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Balans van zes jaar
gemeentebeleid
Op zondag 14 oktober gaan we stemmen voor de gemeenteraad, het OCMW en voor
het toekomstige beleid van onze gemeente. Over lijsten, kandidaten en programmapunten informeren we jou in de zandloperkrant van volgende maand. Nu maken we
eerst een balans op van de voorbije zes jaar gemeentebeleid.

N

a de gemeenteraadsverkiezingen
van 2012 kwam Wemmel in een
aparte politieke situatie terecht:
lijst WEMMEL met lijsttrekker Walter
Vansteenkiste haalde 12 op 25 raadsleden.
De lijst van ex-burgemeester Chris
Andries haalde eveneens 12 zetels, maar
viel uit elkaar. De resterende zetel ging
naar het UF-FDF. Deze Franstalige partij
kon of wilde geen akkoord sluiten met
een van de twee andere lijsten. Het
resultaat was dat Walter Vansteenkiste
waarnemend burgemeester werd. Na
maandenlange onderhandelingen werd
er uiteindelijk een akkoord bereikt over
de inhoud en de verdeling van de
mandaten. In januari 2014 vormden vijf
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leden van de LB-lijst (Andries) de
‘G5’-groep, die de beleidsnota van
Vansteenkiste steunden. Andries ruilde
zijn schepenambt in en werd gemeenteraadslid. Vincent Jonckheere werd
schepen en zetelde als onafhankelijke.
Vansteenkiste kreeg uiteindelijk een
meerderheid van 17 op 25 raadsleden
achter zich. Al snel bleek dat deze
meerderheid inzette op een actieve
aanpak van een aantal dossiers. Het
communautaire verdween naar de
achtergrond, de inhoud stond voorop.
Ze installeerde de wettelijk verplichte
gemeentelijke sport- en jeugdraad, waar
in het verleden nooit werk van werd
gemaakt. En de oppositie? Die had

weinig of geen vragen, en keurde
verschillende keren de budgetten goed.
Wel kwamen er vanuit die hoek heel wat
moties op de gemeenteraad, vaak over
zaken van bovengemeentelijk belang.
Daarnaast probeerde de oppositie het
ook communautair te spelen.

Portemonnee herschikken

Eerste taak? Financiën op orde krijgen,
want de gemeente kampte al een hele
tijd met een structureel tekort. Tijdens
een woelige gemeenteraad werden de
opcentiemen op de onroerende voorheffing opgetrokken van 850 naar 1.100,
de vroegere huisvuilbelasting ging van
140 naar 160 euro per jaar. Ook de
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uitgaven werden aangepakt. Deze
maatregelen resulteerden op het einde
van de legislatuur in een afbouw van de
schuld van ruim 10 miljoen euro. De
meerderheid creëerde tegelijkertijd ook
ruimte voor een nieuw beleid. Zo
investeerde ze fors in onder andere de
heraanleg van de Rassel, het centrum
rond de Sint-Servaaskerk, de vernieuwing
en aanleg van een parking aan de
Pastorijstraat, een nieuw kunstgrasveld
aan het Van Langenhovestadion. Er
kwam een uitbreiding van de Franstalige
en Nederlandstalige gemeenteschool,
een nieuw recyclagepark met gratis
plastiekcontainer. Er werden waterbeheersingswerken uitgevoerd, het
cameranetwerk werd uitgebreid met
2 mobiele camera’s en het aantal gemeenschapswachten werd uitgebouwd.
Het gemeentebestuur ondersteunde
de voorbije jaren ook heel wat burgerinitiatieven, zoals buurtfeesten.
Aanvankelijk enkel door logistieke steun,
sinds dit jaar met feestcheques. Tijdens
het WK voetbal deze zomer werd Parking
W gesteund, met live uitzendingen van
de Belgen op groot scherm voor het
gemeentehuis. Parking W zette in op
een afvalarm evenement met herbruikbare bekers en verzameldoosjes voor
sigarettenpeuken. Dat de gemeente
burgerinitiatieven genegen is, blijkt ook
uit de samenwerkingen met verenigingen
als Warm Wemmel. Een organisatie die
sinds enkele jaren acties op touw zet om
mensen bij elkaar te brengen en mensen
die het moeilijker hebben te ondersteunen.

Maar… er is altijd een
maar

Maar. Mobiliteit blijft een knelpunt
waaraan ook een volgende meerderheid
een hele kluif zal hebben. Door zijn
ligging krijgt de gemeente veel pendelverkeer vanuit het hinterland over zich
heen. De drie grote verkeersaders
slibben geregeld dicht. De gemeente
wachtte lang met de opmaak van een
mobiliteitsplan, omdat ze geen mobiliteitsambtenaar vond. Nu is een eerste
aanzet gegeven om de impact van de
verkeersstromen in kaart te brengen.
Geen eenvoudige oefening omdat ook
heel wat externe factoren en hogere
overheden meespelen. De meerderheid
voerde wel een uitbreiding van de

blauwe zones in. Zo kon het wild parkeren
tijdens evenementen in de buurt van de
Romeinsesteenweg worden aangepakt.
De gemeenschapswachten kregen de
toelating om GAS-boetes uit te schrijven.
Wemmel zal ook gevolgen dragen van
de uitbreiding van de Ring. Het afschaffen
van de op- en afritten aan de Limburg
Stirumlaan blijft een moeilijk punt. Het
college wil van deze laan liever opnieuw
een woonstraat maken, maar wacht de
studies van de hogere overheden af om
haar definitieve standpunt te bepalen.
Buurgemeente Brussel is tegen. Nieuwe
op- en afritten aan de Steenweg op
Brussel, waarvan sprake, zijn evenmin
evident.

slikt de Noordrand onredelijk veel
vluchten in verhouding tot Brussel en de
Oostrand. In het geval van Parking C,
waarop het Eurostadion gebouwd zou
worden, oordeelde de gemeente - net
als buurgemeente Grimbergen - dat dit
grote project te veel negatieve gevolgen
zou hebben voor Wemmel en de directe
omgeving op vlak van mobiliteit, veiligheid, waterhuishouding, parkeerdruk en
leefbaarheid. Hoe graag Brussel en
Ghelamco het ook wilden, het project
kreeg uiteindelijk niet de nodige
vergunningen.

Niet alles in één keer

De meerderheid zette deze legislatuur
verschillende projecten in de steigers,
maar kon ze deze legislatuur niet afwerken.
Zo staat de nieuwe sociale campus en
de bibliotheek in het park van de
Residentie er vandaag nog niet. Het
speelbos in de Motte krijgt inmiddels
vorm, maar moet, met steun van de
hogere overheid, verder worden
uitgewerkt. En: twee speelpleintjes
vernieuwen in zes jaar tijd is wat aan de
magere kant. Ook de renovatie van de
sporthal stond op het ‘to do’-lijstje,
maar werd niet gerealiseerd. De meerderheid wil inzetten op meer fietspaden,
en kreeg voor sommige straten ook
subsidies, maar enkele belangrijke
werken blijven uit. Denk aan bovenlokale
fietssnelwegen, zoals op de Limburg
Stirumlaan en de Van Elewijckstraat. Zij
zitten momenteel in een traject voor
toekenning van subsidies voor de
heraanleg.

Soms haperde de meerderheid. Zo
was de invoering van ‘i-school’, het
elektronische inschrijvings-, registratie-,
en betalingssysteem voor de binnen- en
buitenschoolse kinderopvang in de
scholen een mislukking. De doelstellingen
(een beter zicht krijgen op de bezettingsgraad, het toezichtpersoneel efficiënter
inzetten, achterstallige betalingen
vermijden) waren goed, maar de uitwerking
liet te wensen over. Uiteindelijk besloot
het college te stoppen met ‘i-school’
voor de voorinschrijvingen van de
buitenschoolse opvang en hiervoor
terug te keren naar het oude systeem.

Buiten de gemeente

Burgemeester Vansteenkiste liet in
dossiers als het vliegtuiglawaai en
Parking C de stem van Wemmel buiten
de gemeentegrenzen horen. Zo ging
Wemmel, samen met een aantal buurgemeenten, de juridische strijd aan voor
een eerlijke spreiding van de vluchten
van en naar Brussels Airport. Momenteel

Er zijn ook heel wat waterbeheersingswerken uitgevoerd, wat vele kelders en
straten droog hield. Een belangrijk
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Bilan de six ans de politique communale
Après les élections communales de 2012, Wemmel s’est retrouvée dans une situation politique
quelque peu particulière : la liste WEMMEL avec Walter Vansteenkiste en tête de liste a obtenu
12 des 25 mandats au conseil, la liste de l’ancien bourgmestre Chris Andries a également obtenu
12 sièges, mais s’est dissoute. Le mandat restant est revenu à UF-FDF. Après des mois de
négociations, un accord a finalement été atteint. En janvier 2014, un document stratégique a
été adopté et Walter Vansteenkiste est devenu bourgmestre.
Avec cette majorité, le communautaire a disparu à l’arrière-plan, le contenu passait en premier.
Première tâche ? Mettre de l’ordre dans les finances. Cela a permis une réduction de
l’endettement de quelque 10 millions d’euros. Et l’opposition ? Elle n’avait peu ou pas de
questions, mais a tenté de jouer malgré tout la carte communautaire.
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sluitstuk volgt eind dit jaar met de sanering en verwijdering
van slib uit de vijver aan het gemeentehuis. Op vlak van lokale
economie zette de gemeente een nieuwe aanpak in de steigers
door drie handelskerngebieden aan te duiden waarrond
actieplannen zullenworden opgemaakt: de Markt, het
Luitenant Graffplein en het Commandant De Blockplein.
Het afvalbeleid zal dan weer met de nieuwe intercommunale
Intradura, vanaf 1 januari 2019, verder worden verfijnd richting
‘meer sorteren en minder restafval produceren’.

Blinde vlekken

En dan zijn er de zogenaamde blinde vlekken: dossiers waarin
de meerderheid wel een ballonnetje opliet, maar die uiteindelijk
nog niet werden beslist of op de lange baan zijn geschoven.
Zo is het onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met het
gemeentelijk complex aan de Zijp. Het complex is duur in
onderhoud en wordt momenteel onderbenut. Er was sprake
om er jeugdverenigingen in onder te brengen, maar of dat zal
gebeuren, is onduidelijk. Nog een ballonnetje: wat met het
gemeentehuis/kasteel? De gemeentelijke diensten zitten er te
klein behuisd en de lokalen zijn verouderd. Eerst was er sprake
om te verhuizen naar het politiekantoor in de Hoeve Dries,
maar om allerlei redenen werd dat voorlopig afgevoerd.
Nadien werd geopperd om een nieuw administratief gebouw
te bouwen aan de Vanden Broeckstraat, of om een extra
gebouw op te trekken achter het gemeentehuis. Het ‘kasteel’
zou dan louter voor ceremoniële activiteiten worden gebruikt.
Een studiebureau zal nu de haalbaarheid van dat alles onderzoeken. En dan Hoeve Dries, waar momenteel de gemeenschapswachten en de wijkwerking van de politie zijn ondergebracht, maar verder leegstaat. Een duidelijk plan voor het
gebouw bestaat er momenteel niet. Er is de piste om de hoeve
om te bouwen voor de gemeentediensten, of het pand zelfs te
verkopen, maar duidelijk is dat allemaal nog niet.
Conclusie? De huidige meerderheid is deze legislatuur
geëvolueerd van een oppositielijst naar een beleidspartij die
haar verantwoordelijkheid neemt. De opsomming van onderwerpen hierboven toont dat het werk niet af is, maar dat er de
afgelopen jaren wel veel is gebeurd.
Joris Herpol
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woensdag 26 september
Scholenloop voor alle
scholen
Op woensdag 26 september zal het gejoel van kinderen
net iets harder klinken op het domein van de gemeentelijke basisschool, want dan vindt de scholenloop
plaats. Alle scholen, goed voor in totaal 1.200 leerlingen,
nemen hieraan deel. Dat was ooit anders, want in 2010
haakte de Franstalige gemeenteschool onder politieke
druk af. De reden? De toenmalige gemeenteraadsvoorzitter en schepen Bernard Carpriau (MR) vond
de scholenloop ‘te Vlaams’. Vandaag wordt de scholenloop actief gesteund door het gemeentebestuur.
Simon Broeckaert, deskundige sport van de dienst
Vrije Tijd in Wemmel (VTW): ‘Het is ondertussen
ongeveer de dertigste keer dat de scholenloop wordt
georganiseerd. Alle scholen doen mee: Campus
Wemmel, GO Kameleon, de vrije scholen Mater-Dei
en Sint-Jozef, de gemeentelijke Nederlandstalige
basisschool en de gemeentelijke Franstalige basisschool. De organisatie is in handen van de gemeenteschool en wordt ondersteund door de dienst Vrije Tijd
en Welzijn van de gemeente. Elk kind krijgt een flesje
water, en er zijn medailles voor de eerste drie van elke
leeftijdsgroep. De afstanden variëren van 400 tot
1.600 meter, afhankelijk van de leeftijdsgroep. Jongens
en meisjes lopen apart. We willen met deze scholenloop kinderen prikkelen en aanzetten tot sporten.’
(JH)
Ouders en supporters zijn op woensdagvoormiddag
26 september welkom tijdens de scholencross.
De eerste reeks start om 9 uur op het schooldomein
in de J. Vanden Broeckstraat.
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Dit najaar kunnen kinderen en hun
mama, papa, oma of opa samen spelen
en Nederlands oefenen. Eerst luisteren
jullie naar een verhaal. Daarna spelen
jullie samen leuke spelletjes in het
Nederlands.
Doe je mee? Iedereen is welkom, ook
wie nog niet zoveel Nederlands begrijpt
en spreekt. Dit is geen opvang. Mama,
papa, oma of opa komt mee. Dit is een
organisatie van Kanak vzw, Bib Wemmel
en GC de Zandloper.
15 tot 16.30 uur (thema dieren)
bibliotheek Wemmel
extra data:
27/10 van 10.30 tot 12 uur (thema
Halloween) - bibliotheek Wemmel
21/11 van 14.30 tot 16 uur
(thema Sinterklaas) - GC de Zandloper
gratis
info NL-FR-DE-EN: www.dezandloper.be

zaterdag 29 september
Infomoment Boekenstoet
Bib Wemmel
Vrijwilligers gezocht!
De Boekenstoet (vorig jaar Boekenbende)
is een voorleesproject waarbij vrijwilligers
bij taalarme en/of sociaal kwetsbare
gezinnen met kinderen tussen 4 en 9
jaar thuis voorlezen in het Nederlands.
Taalstimulering en leesplezier zijn de
hoofddoelstellingen. We zoeken 10
gemotiveerde voorlezers die 10 x 1 uur
voorlezen aan huis (tussen oktober
2018 en april 2019), 1 x met hun voorleeskindje de Wemmelse bib bezoeken,
1 x met hun voorleesgezin naar Kapitein
Winokio in de Zandloper gaan op 13
oktober en 1 x aanwezig zijn op het
slotfeest (april 2019).
10 uur – bib Wemmel
interesse of meer info: 02 462 06 20
of bib@wemmel.be
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woensdag 19 september
Nieuw: Spelen in het
Nederlands

uit de Bib

Kinder- en Jeugdjury in de bib

Kearyo: ‘Ik doe zeker terug mee!’
De negenjarige Kearyo Herremans las niet graag boeken, maar daar kwam
vorig jaar verandering in. Aangespoord door zijn mama nam Kearyo deel
aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), een boekenjury door
kinderen. Bibliotheken over heel Vlaanderen organiseren dan leesgroepen
(voor kinderen van 4 tot 16 jaar) die boeken lezen en beoordelen. Kearyo
zat in groep drie bij begeleider Maureen Waxweiler. Al jaren is zij vrijwilliger
in de bib van Wemmel en gaat zij met de kinderen op zoek naar het beste
boek van het voorbije jaar.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Maureen: ‘De organisatie selecteert op voorhand acht boeken. Die moeten
de kinderen dan thuis lezen. Vier keer op het jaar komen we samen en
bespreken we twee boeken die de kinderen in de afgelopen periode hebben
gelezen. De kinderen krijgen een hulpboek van de bib waar vragen in staan
die helpen bij het beoordelen van het boek.’
Is het moeilijk om dat te doen?
Kearyo: ‘De dikke boeken waren soms wat lastig om lezen, maar meestal
ging het beoordelen wel vlot. Tijdens de bijeenkomsten in de bib mochten
we telkens om beurt onze vragen over het boek bespreken en dan ging
Maureen daar dieper op in.’
Maureen: ‘Die vragen leidden ook vaak tot leuke gesprekken.’
Hoe komt er dan een uiteindelijke winnaar uit de bus?
Maureen: ‘Alle kinderen geven individueel punten. Over heel Vlaanderen
worden die verzameld en wordt de winnaar bepaald.’
Kearyo: ‘En er is ook nog een slotfeest waarop een auteur komt vertellen
hoe je een boek moet schrijven!’
Was het een leuke ervaring?
Kearyo: ‘Ik heb veel moeilijke woorden leren begrijpen en ik was naar het
einde toe ook meer op mijn gemak. Het was een beetje thuiskomen in de bib.
Maureen: Je zag Kearyo’s zelfvertrouwen groeien en dat was fijn om te zien.
En het zijn gewoon ook altijd heel gezellige momentjes met hapjes en
drankjes!’
Kearyo: ‘Aan alle kinderen: niet twijfelen en meedoen. Ik doe zeker ook
terug mee!’
Wil je ook deelnemen? Schrijf je dan vanaf september in voor de volgende
editie. Meer info vind je op www.kjv.be, inschrijven kan via bib.wemmel.be
of 02 462 06 20.
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Jan Vanden Broeck, postbode met pensioen

‘Door weer en wind’
‘Het beroep van postbode is niet te onderschatten.
Het is letterlijk veel zwaarder geworden. Er zijn minder
brieven, maar het aantal pakjes is enorm gestegen, en er
is meer reclame die je dagelijks in de bussen moet krijgen.’
Aan het woord is Jan Vanden Broeck, die na 19 jaar dienst
in Wemmel met pensioen ging.
1 september 1999 was geen ‘gewone
eerste schooldag’ voor Jan Vanden
Broeck. Na 16 jaar werken als koetswerkhersteller en 10 jaar als magazijnierverkoper in een groothandel van starters
en alternators voor alles wat wielen
heeft, zocht hij een andere uitdaging.
‘Ik heb altijd dicht bij huis gewerkt, en
wilde opnieuw een job dicht bij de deur.
De Post in Wemmel zocht brievenbestellers, en dat sprak me wel aan.
Ik mocht na een opleiding op ronde
in de De Limburg Stirumlaan en werd
een postbode die zoals elke ‘beginner’
vervangrondes kreeg. Het was eerst
wennen: ik ging van een privé- naar een
openbaar ambt, en moest veel leren
omdat alles toen nog manueel verliep.
Als de post binnenkwam, moest je die
zelf sorteren, per ronde en per straat.
Daar was je gauw 3 tot 4 uur mee bezig.
Daarom begonnen we al om 5 uur
’s morgens. En je had toen ook nog een
6

aparte krantenronde. Die deden de
postbodes in het begin zelf met de fiets.
Vandaag worden de 5 krantenrondes
(goed voor 1.000 dagbladen, te verdelen
over heel Wemmel) met de auto gedaan.’

Over fietsen en honden

Jan heeft alle postrondes gedaan. ‘Mijn
eerste ronde was die in Bouchout, die ik
heel graag deed. Maar mijn lievelingsronde was ronde 21, met onder andere
de Rassel, Molenweg en zijstraten. Ik
leerde er in de 15-tal jaar dat ik die ronde
deed, veel sympathieke en boeiende
mensen kennen.’ Is het werk soms
gevaarlijk? ‘Je moet elke situatie toch
goed inschatten. Het is belangrijk dat je
je fiets goed meester bent. Iedereen kan
fietsen, of denkt dat toch. Maar kan je
dat ook met 2 zwaar geladen tassen met
brieven en pakjes in? Dat ‘stuurt’ en
‘rijdt’ veel minder makkelijk. Ik heb
steeds met mijn eigen fiets gereden.
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Jan Vanden Broeck, facteur à la retraite
‘Le métier de facteur ne doit pas être
sous-estimé. Il est littéralement devenu plus
lourd. Il y a moins de courrier, mais le nombre
de petits paquets a augmenté dans des
proportions considérables, ainsi que les
publicités à glisser tous les jours dans les
boîtes.’ C’est Jan Vanden Broeck qui nous
parle; après 19 années de service à Wemmel,
il a pris sa retraite. ‘On est facteur par tous
les temps. Lorsqu’il pleut, on est trempé.
Mais on l’est tout autant avec 30°.’ (rit) Y
a-t-il des choses qui peuvent aider les
facteurs dans leur travail? ‘Placez votre
numéro d’habitation en lettres claires et
contrastées sur la boîte aux lettres et la
sonnette de la porte. Et veillez aussi à
signaler clairement si vous souhaitez ou non
recevoir la publicité. Cela ne peut avoir qu’un
impact positif sur la propreté des rues.’

Vandaag krijgt iedereen een postfiets
ter beschikking.’
Het beroep wordt volgens Jan vaak
onderschat. ‘Postbode ben je door weer
en wind. Als het regent, ben je nat. Maar
als het 30 graden is, ben je dat ook.
(lacht) Daarnaast is het uitkijken voor
gevaarlijke honden. Vooral kleine
honden kunnen gevaarlijk zijn en soms
venijnig uithalen. Zo heb ik zelf eens
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enkele jack russells achter mij aan gekregen. Op je
eigen ronde ken je de honden in de huizen gelukkig
wel en durf je aan te bellen voor een aangetekende
zending. Maar als ik moet bellen aan een huis dat
ik niet ken, waar een gevaarlijke hond zit, pas ik.
Sommige collega’s zijn al gebeten door honden.’

Maatschappij in overdrive

Het beroep is volgens Jan ook letterlijk veel
zwaarder geworden. Vanden Broeck: ‘Er zijn
misschien minder brieven, maar er zijn ook meer
pakjes en reclamefolders af te leveren. Mensen
verwachten vandaag bovendien veel meer dan
vroeger. Eigenlijk is de maatschappij in overdrive
aan het gaan. Een pakje dat je via het internet
bestelt, moet de volgende dag al geleverd zijn. Als
alles wat minder gejaagd was, zou het leefbaarder
zijn voor iedereen. Ik heb eens een pakje via het
internet besteld op een zaterdag en op zondag
stond hier een bestelwagen voor de deur met dat
pakje. Ik was beschaamd, want ik had het helemaal
niet zo dringend nodig.’
In zijn 19-jarige loopbaan heeft Jan Wemmel zien
veranderen. ‘Er is heel veel bebouwing bij gekomen,
en ongeveer de helft van de postbodes die vandaag
vanuit het postgebouw in Wemmel vertrekken,
is van een andere origine: Bulgaars, Pakistaans,
Turks … Het is ook niet gemakkelijk om nog
nieuwe postbodes te vinden.’
Zijn er zaken die postbodes kunnen helpen in hun
werk? ‘Breng je huisnummer in duidelijk contrasterende cijfers aan op je brievenbus en deurbel. En
zorg ook voor een duidelijke vermelding of je al
dan niet publiciteit wil. De netheid van de straten
zal er wel bij varen.’

Cultureel verwend

Dan volgt nog de onvermijdelijke vraag: vreest Jan
het ‘zwarte gat’ nu hij met pensioen is? ‘Helemaal
niet. Ik stap minstens 10.000 stappen per dag, en
doe een wandeling van 6 km langs Brussegem, de
‘5 wegjes’ en terug naar Wemmel. Dan kom ik tot
rust. Ik wil ook genieten van het leven zonder zot
te doen. Gezond blijven en mezelf nuttig bezighouden is mijn credo. Ik ben de kok in huis en hou
me ook bezig met het huishouden. In onze vrije
tijd pik ik met mijn echtgenote een optreden mee.
We zijn in onze regio echt verwend op het vlak van
cultuur, met cultuur- en gemeenschapscentra in
Wemmel, Strombeek, Meise, Vilvoorde, Asse …
en dan is er nog het enorme aanbod in Brussel.
Ik ben liefhebber van jazzmuziek en zou er geen
probleem mee hebben als onze televisie kapot
was: er is keuze genoeg. En als ik niet kan wandelen
omwille van slecht weer, is er nog altijd een goed
boek’, besluit Vanden Broeck.

In memoriam
Meester Jos Mertens (1938-2018)
‘Het leven heeft hem de kans gegeven om veel van zichzelf aan anderen te
geven. Beter kunnen we het niet verwoorden’, zegt Mia Van den Berghe,
echtgenote van Jos Mertens (80). Net voor de zomer overleed meester Jos
onverwacht aan de gevolgen van een kortstondige, kwaadaardige ziekte.
Jos Mertens, vader van drie kinderen en opa van zes kleinkinderen, is in
Wemmel bekend als ‘meester Mertens’. Hij gaf 30 jaar les in de gemeentelijke
basisschool. Daarnaast was hij ook actief in het volleybal: eerst als volleybalspeler bij diverse clubs zoals ‘Hooghuis’ en ‘Gavo Ganshoren’. Daarna als
medestichter van het Eurovolleycenter in Vilvoorde, secretaris-generaal van
de Vlaamse volleybalbond (nu: Volley Vlaanderen), penningmeester van de
volleybalfederatie VLM en scheidsrechter en trainer van diverse clubs.
Hij was ook medestichter en ondervoorzitter van de provinciale VlaamsBrabantse sportraad.
Jos was heel actief in het Wemmelse verenigingsleven, waarbij vaak een
beroep werd gedaan op zijn computer- en websitekennis. Daarnaast was hij
mee de trekker van de populaire Superclub, een soort spel zonder grenzen
waaraan de Wemmelse verenigingen in 1977, 1978 en 1980 deelnamen. In
dezelfde periode organiseerde hij de Stuif Uit, een populaire oudejaarsfuif.
In biljartclub Krijt op Tijd was hij sinds 1964 actief. Als bestuurslid van de
Wemmelse sportraad organiseerde hij drie jaar op rij mee een stratenloop
en kaarttoernooi tijdens het jaarmarktweekend. Om te kaarten sprak hij nog
wekelijks af met vrienden. Het woord rusten stond niet in zijn woordenboek.
Wat weinigen weten, is dat Jos ook een groot liefhebber van jazz en operette
was, dat hij regelmatig een stukje piano speelde en dat hij 10 jaar heeft
gevlogen met sportvliegtuigen op het vliegveld in Grimbergen. Een
eeuwelinge bezorgde hij ooit, als verjaardagscadeau, een onvergetelijke
luchtdoop boven Wemmel.
Ondergetekende was een knaap van 8 jaar toen hij les kreeg van ‘meester
Mertens’, een strenge maar rechtvaardige onderwijzer, vooral bevlogen
tijdens de geschiedenisles. Van de weinige impressies die een mens uit zijn
kindertijd onthoudt, blijft de les over ‘de holbewoners en de jacht’ hangen.
Het regende figuurlijk speren door de klas toen de meester jachttaferelen
nabootste. Zelfs 35 jaar later blijft dat beeld hangen. (JH)

Joris Herpol
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MENSEN
met een passie

Isaac Schamp verzamelt, verkent en verbetert kaarten

Een man met een plan

Voor Isaac Schamp (14) zijn wegen nooit ondoorgrondelijk. Al van jongs af
heeft hij een bijzondere interesse in metroplannen, landkaarten en stadsplattegronden. Om het netwerk van bruggen, wegen, sporen en tunnels dat
erop wordt weergegeven, maar ook om de manier waarop dat gebeurt.
Isaac Schamp woont al heel zijn leven
in Wemmel, loopt school op het
Jan-van-Ruusbroeckcollege en verdeelt
zijn vrije tijd tussen Chiro, badminton,
lezen en allerlei interessante zaken op
het scherm. Een minder voor de hand
liggende passie van hem situeert zich in
de wereld van mobiliteit en openbaar
vervoer. Stop Schamp een plannetje in
de hand en hij wijst je de weg. Of hij
zal je zeggen hoe dat plannetje
nog beter kan.
Weet je nog hoe die interesse in het
netwerk achter de voertuigen is
ontstaan?
Isaac Schamp: ‘Dat was jaren geleden
al, met een fascinatie voor openbaar
vervoer. Eerst vooral voor treinen,
daarna voor alle soorten openbaar
vervoer: bus, tram, metro, treinen en
uiteindelijk ook luchtvaart. De meeste
kinderen vinden treinen boeiend omdat
ze zo groot en snel zijn. Bij mij hebben
de dienstregelingen en de kaarten van
het openbaar vervoer de passie nog
aangewakkerd. Uiteindelijk zijn die
kaarten ook iets wat je thuis kan bestuderen. Het is moeilijker een trein in huis
te halen. (lacht) Het begon ooit met een
kaart van mijn ouders uit de lade hier.
Dat was een kleine metrokaart van
Brussel, uitgebracht toen er juist een
verandering was geweest aan het
netwerk. Zo ben ik begonnen met
kaarten van de MIVB te verzamelen.
In het begin alleen van de metro, na een
tijd ook de grote netplannen waar ook
de tram- en buslijnen op staan. Zo heb
ik nu een boekenplank vol met ook
nog metrokaarten van andere steden,
wegenkaarten, en zelfs een paar
skikaarten.’
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Hoe ver gaat de passie precies?
Isaac: ‘Tegenwoordig ben ik er niet
meer alle dagen mee bezig, maar een
paar dagen geleden ben ik in Brussel
toch nog het nieuwe netplan gaan
vragen aan de balie. Het is vooral het
grafische aspect dat me nu het meest
bezighoudt. Het is interessant om te
bestuderen hoe je zoiets ingewikkeld
als een vervoersnetwerk vereenvoudigd
maar juist kan weergeven. Vroeger
probeerde ik dat ook wel eens zelf door
kaarten te tekenen. Op de computer had
ik bijvoorbeeld het eenvoudige maar
goede programma Metro Map Creator
om zelf metronetwerken te maken.
Ondertussen heb ik natuurlijk ook
mijn weg gevonden naar Google Maps
en Open Street Maps. Maar ook de
geschiedenis interesseert me. Op de
Boekenbeurs heb ik samen met mijn
vader De Grote Atlas van Ferraris
gekocht – een van de oudste atlassen
van onze streken, waar Wemmel
trouwens ook al op staat.’
Dus als de MIVB het je zou vragen,
zou je eventueel wel voor hen willen
werken?
Isaac: ‘In de toekomst zou ik het zeker
zien zitten om aan de tekentafel te
gaan zitten.’
Hoe zit het dan nu met de
netplannen van de MIVB?
Isaac: ‘In vergelijking met sommige
andere steden is het Brusselse openbaarvervoernetwerk vrij eenvoudig,
maar het is nog altijd een opdracht om
de plannetjes helemaal te laten kloppen.
Soms zie je op plannen dat lijnen elkaar
kruisen op plaatsen die niet helemaal
kloppen met de werkelijkheid, of dat een

lijn horizontaal wordt afgebeeld terwijl
ze eigenlijk eerder diagonaal loopt. Om
plannen grafisch te laten kloppen, kan je
de realiteit niet altijd te letterlijk weergeven. Maar de gebieden die ik in realiteit
goed ken, inspecteer ik altijd even.
Zo heb ik al eens een mailtje gestuurd
naar de MIVB om te wijzen op een paar
fouten, zoals een buslijn in Wemmel die
al een tijdje niet meer reed. Dat hebben
ze dan aangepast.’

© Tine De Wilde

Zitten de dingen in jouw hoofd even
systematisch en schematisch in
elkaar als op een kaart?
Isaac: ‘Het zou kunnen dat dat er iets
mee te maken heeft. Ik moet toegeven
dat als ik me verplaats, ik meestal het
gebied waar het over gaat uit het hoofd
ken. Als ik met vrienden onderweg ben,
krijg ik meestal ook de rol toegespeeld
van de gids die de weg toont of zegt
welke tram we moeten nemen. Zeggen
dat ik het openbaar vervoer op vakantie
als een attractie beschouw, gaat te ver,
maar als kind vond ik het natuurlijk leuk
om eens de metro te nemen in Parijs of
Londen. Mijn favoriete metrostation?
Het grootste waar ik al geweest ben,
is in ieder geval Châtelet-Les Halles in
Parijs. Het is indrukwekkend hoe dat
in elkaar zit met al die lijnen en gangen
boven en naast elkaar.’

Zit het Brusselse netwerk goed
in elkaar?
Isaac: ‘Om de zoveel maanden worden
kleinere aanpassingen aangebracht, en
om de vijf à tien jaar wordt alles herzien
en gebeuren er grotere aanpassingen
die meestal goed zijn. Zoals nu met
de nieuwe tramlijn naar het UZ. Bij de
werken aan de ring zal ook geïnvesteerd
worden in openbaar vervoer. Je mocht
suggesties doen. Ik heb een paar ideeën

gestuurd over wat in onze buurt beter
kan. De situatie van de bus op de De
Limburg Stirumlaan is niet optimaal
door het verkeer dat de bus stoort.
Door de op- en afrit naar de ring daar
te schrappen, zou doorgaand verkeer
vlotter door kunnen. Op de Heizel
komen misschien ook verbeteringen.
Je hebt daar nu de stations Heizel, Koning
Boudewijn, Stadion en Esplanade. Die
kunnen beter op elkaar worden afgestemd.’

Wat brengt volgens jou de toekomst
voor onze mobiliteit?
Isaac: ‘Het zal misschien nog even
duren, maar er zal waarschijnlijk veel
veranderen. Het onderscheid tussen
openbaar en persoonlijk vervoer zal
vervagen. Ook carpoolen, autodelen en
taxidiensten worden een soort openbaar
vervoer. En als de auto behalve elektrisch
ook echt zelfrijdend wordt, zal het
openbaar vervoer zoals we dat nu
kennen waarschijnlijk aantrekkingskracht
verliezen, omdat files dan minder zullen
voorkomen. Auto’s kunnen dan door
hun snelheid aan te passen zelf plannen
wanneer ze bij kruispunten aankomen
en kruisend verkeer vermijden. Zelfs
stoplichten zullen overbodig worden
omdat vervoersstromen automatisch
op elkaar worden afgestemd. Langs de
andere kant zouden auto’s ook ‘openbaar
vervoer’ kunnen worden, waar iedereen
voor zijn rit kan in- en uitstappen.’
Michaël Bellon
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I N F O R M AT I E
verenigingen

vanaf 9 september
Start to yoga: hatha yoga
Sarah Rillaert
10.15 tot 11.15 uur en 11.15 tot 12.15 uur
GC de Zandloper
info: sarahrillaert@gmail.com, sarahforyoga.com

donderdag 6 september
Afterworkdrink Bar Châto
Warm Wemmel
vanaf 17 uur – achter gemeentehuis Wemmel
Warm Wemmel zorgt voor drankjes en een hapje,
maar voel je vrij om iets mee te brengen.

zaterdag 8 september
Wereldrecord kaarten
Woonzorgcentrum Hestia
Met barbecue (vanaf 13 uur, inschrijven voor
26/08), verschillende optredens (14 tot 17.30 uur),
optreden Christophe en Liesje Severs (16.30 tot
17.30 uur), wereldrecord kaarten (start om 15
uur). Doorlopend: cocktailbar, ijskar, wafelkraam,
fietsritjes met duobike, springkasteel, grime …
info: 02 460 47 43, hestia@armonea.be

maandag 10 september
Voorstelling jaarprogramma
2018-2019
Markant Wemmel
19 uur – GC de Zandloper
Voorstelling van het jaarprogramma met een
drankje en knabbel en de lezing Eindelijk geluk(t)
door Jacqueline Van Noordenne.
meer info: noelavanhoof@gmail.com

zaterdag 15 september
Bezoek Brusselse vroegmarkt
MABRU
Bruisend Wemmel
4.40 tot 10 uur – vertrek parking gemeentehuis
Wemmel
Gegidste rondleiding, afgerond met een heerlijk
ontbijt. Facultatief: ochtendwandeling.
prijs: 12 euro (niet-leden), 10 euro (leden)
info: bruisendwemmel@belgacom.net,
www.pasar.be/bruisendwemmel

9 tot 16 september
Meerdaagse reis naar Madeira
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

Tweewekelijkse activiteiten

Maandelijkse activiteiten

elke 1e en 3e vrijdag van de
maand
Kaarten
Okra Wemmel

elke 2e dinsdag van de maand
Wandelen
Okra Wemmel

14 uur – Auxilium
info: Madeleine De Visscher, 02 460 24 88
elke 1e en 2e donderdag van de maand

elke 1e en 2e donderdag
van de maand
Scrabble
Okra Wemmel
14 uur – Auxilium
info: Marie-Danielle Rorsvort, 02 460 54 54

Inhoud uitstap: kop koffie en koek in De Buffer,
uitleg over diverse klederdrachten, gidsbeurt door
het prachtige landschap naar Wolphaartsdijk voor
het middagmaal (soep, mosselen/kalkoengebraad,
dessert), dammenroute met de bus (rondom het
eiland Tholen en Sint-Philipsland), broodmaaltijd.
We zijn terug thuis rond 20 uur.
prijs: 55 euro per persoon
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

vrijdag 21 september
Vertelling De confrérie van het
Gulden Vlies, het geheim van
Paleis Coudenberg en de Gouden
Ketting
Sociaal-culturele vereniging van
Liberale Vrouwen
19.30 tot 22 uur
Villa Beverbos (Haagdoornlaan 15)
Wemmelaar André De Brandt bezocht de
ondergrond van het Koningsplein waar overblijfselen van het Paleis van de Coudenberg te zien
zijn. Zijn fantasie over de aanwezigheid van het
Gulden Vlies en de mythische Gouden Ketting
mondde uit in een boek.
prijs: 3 euro (leden), 4 euro (niet-leden)
info: Monique Van der Straeten, 02 461 19 38,
monique.van.der.straeten@scarlet.be

elke 3e dinsdag van de maand
Naaien en dergelijke
De Schaar

13.45 uur – vertrek aan SKC
info: Jos Vergauwen, 02 460 10 79
elke 3e dinsdag van de maand

13.30 tot 17 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 15 04, jo.tieleman@proximus.be
prijs: jaarlijks volgens het aantal deelnemers

elke 3e dinsdag van de maand
Elke stap telt
Okra Wemmel

elke 2e woensdag van de maand
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel

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

elke 3e dinsdag van de maand
Kaartnamiddag
Senioren Wemmel
14 uur – Kasteelstraat 12, Brussegem
info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21
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woensdag 19 september
Daguitstap Zeeland
Okra Wemmel

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)

C U LT U U R
muziek

donderdag 4 oktober
Avant-première Jan Leyers & band
Theatertournee 2018
MUZIEK

20 uur – GC de Zandloper
prijs: 21 euro (voorverkoop), 23 euro (kassa)

Jan Leyers: ‘We spelen nummers uit Helder (Leyers’ Nederlandstalige soloplaat uit 2015), maar ook nieuwe nummers die ik nog
aan het opnemen ben, en een paar liedjes uit mijn eerste
soloplaat. Ik heb dus een hele valies om uit te putten.’

© Elke Briers

Muzikant die tv maakt

Jan Leyers, onderweg tussen
ouder werk en nieuwe plaat

‘Een hele
valies muziek’
Jan Leyers komt op 4 oktober niet praten
over de islam in Europa, maar gaat samen
met zijn vaste begeleidingsband nieuwe en
oude nummers spelen uit zijn uitgebreide
solorepertoire.

R

ecent verscheen van Jan Leyers het boek Allah in
Europa. Dat is gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks waarin de filosoof-muzikant-televisiemaker uit
Boechout van man tot man en van man tot vrouw praat over
de rol die het geloof speelt in het leven van Europese moslims.
Bij het goed ontvangen boek horen ook nog wat lezingen links
en rechts, maar voorts maakt Leyers nu zijn hoofd en agenda
leeg voor net geen twintig concerten overal te lande.

Over de nieuwe plaat wil Leyers nog niet veel zeggen, behalve
dat die er nog niet zal zijn bij het begin van de tournee. ‘Dat is
de schuld van de islam in Europa’, knipoogt hij. Al klaagt hij niet
over een gebrek aan tijd voor muziek, en hij breekt zijn hoofd
ook niet over de kwestie of hij nu in de eerste plaats muzikant
is of iets anders. ‘Dat zijn van die vragen die je doen nadenken
over dingen waar je normaal niet over nadenkt. Ik voel me wel
meer een muzikant die ook tv maakt, dan een tv-maker die ook
muziek speelt. Muziek vormt mijn achtergrond en mijn roots,
terwijl ik al veertig was toen ik mijn eerste tv-programma
maakte. Maar ik heb nooit heimwee naar een andere bezigheid
als ik met de ene bezig ben.’ Wat niet wil zeggen dat hij na al
die reisdocumentaires en boeken de rol van de islam en andere
geloofsovertuigingen niet meer zal volgen. ‘Vroeger scheurde
ik een blad uit de krant als er iets over de islam op stond. Nu
leg ik de hele krant opzij, want er staat op elke bladzijde iets.
Of er nog een tv-programma van komt, weet ik niet, maar de
invloed van godsdienst op het denken en doen van mensen
boeit me enorm. Het opperwezen verovert terrein in al zijn
gedaantes, maar alleen door met gelovigen te praten kan je
te weten komen wat ze echt denken.’

Het nieuwe 40

Gelooft Leyers (ondertussen 60 jaar) dat 60 het nieuwe 40 is?
‘Misschien wel. Toen ik jong was, had iemand van 60 een
stofjas aan, een leren hoedje op, een zelfgerolde sigaret achter
het oor en een kommetje graan voor zijn duiven in de hand.
Maar toen iemand in het dorp me onlangs vroeg hoe oud ik
was en ik mezelf zestig hoorde antwoorden, klonk dat toch een
beetje onwezenlijk.’ Een feestje staat dus niet meteen gepland.
Al zal de nieuwe plaat, net als Helder, misschien onrechtstreeks
weer een stand van zaken in het leven van de songschrijver
geven. Soulsister gaat – na recente optredens – weer even
terug in de koelkast. ‘Ik zie het zeker nog gebeuren dat we
elkaar opnieuw bellen om een plan te smeden, maar misschien
zullen we daarmee wachten tot Paul 80 wordt en ik 70.’ (lacht)
(MB)
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I N F O R M AT I E
uit het centrum

woensdag 5 september
tot zondag 30 september
Jacques
Vanspeybrouck
Ogenblikken van stilte
FOTOGR AFIECIRCUIT

9 tot 20 uur (uitgezonderd
feestdagen) – GC de Zandloper
Stilte is niet alleen geluid, maar
zijn ook momenten waarop je
door een beeld volledig wordt
opgeslorpt, waardoor de wereld
rondom je vervaagt.

MUZIEK

KL ASSIEK

11 uur – O.L.V.-Boodschapkerk in
Meuzegem
Pianist Florian Noack opent
samen met het Quartz Ensemble
in een intiemse setting het
culturele seizoen.
prijs: 12 euro (voorverkoop),
13 euro (kassa)

zaterdag 22 september
Laura Tesoro
seizoensopener
In concert
MUZIEK

20 uur – GC de Zandloper
Voor dit concert schuiven we de
Zandlopertribune weg en
bouwen we nog een dansfeestje
in de zaal met een special
guest-dj.
prijs: 16 euro (voorverkoop),
18 euro (kassa)
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FILM

14 en 20 uur – GC de Zandloper
De film vertelt het waanzinnige
verhaal van vier vrienden op
‘t Antwerpse Kiel die ervan
dromen om echte patsers te zijn,
wat zoveel betekent als snel rijk
worden en leven zoals in een
videoclip.
prijs: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

vrijdag 28 september
Esmé Bos & Bart Voet
Lied (try-out)

zondag 9 september
Florian Noack &
Quartz Ensemble
Meuzemuzeconcert

Meer info over

vrijdag 28 september
Patser

20 uur – GC de Muze van Meise
Esmé Bos heeft een stem uit de
duizend. Lied wordt een poëtische liedjestrip met nieuwe
zelfgeschreven Nederlandstalige
songs.
prijs: 15 euro (voorverkoop),
17 euro (kassa)

zaterdag 22 september
Laura Tesoro in concert
SEIZOENSOPENER * MUZIEK

dinsdag 2 oktober en
woensdag 3 oktober
Echt Antwaarps Teater
‘k Wil maar ik kan niet
THEATER

14 uur (3/10) en 20 uur (2 en
3/10) – GC de Muze van Meise
Een nieuw blijspel in de alom
bekende stijl van het Echt
Antwaarps Teater met Nicole
Laurent, Nick Delafontaine, Jef
Caremans, Magda Peeters en
Ruud De Ridder op de scène.
prijs: 18 euro (voorverkoop),
20 euro (kassa)

: www.dezandloper.be/nl/taalicoon

Laura Tesoro mag zich op amper 22-jarige
leeftijd een succesvolle zangeres, presentatrice
en actrice noemen. Een leven waar heel wat
jonge vrouwen alleen maar van kunnen dromen.
Als 20-jarige op een Eurovisiepodium staan
vraagt bovendien tonnen lef, maar deze
energieke kameleon deed het in 2016 met de
grootste naturel. Haar ultieme feelgoodnummer
What’s the pressure (van de hand van Selah
Sue) werd een gigantische hit. Intussen bracht
ze nog twee singles uit die er zeker niet voor
moeten onderdoen: Higher (met meer dan
1 miljoen views op YouTube) en Beast.
We schuiven de Zandlopertribune weg om van
dit staand concert één groot feest te maken.
En na deze seizoensopener van formaat
bouwen we nog een dansfeestje in de zaal met
een special guest-dj. Stilstaan is geen optie. De
beats en het enthousiasme van Laura en de dj
doen je vanzelf bewegen.
20 uur – GC de Zandloper • tickets: 18 euro
(kassa), 16 euro (voorverkoop), 12 euro (-16 jaar)

september tot maart
Filmprogramma
Patsergedrag in cinema Zandloper
Van september tot maart loopt in GC de Zandloper het
nieuwe filmaanbod. In totaal staan er elf films op het
programma, en er is voor filmliefhebbers van alle leeftijden
wat wils. Van de meeste films zijn er twee vertoningen,
behalve van de jeugd- en familiefilms, die sowieso op een
kindvriendelijk uur geprogrammeerd zijn.

vier ‘drarries’ – drie Antwerpse jongens en één meisje van
de straat die via cocaïnedeals in het zware Nederlandse
misdaadmilieu belanden. Maar het misdaadverhaal is
bijzaak in deze flashy film die voor liefhebbers van het
minder subtiele genre echt dé shit zou moeten zijn. Met de
Vlaamse en de Nederlandse opperpatsers Matteo Simoni
en Ali B in de hoofdrollen. (MB)

Patser
Het filmprogramma begint met een knal als op vrijdag
28 september de publiekstrekker Patser van het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah op het witte doek
verschijnt. Fallah en El Arbi zetten zichzelf eerder al op de
kaart met films als Image en Black, en zijn ondertussen
druk bezig om Amerika te veroveren. Maar hun doorbraak
voor het grote publiek kwam er natuurlijk met Patser. De
film haalde in Vlaanderen en Brussel meer dan 300.000
bioscoopgangers, en was sinds de Urbanusfilms uit de
vorige eeuw ook de eerste Vlaamse film die echt potten
kon breken in Nederland.
Patser is een film met heel erg veel actie. El Arbi en Fallah
houden niet van half werk en stapelen de actiescènes en
speciale effecten op in een film die de lotgevallen volgt van

Data filmprogramma GC de Zandloper
Patser, vrijdag 28 september om 14 en 20 uur
Tueurs, vrijdag 26 oktober om 14 en 20 uur
The Boss Baby, zondag 28 oktober om 14 uur
FC De Kampioenen 3 , vrijdag 7 december om 14 en 20 uur
Ontbijtfilm Coco (5+) en Paw Patrol: de dappere helden, grote reddingen (3+), zondag 9 december om 10 uur,
ontbijt om 9 uur
Vele hemels boven de zevende, vrijdag 25 januari om
14 en 20 uur
Le Fidèle, vrijdag 15 februari om 14 en 20 uur
Het tweede gelaat, vrijdag 22 maart om 14 en 20 uur
Ontbijtfilm Early man (5+) en Het molletje en de raket
(3+), zondag 31 maart om 10 uur, ontbijt om 9 uur

donderdag 4 oktober
Jan Leyers & band in
avant-première
Theatertour 2018
MUZIEK

20 uur – GC de Zandloper
Jan Leyers brengt samen met
zijn klasseband bloedmooie
Nederlandstalige songs uit zijn
album Helder, en ook nieuw
materiaal.
Lees het interview op p. 11.
prijs: 21 euro (voorverkoop),
23 euro (kassa)

zondag 7 oktober
A-capellakoor MissT
Aperitiefconcert
MUZIEK

11 uur – Sint-Jan-de-Doperkerk
(Ossel)
Met folksongs uit de vier
windstreken en in verschillende
talen. Vaak halen ze vergeten
liedjes uit de mist, vijfstemmig
en meestal a capella.
prijs: 14 euro (voorverkoop en
kassa)

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
16 uur open. Tijdens het weekend is het onthaal gesloten.
TICKETS EN INFO
GC de Muze van Meise, Brusselsesteenweg 69, 1860 Meise
demuzevanmeise@meise.be, tel. 02 892 24 40 (bereikbaar:
di tot vr 10-12 uur), www.demuzevanmeise.be
OPENINGSUREN di, wo en do 14 tot 17 uur, za 10 tot 12 uur
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I N F O R M AT I E
rand-nieuws

Gordelfestival in aantocht

Stappen en trappen
door de Rand
Op zondag 2 september laat het Gordelfestival je weer letterlijk en figuurlijk proeven
van de Vlaamse Rand. Met een breed aanbod voor jong en oud wil het festival meer
dan ooit mikken op de hele familie.

F

landers Classics, bekend van
onder meer de Ronde van
Vlaanderen en de Omloop Het
Nieuwsblad, neemt dit jaar de organisatie
van het Gordelfestival voor zijn rekening.
Samen met vzw ‘de Rand’ en de provincie
Vlaams-Brabant wil Flanders Classics
van het Gordelfestival een evenement
maken dat dankzij een mix van sport,
spel, muziek en natuurbeleving iedereen
aanspreekt.

Stappen of trappen

Stappen of trappen doe je vanuit het
provinciedomein van Huizingen of
focusgemeente Tervuren. Vanuit
Huizingen kun je kiezen uit 6 verschillende
wandelingen: de Historische Erfgoedwandeling (2 km), de Familiewandeling
(5 km), de Lambiekwandeling (5 km), de
Herisemwandeling (10 km), de Erfgoedwandeling (15 km) en de Sportieve
Wandeling (20 km). Met de tweewieler
kun je vanuit het domein in Huizingen
op weg met de Proef-de-streektochten
van 25, 45 en 60 kilometer. Mountainbikers hebben de keuze uit een tocht
van 35 of 50 kilometer. Vanuit Tervuren
kun je de fiets op voor de Druivenroute
van 25, 40 of 60 kilometer. Die laat je de
mooiste plekjes van de IJsevallei zien.
Wie liever stapt dan trapt, kan in de
focusgemeente kiezen voor de Wieltjeswandeling (3 km) met leuke bewegingstussendoortjes voor jong en oud of de
Ecowandeling (11 of 16 km). Lopers
kunnen in Tervuren dankzij de Tourist
Run van 6 of 10 kilometer een unieke
belevenis meepikken. Zij lopen ter
gelegenheid van het Gordelfestival door
de vernieuwde gang van het Afrikamuseum
die speciaal voor de Tourist Run wordt
opengesteld. Je krijgt een exclusieve
blik in het vernieuwde museum.
14

Verder liggen ook de Franse tuinen,
het Koloniënpaleis en de ecologische
daktuin van het GITO op het parcours.

In peloton door de
Vlaamse Rand

De Gordelklassieker van 100 kilometer
wordt net als vorig jaar in peloton
gereden. Dit keer begeleiden politiemotards 8 pelotons van 125 renners
op hun uitgebreide en pittige tocht
door de Vlaamse Rand. Ook RINGtv
tekent present voor een peloton.
Vooraf inschrijven is wel de boodschap,
een wielertruitje krijg je er gratis bij.
De start en aankomst van de 100
kilometer liggen in Tervuren. Op het
parcours ligt naast tientallen mooie
plekjes in de regio ook een unieke
passage dwars door de plantentuin
van Meise.

Inspanning én
ontspanning

Het Gordelfestival wil meer zijn dan een
sportief evenement. Ook ontspanning,
cultuur en gastronomie krijgen een
prominente plaats in het aanbod.
De deelnemers kunnen op de streekproductenmarkt in de trefpunten van
Tervuren en Huizingen proeven van wat
de regio op culinair vlak te bieden heeft.
In het Very Important Kids- of kortweg
VIK-dorp in het provinciedomein van
Huizingen zijn er allerlei workshops
voor kinderen, gekke fietsen, een grote
klimmuur, een speleobox en een reuzenlabyrint. De allerkleinsten worden
verwend in een babydorp. In het park
van Tervuren is er een sport- en speldorp
met onder meer streethockey, badminton,
boogschieten, kubben en springkastelen.
Aan de Koninklijke Moestuinsite is er
animatie op maat van peuters en kleuters.

Je kan ook met het hele gezin
testen of je genoeg beweegt
in het Familie Fit-dorp van
Gezinssport Vlaanderen. Voor
de muziek zorgen onder meer
Kaatje, De Helden, De Ketnetband, Slagerij Vanderstukken
en De Kreuners.

In en rond de zes

De Gordelklassieker van 100
kilometer doet in lijn met de
jarenlange traditie ook een
aantal faciliteitengemeenten
aan. Dit jaar rijden de 8
pelotons door Kraainem,
Wezembeek-Oppem,
Wemmel en Drogenbos.
GC de Boesdaalhoeve in
Sint-Genesius-Rode ontvangt
op 2 september de mountainbikers met een hapje en
drankje om wat extra krachten
op te doen. Wie graag in de
buurt van Kraainem en
Wezembeek-Oppem wil
wandelen, kan dat tijdens de
Ecowandeling vanuit Tervuren.
Je kunt kiezen tussen een tocht van 13 of
21 kilometer. Op de route liggen onder
meer de Weg van Gorzen door golfsite
Sterea op het terrein van de voormalige
hippodroom in Sterrebeek. Ook de
wandeltunnel onder het terrein en de
uitkijktoren staan op het programma.
De Vlaamse Landmaatschappij zorgt
onderweg voor gidsen die je meer uitleg
geven over het Zeen, de Beekstraat en
De Burbure, drie projecten die de open
ruimte in de Vlaamse Rand versterken.
De gemeenschapscentra van vzw
‘de Rand’ spelen tijdens het Gordelfestival
op verplaatsing. In de trefpunten van

Wij hechten belang
aan jouw privacy!
Vzw ‘de Rand’ hecht veel waarde aan de
bescherming van je persoonsgegevens en
het respect voor jouw privacy. In onze
privacyverklaringen, die je op onze websites
vindt, geven we heldere en transparante
informatie over hoe wij omgaan met jouw
persoonsgegevens. Vzw ‘de Rand’ houdt zich
aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR).

EN
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Gordel Festival on Sunday, 2 September
Hiking and cycling through the Rand

Huizingen en Tervuren laten ze de
Gordelaars proeven van hun activiteiten.
Het Babycafé strijkt neer in de babydorpen
en laat de allerkleinsten samen met hun
ouders bewegen. Gamebeek van GC de
Moelie in Linkebeek brengt zijn stateof-the-artvideogames mee naar het

provinciedomein van Huizingen en zorgt
voor een gamehoek in Tervuren. Wie
liever de beginselen van het ukelelespelen onder knie krijgt, kan een
workshop volgen in Huizingen. In
Tervuren is er een initiatie djembé.
In dat trefpunt tonen ook een aantal

ZANDLOPER is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en
vzw ‘de Rand’. De zandloper komt tot stand met de steun van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIERAAD
Inge Bex, Pieter Ceuleers, Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Diana
Joppe-van Bergeijk, Kristof Smet, Laurent Vandensande, Dirk Vandervelden
VORMGEVING heartwork.be FOTOGRAFIE Tine De Wilde DRUK IPM printing nv
EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

Famed for organising various events, such as
the Tour of Flanders and the Omloop Het
Nieuwsblad, the opening race of the spring
season, the Belgian company Flanders
Classics is in charge of producing the Gordel
Festival this year. Together with ‘de Rand’ and
the Flemish Brabant province, Flanders
Classics is eager to turn the Gordel Festival
into an event that appeals to everyone
thanks to a mix of sports, games, music and
the enjoyment of nature.
Participants hiking or cycling along the
Festival routes can start from the Huizingen
provincial estate or the ‘focus municipality’
of Tervuren. The 100-kilometre Gordel
Classic is ridden in a peloton format, just like
last year. The focus during the event is also
on relaxation, culture and gourmet fare. For
full information about the event and its
activities: www.gordelfestival.be.

verenigingen van Tervuren en de
omliggende gemeenten hun kunsten
op het free podium.
Tina Deneyer
info: www.gordelfestival.be
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I N F O R M AT I E
wekelijkse activiteiten

MAANDAG

vanaf 3 september
Biodanza
20 uur – GC de Zandloper
info: 0479 79 90 68
Koorzang
Wemmels gemengd koor
20 uur – Auxilium
info: 02 460 13 21
vanaf 3 september
Turnen Sint-Servaas
20.15 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 00 94
maandag tot vrijdag
Voetbal (vanaf 6 jaar tot volwassenen)
KVK Wemmel
17.30 tot 21.30 uur – Steenweg op Brussel 113,
Wemmel
info: www.kvkwemmel.be, 0476 30 19 23,
huysegoms.roger@skynet.be
DINSDAG

Volleybal
WEVO Wemmel
20 uur – sporthal (Dijck 24)
info: mia@vlmbrabant.be, 02 460 05 25
vanaf 11 september
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
modern jazz 5e en 6e leerjaar (18 uur),
urban voor 4e tot 6e middelbaar en
volwassenen (19.15 uur),
funk volwassenen (20.30 uur)
GC de Zandloper
info: www.dansateliersteps.be,
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be
vanaf 11 september
Yoga
CriCa all sports vzw
19.30 uur – GC de Zandloper
info: 0476 74 61 79
WOENSDAG

vanaf 5 september
Turnen 50+
Markant
9 uur – GC de Zandloper
info: noelavanhoof@gmail.com
vanaf 6 september
Gitaar spelen
Tokkeltaal
Voor tieners van 12 tot 18 jaar. Ook voor wie
weinig of geen Nederlands spreekt.
GC de Zandloper
info: peter.veyt@gmail.com, Tokkeltaal
(Facebook)
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vanaf 12 september
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
kleuterdans 1e kleuterklas (13.30 uur),
urban 5e en 6e leerjaar (13.30 uur),
kleuterdans 2e en 3e kleuterklas (14.30 uur),
kidz 1e en 2e leerjaar (14.30 uur),
kidz 3e en 4e leerjaar (15.30 uur),
urban 1e, 2e en 3e middelbaar (15.30 uur),
ragga voor 1e tot 6e middelbaar en
volwassenen (16.45 uur)
GC de Zandloper
info: www.dansateliersteps.be,
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be
vanaf 12 september
Conditiegym – new low impact aerobics
en stretching
SCVVLV Wemmel
19.20 tot 21 uur
GC de Zandloper
info: 02 461 19 38,
monique.van.der.straeten@scarlet.be
Dans en zang
Volksdanskunstgroep
Vaartkapoen
20 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 24 97
Lopen in groep
Run4Fun Wemmel
19.30 uur (korte afstand) en 20 uur (langere
afstand) - vertrek GC de Zandloper
info: www.run4fun-wemmel.be
DONDERDAG

vanaf 13 september
Yoga
CriCa Sports
10 uur – GC de Zandloper
info: 0476 74 61 79
vanaf 7 september
Judo
Judoclub Budokan
18 tot 19 uur en 19 tot 20 uur – GC de
Zandloper
info: 0475 73 19 00
vanaf 13 september
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
modern jazz 1e, 2e en 3e middelbaar (18 uur),
modern jazz 4e, 5e en 6e middelbaar en
volwassenen (19.15 uur),
funk volwassenen (20.30 uur)
GC de Zandloper
info: www.dansateliersteps.be,
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be

vanaf 13 september
Tekenen en schilderen
Davidsfonds
19 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 26 04
VRIJDAG

vanaf 7 september
Salsa
Coco Brazil Latin American Dance Club
19 uur – GC de Zandloper
info: 02 267 44 12
JH Barcode
vanaf 21 uur – Steenweg op Brussel 115
info: Facebook JH Barcode
ZATERDAG

vanaf 8 september
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
kleuterdans 2e en 3e kleuterklas (10 uur),
kinderdans 1e en 2e leerjaar (11 uur),
kinderdans 3e en 4e leerjaar (12 uur)
info: www.dansateliersteps.be,
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be
Lopen in groep
Run4Fun Wemmel
9 uur – vertrek aan Fame X (Dries 100)
info: www.run4fun-wemmel.be
ZONDAG

elke zondag,
uitgezonderd de eerste van de maand
Scouts Egmont-Orion
Wemmel (vanaf 6 jaar)
14 tot 17 uur – lokalen
Zalighedenlaan 26
(aan Mater Deischool)
info: www.scoutswemmel.be
Chiro Katoke en Flater
(vanaf 6 jaar)
14.30 tot 18 uur – Lokalen Raedemaekerlaan
info: www.chirowemmel.be

Verenigingsactiviteiten online
doorsturen
Wil je de activiteiten van je
vereniging in de zandloperkrant
zien verschijnen?
Surf naar www.dezandloper.be/
activiteitenformulier en vul online
het activiteitenformulier in. Jouw
activiteit verschijnt dan in de
gemeenschapskrant, op de
website van GC de Zandloper
onder verenigingen/activiteiten
en op uitinvlaanderen.be.

