augustus
Jaarmarktfestival

> 17.30 uur: Bert & de Bomma’s
voor kids en families
> 19 uur: Buckwood Mojo
bluesrockband van Wemmelaar en
presentator Hans ‘Wainke’ De Boeck
> 20.30 uur: Tom Helsen & Band
singer-songwriter
> 22 uur: The Amazing Flowers
partycoverband
> 23.30 uur: deejay Samsation
vanaf 17.30 uur
tent grasveld gemeentehuis
gratis

Telex
De gemeente zal een studiebureau aanduiden om het mobiliteitsplan
en de blauwe zones te evalueren. Daarna komt er een aangepast
mobiliteitsplan. • Op termijn zullen minstens twee verkeerslichten op de
drukke doorgangsas Windberg-Kaasmarkt-Folletlaan-Brusselsesteenweg
verdwijnen. Het Vlaams Gewest is vragende partij om de verkeerslichten
aan de Tennisdreef en de De Ridderlaan te schrappen. • Tellingen hebben
uitgewezen dat er op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Tennisdreef
640 voertuigen de verkeerslichten voorbijrijden, terwijl er van en naar
de Tennisdreef slechts 21 voertuigen werden geteld. Die verhouding is te
groot om verkeerslichten efficiënt te laten werken. • Het verkeerslicht
aan gemeenschapscentrum de Zandloper zal wel blijven staan, maar
enkel om zwakke weggebruikers toe te laten over te steken. • Om de
bouw van de nieuwe bibliotheek en de sociaaladministratieve campus
op de site aan de Residentie te kunnen realiseren, werkt het gemeentebestuur aan een overeenkomst met de kerkfabriek om zo’n 22 are grond
(300.000 euro) te verwerven. De betrokken gronden zijn nu onbenut en
liggen in de directe omgeving van de Sint-Engelbertuskerk. Er zal wel
een bufferzone van 5 tot 6 meter rond de kerk gewaarborgd blijven. De
rest wordt geïntegreerd in het domein van de Residentie. • Het OCMW
van Wemmel werkt aan een subsidiedossier om deze campus te kunnen
realiseren. Het project wordt geraamd op meer dan 3 miljoen euro, maar
er is nog geen definitieve bouwaanvraag. • De cafetaria in de Residentie
zal met de realisatie van de nieuwbouw worden overgebracht naar de
nieuwe campus. • Chiroleden trotseerden de regen om het zwerfvuil op
de parking van Bowling Stones op te ruimen. Na afloop trakteerde het
bedrijf op pannenkoeken en een gratis toegangsticket. • Nog voor het
bouwverlof zal de nieuwbouw van de Franstalige gemeenteschool
winddicht zijn. Kostprijs: 2,3 miljoen euro. • Door deze realisatie komen
er in het bijgebouw van de Nederlandstalige school vijf klassen vrij om
extra plaatsen te realiseren. De klascontainers zullen na de opening van
de nieuwe school begin 2019 verdwijnen. • Met de vernieuwing van het
historische centrum rond de Sint-Servaaskerk is ook de verlichting van
gevels, ramen, galmgaten en de toren van de kerk vernieuwd. Dat geeft
’s avonds een opmerkelijk sfeerbeeld. • Begin augustus zal de wekelijkse
zondagsmarkt op een andere manier worden geordend, zodat de heraanleg
van de Markt kan beginnen. Kostprijs: 300.000 euro. • De nieuwe kasseien
op de Markt zijn zogenaamde ‘Portugezen’. Tijdens de werken, die in
fases gebeuren en zo’n zes weken zullen duren, zal steeds de helft van de
Markt toegankelijk blijven. Na de werken komen er op de hoeken van
het plein vier groenpartijen en zeventien extra parkeerplaatsen. •
Business Network International (BNI), een wereldwijde vereniging van
ondernemers, start in Wemmel met een afdeling: BNI Norrland. Elke
dinsdag ontbijten er zo’n twintig leden, ondernemers uit Wemmel en
omstreken. • Opmerkelijk: de afgelopen twee maanden zijn er in Wemmel
drie branden op de openbare weg geweest: een vrachtwagenbrand in
de Astridlaan, een autobrand op de Kaasmarkt en een brand door een
uit de hand gelopen barbecue vlak bij het sportcomplex Marcel Van
Langenhove. • De gemeente zal mobiele camera’s inzetten om plaatsen
waar zich vandalisme of sluikstorten voordoet extra in het oog te
kunnen houden. (JH)
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MENSEN
verenigen

Van 14 juni tot 15 juli vindt in Rusland
het WK voetbal plaats. Verschillende
Wemmelse verenigingen organiseren
onder de noemer Parking W gratis
vertoningen van alle wedstrijden van de
Rode Duivels. Om op te warmen maken
we een voetbalpraatje met drie plaatselijke
voetbalfans van diverse pluimage.

FR

Le Mondial sur grand écran à Wemmel
Le Mondial de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet en
Russie. Plusieurs associations organisent des diffusions
gratuites de tous les matchs des Diables Rouges sous le
vocable Parking W. Elles auront lieu sur la pelouse devant
la maison communale (château) dans la H. Folletlaan.
Info: Facebook Parking W.

WK voetbal op groot scherm
Parking W
maandag 18 juni om 17 uur
België vs. Panama (toegang: 15 tot 22 uur)
zaterdag 23 juni om 14 uur
België vs. Tunesië (toegang: 12 tot 22 uur)
donderdag 28 juni om 20 uur
België vs. Engeland (toegang: 18 tot 1 uur)
+ alle volgende wedstrijden waarvoor de Rode Duivels
zich kwalificeren
Locatie: Dr. H. Folletlaan
(voor het gemeentehuis van Wemmel)
info: Facebook Parking W
infoparkingw@gmail.com
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WK op groot
scherm in
Wemmel
Katrien Van den Borre (34)
Voetballer, voetbalsupporter, voetbaljuf

“België moet erin geloven”
Katrien woont in Meise, maar de leerlingen van de
Sint-Jozefschool in Wemmel kennen haar als de
voetbaljuf van het vierde leerjaar. Ze werd dit jaar
kampioen bij de dames van Wolvertem-Merchtem. In
het weekend gaat Katrien altijd naar RSC Anderlecht.
‘Ik ben fan sinds ik Anderlecht kon uitspreken. Nu heb
ik een abonnement in de spionkop, bij de lawaaimakers
van Mauves Army (lacht).’ Wat de nationale ploeg
betreft verdeelt ze haar aandacht tussen de Red
Flames en de Red Devils. ‘Femke Maes (de voormalige
kapitein van de nationale vrouwenploeg) heb ik van bij
de jeugd zien opklimmen. Als ik nu in Leuven naar de
Red Flames ga kijken, zit er veel meer volk dan toen.’
Katriens eerste WK-herinnering? ‘Dat van 1994 in
Amerika. Mijn plakboeken van toen heb ik nog altijd. Ik
was vooral een hevige supporter van Luc Nilis, en altijd
boos op de bondscoaches die hem te weinig lieten
spelen. Tien jaar geleden ben ik Dries Mertens beginnen
te volgen. Vandaag supporter ik dus voor Napels, maar
een praatje met hem maken wordt moeilijker met al
die gillende vrouwen in de buurt.’
Tijdens het WK hangt de klas van juf Katrien vol met
posters en kunnen de kinderen pronostiekjes invullen.
Wat is haar pronostiek? ‘Ik ga on-Belgisch antwoorden
en België zeggen. We moeten erin geloven dat ze
iedereen aankunnen als de individuen tot een groep
gesmeed worden.’ En welke speler – behalve Dries –
zal het verschil maken? ‘De Bruyne, als hij een vrije
rol krijgt.’ (MB)
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Maurizio Lauria (52)
Krantenman, Juve- en squadrafan

Omar Faeik (20)
Zoon van drie WK-landen

“Niet mogen deelnemen
is een enorme klap”

“Kwalificatie betekent
veel voor Egypte”

Maurizio staat al 13 jaar in zijn krantenwinkel Wemmel
Press in de Steenweg op Merchtem. Daar wordt dag in
dag uit over voetbal gepraat. Sinds 10 jaar is hij bovendien voorzitter van de zaalvoetbalclub die volgend
seizoen opnieuw Union Wemmel zal heten. Als Belg
met Italiaanse ouders is Juve de club van zijn hart.
Maar wat vindt hij ervan dat de nationale ploeg van
Italië voor het eerst sinds 1958 het WK mist? Maurizio:
‘Dat was een enorme klap. Het was heel stil na de
uitschakeling tegen Zweden. Ook economisch is het
een slechte zaak. Toen Italië in 1982 wereldkampioen
werd, heb ik een treinbiljet gekocht en ben ik naar
Rimini getrokken voor een enorm feest. Het land
stond op zijn kop.’

Omar woont al 19 jaar met zijn ouders vlak bij de
Sint-Servaaskerk. Hij is een basketter van hoog niveau,
maar speelt nu voetbal bij de U21 van KVK Wemmel.
Voetbal heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in zijn
leven, via zijn moeder die van Marokkaanse afkomst is,
maar vooral via zijn voetbalgekke vader van Egyptische
afkomst. ‘Mijn vader kijkt naar alles: de Egyptische
competitie, de Italiaanse, Engelse, Braziliaanse …’ In de
tijd dat geen van zijn landen zich kwalificeerden voor
een WK, had Omar een boon voor Italië. Maar nu zijn
België, Marokko én Egypte erbij. Voor Egypte is het na
deelnames in 1934 en 1990 nog maar de derde keer dat
ze de eindronde van een WK halen. ‘Dat betekent veel
voor het land na de revolutie. Voor de economie en
voor de mensen. Rijk en arm zullen samen kijken.’

Hoe komt het dat de eindronde deze keer niet werd
gehaald? ‘De keuzes van coach Ventura, maar ook de
verouderende verdediging en het gebrek aan leiderschap in de linies daarvoor zijn de oorzaak.’ En hoe zit
dat met Italianen en hun nationale ploeg? ‘Als de
squadra wint, is iedereen mee. Die passie als het
volkslied gezongen wordt, mag er ook zijn.’
Pronostiekje van de neutrale WK-watcher? ‘Ik zou
graag hebben dat het België wordt, met al die individuele
kwaliteiten. Maar zal de mayonaise pakken met deze
coach? De Bruyne bij Manchester City is toch nog iets
anders dan bij de nationale ploeg. Hetzelfde geldt voor
Mertens, die in Napels een god is. Ik vrees dat de
favorieten opnieuw Brazilië, Spanje, Duitsland en
Argentinië zijn.’ (MB)

Vandaag kan je het niet over Egypte hebben zonder de
naam Mo Salah uit te spreken, de Egyptische ‘Premier
League Player of the Year’ van Liverpool. ‘Als 1 miljoen
Egyptenaren zijn naam op hun biljet voor de presidentsverkiezingen hebben ingevuld, zegt dat veel. Hij is een
goed mens en hij heeft ons met zijn penalty tegen
Congo ook gekwalificeerd.’
‘Als je mij naar een pronostiek vraagt, denk ik dat
Egypte en Marokko allebei de achtste finales halen.
Marokko misschien zelfs de kwartfinale. België is
natuurlijk veel sterker, maar ik hou het ook op de
kwartfinale, omdat ik me zorgen maak over de coach.
De enige vraag die ik aan De Bruyne zou stellen is:
op welke positie wil jij spelen?’ (MB)

5

I N F O R M AT I E
verenigingen

vanaf 1 juni
Start inschrijvingen danslessen
Dansatelier STEPS

woensdag 13 juni
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel

donderdag 28 juni
Avondwandeling
Natuurpunt Wemmel

Van kleuter- en kinderdans tot urban (hiphop),
funk, ragga, jazz en modern. Onder leiding van
gediplomeerde dansjuffen.
inschrijven: webformulier www.dansateliersteps.be
info: 0496 31 29 06 (Ann Caestecker)

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, Louis
Segers (residentie Geurts)

19.30 uur – start aan kerkje Hamme
of om 19.15 uur aan parking gemeentehuis
Wemmel (autodelen)
Avondwandeling door de velden rond Hamme.
Breng stevige schoenen en kleding naargelang
van het weer mee.
info: Rik Devriese, 0472 29 53 91,
hendrik.devriese@skynet.be

dinsdag 19 juni en 21 augustus
Elke stap telt
Okra Wemmel

vrijdag 6 juli
Daguitstap naar Land van Herve
en Voerstreek
Okra Wemmel

vrijdag 1 en 15 juni
vrijdag 3 en 17 augustus
Kaarten
Okra Wemmel
14 uur – Auxilium
info: Rosalie Heyvaert, 02 460 74 44

donderdag 7 juni
Met liftbus naar Nieuwpoort
Samana-Ziekenzorg WemmelHamme
10 uur - vertrek aan Pastorij
info: 02 460 37 82, e.hulpiau@scarlet.be
(vooraf inschrijven verplicht)

donderdag 7 en 14 juni
donderdag 5, 12 en 19 juli
donderdag 2 en 9 augustus
Fietsen in Wemmel en omgeving
Natuurpunt Wemmel
19 tot 21.30 uur – samenkomst aan GC de Zandloper
We fietsen 30 à 35 km met een snelheid van
ongeveer 15 km/u langs kleine wegen.
meer info: jefgeelen2@gmail.com, 0497 28 58 60,
www.natuurpuntwemmel.be

dinsdag 12 juni en 14 augustus
Wandelen
Okra Wemmel
13.45 uur – zaal SKC
info: Jos Vergauwen, 02 460 10 79

14 uur – aan de Zandloper
info: Jan Fieremans, 02 269 90 50

dinsdag 19 juni
Kaartnamiddag
Senioren Wemmel
14 uur – Kasteelstraat 12, Brussegem
info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

dinsdag 19 juni en
dinsdag 21 augustus
Naaien en dergelijke
de Schaar
13.30 tot 17 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 15 04, jo.tieleman@proximus.be

zaterdag 23 juni
Kajakken of fietsen?
Bruisend Wemmel
9 uur – De Westhoek
We kajakken het laatste stukje van de IJzer, van
Diksmuide tot Nieuwpoort. Wie niet van water
houdt, maakt een fietstocht langs ongeveer
hetzelfde traject.
info: www.pasar.be/bruisendwemmel

donderdag 14 juni
Uw zorg en welzijn, welke (voor)uitzichten?
Davidsfonds Wemmel i.s.m. Okra
Voordracht met ruimte voor vragen
OCMW-voorzitter Armand Hermans komt op uitnodiging van de lokale afdeling van
het Davidsfonds en Okra spreken over de veranderingen in de zorg- en welzijnssector.
Hermans spreekt met kennis van zaken, want hij is financieel en administratief
directeur in de sector ouderenzorg van de vzw Emmaüs en bestuurder in diverse
zorgorganisaties. ‘In de gezondheids- en zorgsector is er veel aan het bewegen. Een
van de uitdagingen daarbij is hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden. In de
gehandicaptensector zijn de meeste veranderingen doorgevoerd. Daar zijn extra
middelen vrijgemaakt, maar het zijn er nog onvoldoende. Als die lijn zich doortrekt
voor de ouderenzorg, zitten we met een probleem’, weet Hermans. ‘Nochtans heeft
iedereen recht op aangepaste zorg zonder te veel te moeten betalen of op een
ellenlange wachtlijst terecht te komen.’ (JS)
14.30 uur – GC de Zandloper • prijs: 5 euro (leden), 8 euro (niet-leden)
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prijs: 55 euro per persoon (busvervoer, ontbijt
met koffie en croissant, driegangenmenu, koffie,
boterham, busvervoer en OKRA-begeleiding
inbegrepen)
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

donderdag 26 juli
Avondwandeling in Beverbos
Natuurpunt Wemmel
19.30 tot 21 uur – vertrek Café FameX,
Dries 100, Wemmel
Breng stevige schoenen en kleding aangepast aan
het weer mee.
info: Rik Devriese, 0472 29 53 91,
hendrik.devriese@skynet.be

donderdag 2 augustus
Avondwandeling
Sociaal-Culturele Vereniging van
Liberale Vrouwen
19 uur – Relegem (vertrek aan de kerk)
Avondwandeling met Rik Devriese (voorzitter
Natuurpunt) langs het natuurschoon in Wemmel,
Hamme en Relegem. We sluiten af met een
drankje in den Oude Belg.
prijs: 3 euro (leden), 4 euro (niet-leden)
info: Monique Van der Straeten, 02 441 19 38,
monique.van.der.straeten@scarlet.be

donderdag 23 augustus
Avondwandeling Kobbegem
Natuurpunt Wemmel
19 uur – parking gemeentehuis Wemmel
(autodelen) of 19.30 uur aan kerk Kobbegem
Breng stevige schoenen en kleding aangepast
aan het weer mee.
info: Rik Devriese, 0472 29 53 91,
hendrik.devriese@skynet.be

zondag 26 augustus
Fiets- en wandeltocht
Landelijke Gilde
13 tot 19 uur – vertrek GBS Relegem (met auto)
Fietstocht van 30 km langs rustige, vlakke wegen.
Zorg zelf voor een fiets en het fietsvervoer.
Wandeltocht van 6 km.
info: bestuur@lgrelegem.be

zondag 26 tot vrijdag 31 augustus
Meerdaagse reis naar het
Harzgebergte
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

vrijdag 31 augustus tot
dinsdag 4 september
Bruisend weekend in Roborst
Bruisend Wemmel
Weekend fietsen, wandelen, barbecueën …
in ‘t hartje van de Vlaamse Ardennen.
info: www.pasar.be/bruisendwemmel

zaterdag 16 juni
40 jaar liberale vrouwen
Sociaal-Culturele Vereniging
van Liberale Vrouwen
Jubileumviering
De Wemmelse afdeling van de SociaalCulturele Vereniging van Liberale Vrouwen
viert haar 40-jarige bestaan met een
receptie, verjaardagsbanket en muzikale
omkadering. Monique Van der Straeten
is al 40 jaar voorzitter: ‘Het gaat goed
met onze vereniging. Ons ledenaantal
schommelt rond de honderd. Het is ooit
minder geweest, maar ik ben er toen in
geslaagd nieuwe leden te werven. Op de
zomervakantie na hebben we een goed
gevuld programma, met elke maand
zeker één activiteit. We doen vooral
uitstappen: een stads- of natuurwandeling, een bezoek aan een museum of een
tentoonstelling. Dat onze vereniging
enkel vrouwen telt, betekent niet dat
mannen niet welkom zijn. Echtgenoten
van leden komen regelmatig mee, en
onze deur staat altijd open voor
niet-leden.’ (JS)
18 tot 23 uur – Brasserie Gosset
(Groot-Bijgaarden)
prijs: 55 euro
info: Monique Van der Straeten,
02 441 19 38,
monique.van.der.straeten@scarlet.be

zondag 8 juli
Vlaanderen feest
NCRW en vrijwilligers
Bewegen, barbecue en animatie
Naar aanleiding van Vlaanderen feest hebben de Nederlandse Culturele Raad
Wemmel (NCRW) en vrijwilligers opnieuw een uitgebreid aanbod met fijne activiteiten uitgewerkt. De actievelingen kunnen om 14.30 uur deelnemen aan een
fietstocht van ongeveer 20 km en een wandeling van 7 km. ‘De wandelaars
trekken door de Motte, een plek waar in de toekomst een speelbos zal komen’,
vertelt organisator Monique Froment. ‘Deelnemers dragen beter aangepast
schoeisel. Kinderwagens kunnen niet mee. Vooraf inschrijven is niet nodig.’
Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom op de binnenkoer van de Zandloper voor
taart en koffie. Om 17 uur steekt muziekgroep Zakdoek van wal. Verder is er
ook animatie, bijvoorbeeld een springkasteel voor de jongsten. Om 18 uur kan
iedereen aan tafel voor een lekkere barbecue, verzorgd door Cultuur Bar Bar.
Enkel voor het eten en drinken moet je betalen, al de rest is gratis. (JS)
vanaf 14.30 uur – GC de Zandloper • info: m.froment@skynet.be, 0477 19 71 84

I N F O R M AT I E
uit het centrum

woensdag 30 mei tot
vrijdag 22 juni
Carl Oversteyns
BAM-Experience
FOTOGR AFIECIRCUIT

9 tot 20 uur (uitgezonderd feestdagen)
GC de Zandloper
Deze reeks is het resultaat van Oversteyns’
reis door Siberië in 2015.

woensdag 27 juni
tot maandag 3 september
Paul De Keyzer
Bewasemde kamers
FOTOGR AFIECIRCUIT

9 tot 20 uur (uitgezonderd feestdagen)
GC de Zandloper
gesloten van 6 juli tot 4 augustus
Toen De Keyzer in Costa Rica een lens op
zijn camera klikte en een foto maakte in zijn
hotelkamer, zag hij dat het zonlicht
er voor fascinerende lichtbellen zorgde.
Hij maakte 50 foto’s van zijn bewasemde
hotelkamer.
INFO

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

9 tot 16 uur (opvang van 8 tot 17 uur)
GC de Zandloper
Tijdens deze speelse en leerrijke stage
Nederlands leven we als indianen. We knutselen
een dromenvanger, zingen en dansen als een
indiaan. Met spelletjes leren en oefenen we
woorden en zinnen. Op vrijdag is er een groot
indianenfeest.
prijs: 95 euro

maandag 20 augustus
Jaarmarktfestival
MUZIEK

vanaf 17.30 uur – tent voor gemeentehuis
Lees ook het artikel op blz. 2-3.
gratis

ZOMERSLUITING

GC de Zandloper, Kaasmarkt 75,

GC de Zandloper sluit de deuren tijdens de

1780 Wemmel • info@dezandloper.be ,

zomervakantie van zaterdag 7 juli tot en

tel. 02 460 73 24, www.dezandloper.be

met maandag 6 augustus. Cultuur Bar Bar
is gesloten van maandag 9 juli tot en met
woensdag 15 augustus.
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MENSEN
met een passie

grootvader, vlak bij het Lt. Graffplein. ‘Echte Wemmelaars mag
je ons onderhand wel noemen’, lacht Nadine. Maar dan wel
twee met een groot hart voor Azië. Sinds de kinderen het
ouderlijke nest verlieten, maken de twee van een jaarlijkse reis
naar het oosten een erezaak. ‘Een Aziëbeurs in de Zandloper
heeft alles in gang gezet’, zegt ze onomwonden. ‘De mensen
aan de praatstanden, die hun ervaringen met bezoekers delen,
konden ons overtuigen’, gaat Johnny verder. ‘Ik herinner mij de
dame die ons Azië liet voelen door haar verhalen. Ze zei dat je,
als je er ooit een voet aan de grond zet, hoopt dat je nooit
meer naar huis moet. Want dat zou tegenvallen. Wat als het
meevalt, dachten we toen. Zullen we dan altijd terugkeren? En
zo is het dus gelopen. De prijzen van de vliegtuigtickets pasten
in ons budget. Dus zijn we vol goede moed op het vliegtuig
gesprongen.’

Puur avontuur

© Tine De Wilde

Thailand, India, Cambodja, Laos, Vietnam, Myanmar en Indonesië
passeerden intussen de revue. Verschillende landen hebben ze
meerdere keren afgeschuimd. De vuurdoop beleefden ze in Sri
Lanka, meer bepaald in Beruwela. ‘Dat was nog voor de komst
van het digitale tijdperk. Vandaag boek je een hotel in enkele
klikken. Destijds gebeurde dat per fax. Met het internet zijn we
tegenwoordig in een handomdraai de wereld rond. Dat was
toen anders. Puur avontuur’, aldus Johnny.

Nadine Poty en Johnny
Canderbeek

‘Azië is altijd
een beetje
thuiskomen’
Met de regelmaat van de klok trekken ze
erop uit, richting Azië. Rondtrekken met
de rugzak, unieke ervaringen opdoen,
maar vooral genieten van alle geneugten
die het continent te bieden heeft. Johnny
Canderbeek en Nadine Poty krijgen maar
niet genoeg van het Verre Oosten.
Ook dit jaar staat Azië met stip in de agenda ten huize CanderbeekPoty, intussen voor het 19e jaar op rij. Nadine, die haar jeugd
doorbracht in Anderlecht, heeft ruim 32 loyale dienstjaren in
GC de Zandloper op de teller. Johnny, haar echtgenoot,
afkomstig uit Tienen, is een gepensioneerde beroepsmilitair.
Halfweg de jaren 80 trok hij bij haar in, in het huis van haar
8

‘Het begin was moeilijk,’ vindt Nadine, ‘maar dat kwam door
de cultuurshock. Koeien die vrij op straat liepen, chaotische
verkeerstoestanden, alsof alle regels zomaar geschonden
werden. Maar die eerste indruk werd snel ontkracht. Het
toeval wilde dat we vrij snel goede contacten hadden met
twee locals die ons de cultuur leerden kennen en ons naar
leuke plekken brachten, ver van de grote wegen. We onderhouden nog altijd goede contacten met hen. Dat is trouwens
onze manier van reizen: je openstellen voor de lokale bevolking,
open kaart spelen en uitbrengen wat je van je reis verwacht.
Aan verre bestemmingen, uitgestippeld door een touroperator,
hebben wij niks. Wij zoeken het lokale op. Als je hen het
vertrouwen geeft van ‘doe maar’, creëer je een band en
kom je op plekken waar toeristen amper komen.’

Met de locals

Johnny: ‘Ik herinner mij die ene lange autorit langs de westkust
tijdens een van onze reizen in India. Sami, een jonge kerel –
heel vriendelijk en gedienstig, maar wat teruggetrokken – zat
achter het stuur. Hij had in lange tijd zijn ouders niet meer
gezien. Toen we de streek passeerden waar hij opgroeide,
konden we hem overtuigen om een bezoekje te brengen aan
zijn geboortedorp. De tijd leek er lang stil te hebben gestaan.
Alles oogde er heel primitief, maar we werden er ontvangen als
een koningspaar, met een Fanta en een cola. Je zag de nederige
Sami ook groeien. En of hij fier was.’ ‘Of onze chauffeur, in
Indonesië, die ons meenam naar een vrijgezellenfeest van zijn
neef’, gaat Nadine verder. ‘Dat zijn onverwachte, maar vooral
mooie momenten. Als je zelf moeite doet om je te organiseren
en de lokale bevolking meekrijgt, beleef je zo veel meer unieke
ervaringen.’
De mentaliteit die er heerst, maar ook de geweldige natuur,
de oosterse cultuur en de lekkere, pittige keuken: er zijn
verschillende redenen waarom de Wemmelaars elk jaar
opnieuw uitkijken naar hun vakantie. Bestaat er dan zoiets
als de mooiste bestemming, of de meest ultieme ervaring?

‘Asia is a home from home’
Once again this year, and for the 19th year in a row, Asia
is firmly on the agenda at the Poty-Canderbeek home.
Nadine: ‘It was hard-going to start with but that was
because of the culture shock. Cows roaming loose on
the streets, chaotic traffic conditions... But that first
impression was quickly laid to rest. As luck would have it,
we soon managed to establish good contacts with two
locals who introduced us to the culture and took us to
great spots, far from the main roads. That’s how we enjoy
travelling: opening up to the local community, being
honest and saying what you expect from your trip. If you
give them the confidence to just ‘go ahead’, you forge a
bond and get to see places where tourists hardly ever
venture. In the meantime we have built up a great circle
of friends, both Thai and farang, as the tourists are
called there.’

‘Die vraag stellen ze mij wel vaker’, aldus Johnny.
‘Maar daar kan ik niet op antwoorden. Elke bestemming is anders. De onderlinge verschillen zijn
soms enorm en maken dat je alles op een andere
manier beleeft. Azië is altijd een beetje thuiskomen.’

Vaste (rust)plek

De laatste jaren koppelt het echtpaar een ingekort
bezoek aan een bepaalde streek of naburig land
aan een ‘rustvakantie’ op het Thaise eiland Koh
Samui. Nadine: ‘Het begint fysiek wat te wegen
om continu rond te trekken met de rugzak. Dus
pakken we het ietwat anders aan. Voortaan
bezoeken we plekken die al lang op onze wishlist
staan, maar waar we nooit tijd voor hadden.
Daarna zakken we af naar onze vaste plek op het
eiland. Intussen hebben we er een mooie vriendenkring opgebouwd, zowel Thai als farang, zoals de
toeristen daar worden genoemd. Zo hebben we
de dochter van bevriende Serviërs die in Duitsland
wonen intussen al bezocht in Sevilla. En vingen we
haar in Koh Samui op toen ze haar thesis moest
afwerken. Belgen opzoeken ligt niet in onze aard,
althans niet bewust.’
Of ze op termijn een eigen Thais stekje ambiëren?
‘Dat ligt moeilijk’, lacht Nadine. ‘Je moet dan een
local in vertrouwen nemen die voor je bezittingen
zorgt, en dat is niet evident. Thaise mensen zijn
heel vriendelijk, maar nemen het soms niet zo
nauw. Ze durven weleens een stevige party te
geven terwijl je er niet bent.’
Heeft Azië hen als mens veranderd? Johnny:
‘Ongetwijfeld. Je gaat bepaalde dingen meer
relativeren. De mentaliteit is ginds helemaal
anders. Een haastig leven kennen ze niet. Ze
hebben een houding van gelatenheid. De zichtbare
snelheid van ons leven hier, alles dat georganiseerd
moet worden, enzovoort: het is altijd een beetje
aanpassen als we terug in België aankomen.
Dan is het opnieuw tussen de lijntjes lopen.’

MENSEN
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EN

in de Academie

Celliste Sophie Herssens en
leerling Camille Dumortier

‘Cello heeft een mooie,
warme klank’

Sophie Herssens (55) geeft al 28 jaar cellolessen aan diverse muziekacademies.
Haar jongste leerling is 6 jaar, de oudste 77. ‘Weinig mensen kiezen er
echter voor om cello te leren’, vertelt Sophie. ‘Vooral bij kinderen is het
instrument weinig bekend. En onbekend is onbemind. Dat is jammer,
want de cello heeft een mooie, warme klank. Dat maakt het zo’n speciaal
instrument.’

Instrument huren

Aan de academie van Wemmel is een van haar leerlingen de 11-jarige Camille
Dumortier. Ze kreeg de smaak voor muziek te pakken door haar zus die
piano speelt en haar mama die gitaar speelt. Op haar zesde begon Camille
met vioolles, om twee jaar later over te schakelen op cello. Omdat het
instrument zo groot en duur is, biedt de academie de mogelijkheid om er
een te huren. Zo hebben de muzikanten een cello met de juiste maat om
mee te oefenen en hoeven ze niet steeds een groter exemplaar te kopen.
Cello spelen is niet gemakkelijk, het vraagt behoorlijk wat fysieke kracht.
Camille oefent daarom elke dag een kwartier. ‘Het is belangrijk om de
liedjes vaak te herhalen en om geleidelijk op te bouwen. Het moeilijkste is
om niet vals te spelen. Je moet veel tegelijk doen: strijken met de stok, je
vingers bewegen, enzovoort.’
‘De kunst is om elke hand apart te oefenen en goed te luisteren. Af en toe
naar je vingers kijken helpt ook’, weet Sophie. ‘Ik vind het ontzettend fijn om
mijn leerlingen te zien evolueren. Muziek maken is een plezier om te doen,
het is een mooie hobby voor het leven.’ (DV)

zaterdag 16 juni
Opendeurdag academie
Tijdens de opendeurdag kan je optredens bekijken (muziek,
woord en dans), deelnemen aan workshops, infosessies bijwonen
en instrumenten uitproberen. Inschrijven voor het schooljaar
2018-2019 doe je op het secretariaat.
10 tot 16 uur – academie Wemmel (Dr. H. Folletlaan 24 (oude
pastorie), Wemmel) • info: www.academiewemmel.be

David Bitoune
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I N F O R M AT I E
rand-nieuws

© Tine De Wilde
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EN

Meer niet-Belgen naar het stemhokje

Stem jij ook?

Op zondag 14 oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen.
Die dag bepaal je mee de toekomst van je gemeente, maar
amper 13 procent van de niet-Belgen die in Vlaanderen
hun stem mogen uitbrengen, registreerden zich als kiezer
in de faciliteitengemeenten. De campagne ‘Ik stem ook’
wil dat cijfer opkrikken.
Sinds 2006 mogen ook niet-Belgen
stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Europeanen volstaat het
dat ze 18 jaar zijn en ingeschreven zijn in
het bevolkings- of vreemdelingenregister
van de gemeente. Voor niet-Europeanen
geldt de bijkomende voorwaarde dat ze
minstens vijf jaar legaal in België moeten
wonen. Wie zich wil laten registreren als
kiezer kan een formulier downloaden op
www.elections.fgov.be. Dat moet je voor
31 juli invullen en aan je gemeentebestuur
bezorgen. Langsgaan op het gemeentehuis om je te laten registreren is ook een
optie. De gemeente bekijkt of je aan de
voorwaarden voldoet. Als dat zo is, kan
je je stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en
voor alle volgende verkiezingen op
dat niveau, en heb je stemplicht.
De procedure kun je bezwaarlijk ingewikkeld noemen. En toch zetten weinig
niet-Belgen de stap, ook in de faciliteitengemeenten.
10

Uit cijfers van de FOD Binnenlandse
Zaken van begin mei blijkt dat amper
1.409 van de 10.788, of 13 % van de
potentiële niet-Belgische kiezers in de
zes, zich al heeft geregistreerd. De
cijfers schommelen wel per gemeente:
in Linkebeek zijn het er al bijna 24 %, in
Rode en Kraainem 14 %, in WezembeekOppem 13 %, in Drogenbos 9 % en in
Wemmel nauwelijks 8 %.

Duidelijk informeren

Potentiële kiezers hebben nog twee
maanden de tijd om zich te registreren.
In die tijd willen het Minderhedenforum,
ORBIT en De Wakkere Burger met hun
campagne Ik stem ook zo veel mogelijk
niet-Belgen overtuigen om te gaan
stemmen. ‘We willen dat vooral doen
door de doelgroep van niet-Belgen
duidelijk te informeren. Die informatie
verspreiden we enerzijds via teksten en
video’s op de website www.ikstemook.be’,
legt Wim Van Roy van De Wakkere
Burger uit. ‘Anderzijds helpen we lokale

More non-Belgians heading to
the polling booth
Are you voting too?
Non-Belgians have been able to vote in
municipal elections since 2006. Non-Belgian
Europeans have to be 18 years old and
registered in their municipality’s population
register or register of foreigner nationals. A
further condition for non-Europeans is that
they must have been legally resident in
Belgium for at least five years. If you want to
register to vote, you can download a form
from www.elections.fgov.be. You then have
to complete the form before 31 July and
forward it to your municipal administration.
You can also register at your local
municipal office.
Alba Morganti from Italy has been living in
Wemmel for 11 years now: ‘When you go out
to vote, you help to decide who runs your
municipality. The municipal authorities take
decisions about traffic safety in the area
where you live, about the environment and
greenery, about youth, sports, and so on.
These are important issues after all. I feel
very involved in what is happening in the
municipality.’
For further details: www.ikstemook.be

besturen en sociale organisaties om
drempelverlagende infoacties te organiseren en voorzien we hen van hapklare
informatie voor de inwoners. Meertalige
communicatie vormt voor de gemeentebesturen wettelijk een struikelblok en
dus begrijpen we dat informeren voor
hen niet evident is. We vinden het
vooral jammer dat er vanuit de federale
overheid, die voor de materie bevoegd
is, nog altijd zo weinig inspanningen
worden gedaan om niet-Belgen naar de
stembus te krijgen. Met een link op een
website of een foldertje verzet je op dat
vlak geen bergen.’

Mee beslissen

Olaf Galekop (31) woont al zijn hele
leven in Hoeilaart, maar heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij registreerde zich
in 2006, toen hij voor het eerst mocht
stemmen voor de lokale verkiezingen.
‘Mijn zus stond toen op een lijst, en dus
moest ik wel voor haar gaan stemmen’,
lacht Olaf. ‘Maar ook als dat niet het

geval was geweest, zou ik mijn stem hebben uitgebracht. Ik vind het vanzelfsprekend dat je die kans
grijpt. Als je mee kan beslissen over wie de gemeente
waarin je woont bestuurt, moet je dat doen, vind ik.
De dag waarop ik ook voor de andere politieke
niveaus mijn stem mag uitbrengen, doe ik dat
meteen.’ Volgens Galekop ligt het gebrek aan
duidelijke communicatie aan de oorsprong van de
lage participatiegraad van niet-Belgen aan de lokale
verkiezingen. ‘Ik hoor vaak van buitenlanders dat ze
opzien tegen de administratieve rompslomp. Terwijl
het in werkelijkheid heel eenvoudig is. Die mythe
moet dus zo snel mogelijk de wereld uit.’

Hogere betrokkenheid

Zesde Gordelfestival in Huizingen en Tervuren

‘Gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen
is mijn democratisch recht en dat oefen ik met volle
overtuiging uit’, vult Alba Morganti (49) aan. De
Italiaanse woont al elf jaar in Wemmel. ‘Door te
gaan stemmen bepaal je mee wie je gemeente
bestuurt. Het gemeentebestuur neemt beslissingen
over verkeersveiligheid in de gemeente waar je
woont, over milieu en groen, over jeugd, sport,
noem maar op. Toch belangrijke zaken, vind ik. Ik
voel me erg betrokken bij wat er in de gemeente
gebeurt. Toen ik nog in Brussel woonde, was dat
minder het geval, maar sinds Wemmel mijn thuis is,
is mijn engagement stevig gegroeid.’ Zo stevig dat
Morganti zich in 2012 kandidaat stelde op de lijst
Wemmel. Sinds iets meer dan een jaar zetelt ze in
de gemeenteraad. ‘Ik vind het belangrijk om ook de
niet-Belgen van Wemmel een stem te geven. Zelf
probeer ik zo veel mogelijk van hen te overtuigen
om zich te registreren als kiezer. Ik merk vaak dat ze
het nog niet deden uit onwetendheid of desinteresse.
En dat is jammer. De hogere overheid moet meer
moeite doen om niet-Belgen in het stemhokje te
krijgen. Maar ook voor lokale politici is er een rol
weggelegd. Praat met mensen en maak hen duidelijk
hoezeer ook hun stem telt. Er zijn meer inspanningen
nodig op alle niveaus als we meer niet-Belgen op de
kiezerslijsten willen.’

Sport, spel en animatie

Ook Eurorand, een groep die zichzelf omschrijft als
‘enthousiaste liefhebbers van de democratie’, pleit
voor een grotere participatie van expats, Europeanen
en internationalen aan de verkiezingen van 14 oktober.
Roby Guns, Wies Herpol en Joris Pijpen, de initiatiefnemers van Eurorand, zijn zelf uit de Rand (Hoeilaart
en Wemmel) en richten zich met hun website
www.eurorand.be specifiek naar de inwoners van
de Rand. Ze stellen vast dat de participatie laag is.
‘Nochtans staat de gemeente het dichtst bij de
burger. Het is de taak van elke overheid om

info
www.gordelfestival.be

Op zondag 2 september speelt de Vlaamse Rand opnieuw zijn troeven uit als
fiets- en wandelparadijs. Coördinator vzw ‘de Rand’ werkt dit jaar samen met
Flanders Classics voor het sportieve, logistieke en promotionele luik van het
evenement. De organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen werkt
de fiets- en wandelroutes van het Gordelfestival uit en staat in voor de
bewegwijzering, veiligheid en animatie. ‘Hier en daar leggen we andere
accenten, maar aan het basisconcept van het Gordelfestival raken we niet’,
zegt Nicolas De Koker van Flanders Classics. ‘Zowel geoefende als recreatieve
wandelaars en fietsers kunnen kiezen uit een waaier aan tochten. En animatie
blijft een cruciaal onderdeel. In de twee vertrekpunten, het provinciedomein
van Huizingen en focusgemeente Tervuren, is er muziek, sport, spel, kan je
deelnemen aan workshops, noem maar op. In Tervuren werken we samen
met het gemeentebestuur, in het domein van Huizingen is de provincie
Vlaams-Brabant de trouwe partner. Samen willen we alle deelnemers een
onvergetelijke Gordeldag bezorgen.’
‘De bedoeling van het Gordelfestival blijft om het groene en Vlaamse karakter
van de Vlaamse Rand in de verf te zetten’, zegt Geoffrey Heyrbaut, verantwoordelijke voor het Gordelfestival bij vzw ‘de Rand’. ‘De fietsklassieker van
100 kilometer, met start en aankomst in Tervuren, leidt de deelnemers in
pelotons onder meer door de zes faciliteitengemeenten. Ook op het parcours
van andere fiets- en wandeltochten kom je langs een aantal van onze gemeenschapscentra. In het domein van Huizingen laten we je proeven van een reeks
activiteiten die wij als organisatie aanbieden op het vlak van taalpromotie.’ (TD)

ervoor te zorgen dat iedere inwoner nauw betrokken wordt bij beslissingen
die hem aanbelangen. Met www.eurorand.be willen we de registratie en
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen bij niet-Belgen stimuleren.’
Tina Deneyer
info: www.ikstemook.be, www.elections.fgov.be, www.eurorand.be
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MENSEN
uit Wemmel

Beroep

Kinderverzorgster.

Actief in of lid van
Weight Watchers.

Ik ben
gastvrij.

In mijn vrije tijd hou ik van
citytrips.

T
POS 67
19
/
3
0
14/

Bijna niemand weet dat ik
gelovig ben.

Favoriete plekje

De Markt van Wemmel (zie foto onderaan).

Filmtip

The Notebook.

Je mag me altijd wakker maken
als je me nodig hebt.

Geluk is voor mij

Vassiliki (Vicky) Kouskoura
J. De Ridderlaan
1780 Wemmel

een goede gezondheid hebben.

Beste uitvinding ooit

De Markt is het favoriete plekje van Vicky Kouskoura (zie postkaart).
Midden jaren 90 wordt, ten tijde van burgemeester Geurts, de uitbouw van de
huidige Markt gepland. Immo De Vuyst uit Grimbergen is er eigenaar van circa
7,2 ha gronden en wil er voor ruim 1 miljard frank investeren in gebouwen die
zullen worden opgericht in neo-klassieke stijl.

Het gaat om 10.000 m² gelijkvloerse commerciële ruimte en 17.000 m²
woonruimte in appartementen van 100 à 150 m² van een beter klasse. De
privé-investeerder wil 33 are gratis afstaan aan de gemeente, die daarop zelf
een marktplein kan aanleggen.
(Uit: Twee eeuwen Wemmel van Marcel De Doncker)
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