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Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Kiezen tussen drie lijsten
LB Wemmel (lijst nr. 7)
Op LB Wemmel vinden we naast vele nieuwkomers ook
heel wat mandatarissen terug. Burgemeester Walter
Vansteenkiste is lijsttrekker. Hij wordt gevolgd door
gemeenteraadslid Veerle Haemers en schepen Monique
Van der Straeten. Ook schepen Christine Lemmens,
gemeenteraadsvoorzitter Raf De Visscher en gemeenteraadsleden Wies Herpol, Marc De Groote, Steve Goeman
en Monique Froment staan op de lijst. Schepen Vincent
Jonckheere is lijstduwer voor de gemeenteraad. De
OCMW-lijst van LB Wemmel wordt getrokken door de
huidige OCMW-voorzitter Armand Hermans. Gemeenteraadslid Jacqueline Moreau staat op de tweede plaats,
gevolgd door OCMW-raadslid Marc Joseph. OCMW-raadslid
Louis Waxweiler duwt de OCMW-lijst.
LB Wemmel profileert zich als een lijst met Nederlandstalige,
Franstalige en meertalige kandidaten. 36 verschillende
personen komen op. Er kandideren geen personen voor
zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. 13 personen
op de lijst beschikken over een partijkaart (Open Vld,
Groen, N-VA). 23 personen komen op als onafhankelijken.
Tijdens haar campagne communiceert LB Wemmel
hoofdzakelijk in het Nederlands en Frans, met voorrang
voor het Nederlands. In haar publicaties komen verschillende
kandidaten aan het woord. (JH)
info: www.lbwemmel.be
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Intérêts Communaux (lijst nr. 8)
Op de lijst Intérêts Communaux staan, naast nieuwkomers,
ook heel wat huidige mandatarissen. Lijsttrekker is
gewezen schepen en huidig gemeenteraadslid Roger
Mertens. Op de derde plaats staat raadslid Didier Noltincx,
gevolgd door raadslid Roberto Galluccio. Ook raadslid
Alain Stubbe en Eugène Verbist kandideren voor een zitje
in de gemeenteraad. Schepen Bernard Carpriau is
lijsttrekker voor het OCMW, en verandert daardoor zijn
professionele koers van de gemeente naar het OCMW.
OCMW-raadslid en lid van het Vast Bureau Jean-Claude
Papaert staat op de 24e plaats voor de gemeenteraad en
op de derde plaats van het OCMW, gevolgd door gemeenteraadslid Jeannine Sarels (op het OCMW). Ook OCMWraadslid Chantal Van de Meersche (echtgenote van Bernard
Carpriau) vervoegt de OCMW-lijst.
Intérêts Communaux wordt gevormd door het samengaan
van de Franstalige partijen MR, PS, cd-h, Ecolo en DéFi en
onafhankelijken. 22 personen op de lijst beschikken over
een partijkaart. 11 personen kandideren als onafhankelijke.
3 personen staan zowel op de lijst voor de gemeenteraad
als voor het OCMW. De lijst werd officieel ingediend onder
de noemer Intérêts Communaux en niet onder de tweetalige
benaming Intérêts Communaux / Gemeentebelangen die de
lijst in haar communicatie gebruikt. (JH)
info: www.ic-wemmel.be

I N F O R M AT I E
verkiezingen

Over programma’s en standpunten
De verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn klaar. De laatste rechte lijn naar de
gemeenteraadsverkiezingen is ingezet. Daarom laten we in deze editie de kandidaten
zelf aan het woord. Elke lijst kreeg een week de tijd om zes vragen te laten beantwoorden
door zes verschillende kandidaten. Enkel LB Wemmel stuurde antwoorden door, en
laat andere personen dan haar lijsttrekkers aan bod komen. Wemmel Plus liet weten
dat ze wegens de krappe deadline en vakantie van verschillende kandidaten niet konden
meewerken. Intérêts Communaux nam ook niet deel, ondanks herhaaldelijke vragen om
te antwoorden. (lees meer blz. 4)
À propos des programmes et des prises de position
Les programmes électoraux des partis sont prêts. La dernière ligne droite vers les élections
communales est engagée. C’est pourquoi, nous donnons la parole aux candidats
eux-mêmes dans cette édition. Chaque liste a reçu un délai d’une semaine pour
permettre à six candidats différents de répondre à six questions. Seul LB Wemmel
a renvoyé ses réponses et a choisi de laisser la parole, non aux têtes de listes, mais à
d’autres. Wemmel Plus n’a pas participé en raison du délai trop court et de vacances
de plusieurs candidats. Intérêts Communaux n’a pas participé non plus, malgré nos
demandes répétées. (lire plus p. 4)

Wemmel Plus (lijst nr. 9)
Op de lijst Wemmel Plus vinden we
naast drie mandatarissen (gemeenteraadsleden Chris Andries en Thierry
Mombeek, OCMW-raadslid Jane White)
vooral nieuwkomers terug. Gemeenteraadslid Chris Andries is lijsttrekker
voor de gemeenteraad. Lijstduwer voor
de gemeenteraad is diens echtgenote
Jane White. Zij duwt ook de OCMW-lijst.
Lijsttrekker van de OCMW-lijst is
nieuwkomer Carol Delers, gewezen
directeur van een beschutte werkplaats en
e-dokter in de bib. Carol Delers is tevens
de persverantwoordelijke van de lijst.
Wemmel Plus profileert zich als een
tweetalige lijst van burgers zonder
partijkaart. 5 personen kandideren
zowel op de lijst voor de gemeenteraad
als voor het OCMW. Tijdens haar
campagne communiceert Wemmel Plus
in het Nederlands en het Frans, met
voorrang voor het Frans. Chris Andries
is de enige die aan het woord komt in
de eerste twee folders van de lijst. (JH)
info: www.wemmelplus.com

Hoe stemmen in een faciliteitengemeente?

Verkiezingen in een faciliteitengemeente zitten anders in elkaar dan in de rest
van Vlaanderen. Zo heb je hier een aparte verkiezing voor de gemeenteraad en
het OCMW, en moet je dus tweemaal je stem uitbrengen.
Uniek is dat ook de schepenen rechtstreeks verkozen worden. Wie het meeste
voorkeurstemmen achter zijn/haar naam krijgt, wordt schepen. Hoeveel schepenen
een lijst mag afleveren hangt af van het aantal zetels dat een lijst behaalt. Het is
niet mogelijk dat een schepen wordt aangeduid door een partij/lijst of dat het
verkrijgen van een schepenambt kan deel uitmaken van één of andere onderhandeling. De raadsleden worden eveneens rechtstreeks verkozen, maar dat is
ook in andere gemeenten het geval.
De burgemeester wordt aangeduid door een meerderheid van de raadsleden.
In Wemmel zijn er 25 zitjes te verdelen in de gemeenteraad. Dat betekent dat 13
handtekeningen nodig zijn om de toekomstige burgemeester voor te dragen.

Digitaal stemmen in Wemmel

Inwoners van Wemmel gaan op 14 oktober voor het eerst stemmen met de
computer. Wie onzeker is over hoe dat moet, kan nog tot vrijdag 5 oktober
oefenen op een testcomputer in de bibliotheek. Die staat ter beschikking tijdens
de openingsuren.
Wat zijn de voordelen van digitaal stemmen? Doordat het stemmen vlotter
verloopt, kunnen de lokalen twee uur langer open blijven en zijn de resultaten
sneller verwerkt. Telbureaus zijn overbodig, waardoor er minder bijzitters en
voorzitters moeten worden gezocht.
openingsuren bibliotheek: 14 tot 19 uur (maandag, dinsdag en vrijdag), 10 tot
19 uur (woensdag), 10 tot 16 uur (zaterdag), donderdag en zondag gesloten
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Noem een realisatie van de afgelopen
6 jaar die je geslaagd vindt en
vermeld wat je meteen wil
aanpakken na de verkiezingen.
Raf De Visscher (LB Wemmel):
‘Geslaagde realisatie: De heraanleg van
het oude dorpscentrum, inclusief de
aanleg van de extra parking in de
vroegere Pastorijstraat. Een dossier
dat al jaren aansleepte, maar waar wij
echt werk van maakten. De buurt rond
de Sint-Servaaskerk heeft haar (kerk)
pleinfunctie teruggekregen, gecombineerd met aangenaam wonen in een
verkeersluwe omgeving.
Meteen aanpakken: De lopende
dossiers verder opvolgen én realiseren.
Denk maar aan de bouw van een nieuwe,
moderne bibliotheek als onderdeel van
de Welzijnscampus (aan Residentie
Geurts), de renovatie van de sporthal,
de heraanleg van de Van Elewijckstraat,
het updaten van het mobiliteitsplan om
o.a. de parkeerdruk uit de straten weg te
nemen, de vernieuwing van de Markt en
van het park achter het gemeentehuis,
het installeren van energiezuinige
LED-verlichting in de straten …
De afgelopen legislatuur hebben we
vele zaadjes gepland. Nu is het tijd om
te oogsten, en in nieuwe zaadjes en
plantjes te investeren.’
Wat is volgens jou de belangrijkste
investering voor de komende legislatuur, en waar wil je het geld hiervoor
halen?
Steve Goeman (LB Wemmel):
‘Enerzijds de heraanleg van de De
Limburg Stirumlaan met de scheiding
van de riolering en de herinrichting van
de rijbaan inclusief fietspad en stoepen
(gedeeltelijk gesubsidieerd door de
Vlaamse milieumaatschappij en daarnaast
prefinanciering door watermaatschappij).
Anderzijds de herhuisvesting van de
gemeentelijke diensten met aandacht
voor de toegankelijkheid en het optimaliseren, centraliseren en digitaliseren
van de dienstverlening. Op dit moment
loopt een studie om de mogelijkheden
en vereiste restauratie/moderniseringswerken aan het gemeentehuis te onderzoeken. Voor het opfrissen van de
gevel van het kasteel is gedeeltelijke
subsidiëring mogelijk. Daarnaast moeten
we hiervoor beroep doen op de eigen
financiële reserves (die aanwezig zijn).’

Van boven naar onder (LB Wemmel):
Raf De Visscher, Steve Goeman,
Eric Moens, Luc Jacobs
Anne De Man-Baert, Inès Vansteenkiste
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Welke acties wil je ondernemen om
de verschillende gemeenschappen in
de gemeente te verenigen?
Eric Moens (LB Wemmel):
‘(Burger)initiatieven die mensen samenbrengen blijvend ondersteunen in al zijn
facetten is ons doel. Denk maar aan
buurtfeesten of andere initiatieven die
het samenleven in uw buurt versterken
of die het samenhorigheidsgevoel
tussen Wemmelaars verhogen
(bv. WK voetbal op groot scherm of
samen zwerfvuil opruimen). Door
de gemeentelijke dienst Vrije Tijd en
Welzijn verder uit te bouwen, ontstaat
er ruimte om hier samen met het Lokaal
Dienstencentrum, de bibliotheek, de
Zandloper, verenigingen en met jou
nog actiever werk van te maken. Samen
werkt/Plus forts ensemble is niet voor
niets onze slogan voor deze campagne.
Dat vele kandidaten sinds jaren actief
zijn in uiteenlopende organisaties
bewijst dat we ook buiten de gemeenteraad ons steentje willen bijdragen aan
een mooie SAMENleving.’
Hoe wil je dat Wemmel er na de
uitbreiding van de Ring uitziet. Wat is
volgens jou het ideale scenario voor
de gemeente?
Luc Jacobs (LB Wemmel):
‘In het kader van de plannen rond de
verbreding van de Ring, moet hard
worden gewerkt aan een aangepast
mobiliteitsplan. Ontmoedigen van
sluipverkeer, het plaatselijk verkeer
scheiden van het doorgaand verkeer en
aandacht voor de fietser en voetganger
zijn hierbij belangrijk. Het scenario
sluiting op- en afrit 8 lijkt ‘op dit ogenblik’
het meest gunstige voor onze gemeente,
MAAR met aandacht voor: de historische
verbinding met Laken, het optimaliseren
van aansluiting A12 – Ring (met gunstig
effect op sluipverkeer vanuit Meise door
Wemmel), de verkeersafwikkeling in
Zellik (herontwerpen op- en afrit N9)
en de realisatie van een fietssnelweg
langsheen de Ring. De uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid ligt bij Vlaanderen,
maar we volgen alle studies nauwgezet
op en zitten permanent mee aan tafel
om de beste oplossing voor onze
gemeente te vinden. De uitkomst
moet een positief verhaal voor alle
Wemmelaars zijn.’

Hoe zie je de toekomstige samenwerking tussen de politiezone AMOW en
de gemeente?
Anne De Man-Baert (LB Wemmel):
‘Om overlast te beperken en de veiligheid te verhogen, is zichtbaarheid in de
straat belangrijk. Daarom willen we de
dienst Interne Veiligheid uitbreiden met
extra en goed opgeleide gemeenschapswachten én nog meer inzetten op een
goede samenwerking tussen hen en de
wijkagenten. We kijken ook uit naar de
komst van de mobiele commissariaten
in onze politiezone (die voor 2019
begroot zijn, op vraag van Wemmel).
Dat zijn hoogtechnologisch uitgeruste
combi’s met computers en camera’s
waarin politiewerk kan worden verricht
zonder dat je naar het commissariaat
moet. Met als voordelen: meer politie
op straat, een betere en snellere dienstverlening en een directer contact tussen
de politie en jou. Ook een investering in
slimme camera’s op strategische plaatsen
die automatisch informatie uitwisselen
met de databanken zal versterkend
werken om zaken die zich op gemeenteniveau afspelen op regionaal niveau
daadkrachtig op te volgen.’

Waar ligt de grootste uitdaging voor
het OCMW de komende 6 jaar?
Inès Vansteenkiste (LB Wemmel):
‘De realisatie van de welzijnscampus aan
de Residentie Geurts. In dit nieuwe
gebouw zullen alle OCMW-diensten,
welzijnsdiensten van de gemeente, het
Lokaal Dienstencentrum én ook de
nieuwe bibliotheek worden ondergebracht. Zo heb je één aanspreekpunt
voor al jouw welzijnsvragen, van wieg
tot wandelstok, zoals voorzien in het
decreet. Speciale aandacht gaat uit naar
onze senioren, zowel thuis als in de
Residentie. We willen hen ondersteunen
zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen. En ook de kinderarmoede
in de gemeente moet verder omlaag. De
oprichting van het Huis van het Kind in
Wemmel is een eerste aanzet om hierbij
te helpen. Huiswerkbegeleiding, voorleesprojecten, taallessen, tussenkomst in de
deelname aan kampjes zijn andere
initiatieven die we nu reeds ondersteunen.’
Joris Herpol

Kieskoorts op gemeenteraad, maar …

Nieuwe bib- en welzijnscampus
goedgekeurd

De plannen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek en
welzijnscampus op de site van Residentie Geurts, en de
oprichting van het Huis van het Kind, werden tijdens de
laatste gemeenteraad voor de verkiezingen goedgekeurd.
Dat ging niet zonder slag of stoot. Intérêts Communaux
stemde tegen en speelde communautaire stokebrand.
Roberto Galluccio (IC-PS) noemde de
oprichting van het Huis van het Kind (dat
kinderen uit de kansarmoede wil halen
door hen Nederlands en andere vaardigheden te leren) ‘kolonialistisch’ en
‘imperialistisch’. Burgemeester Walter
Vansteenkiste reageerde, net als gemeenteraadsvoorzitter Raf De Visscher, verbolgen.
Raf De Visscher: ‘De gemeente en het
OCMW willen voor kansarme kinderen
kansen creëren. Uit cijfers blijkt dat het
overgrote deel van de kinderen in kansarmoede Franstalig is. Dus willen we hen
helpen door hen Nederlands en andere
vaardigheden bij te brengen. Dat daar zo
communautair op wordt gereageerd, is
onbegrijpelijk.’
De leden van Intérêts Communaux (IC)
stemden tegen de komst van de nieuwbouw en de oprichting van het Huis van
het Kind. Het gaat om schepen Bernard
Carpriau, Didier Noltincx, Roger Mertens,
Roberto Galluccio, Alain Stubbe en Eugène
Verbist. Voor de oprichting van het Huis
van het Kind onthield Jeannine Sarels
(ook lid van IC) zich. Chris Andries keurde
de plannen wel goed.
OCMW-voorzitter Armand Hermans
(LB Wemmel): ‘Het gaat om een investering
van 4,6 miljoen euro, waarvan één derde
door de gemeente en twee derde door
het OCMW wordt gefinancierd. Het
OCMW vroeg voor 750.000 euro
subsidies van de Vlaamse overheid.

Het gaat hier niet om een kleine ingreep.
We willen de lokale welzijnsdiensten van
het OCMW, de gemeente en verwante
diensten in één campus onderbrengen.
Het lokaal dienstencentrum (LDC), de bib
en de dienst Vrije Tijd en Welzijn (VTW)
komen op één locatie terecht. Zo zullen
de diensten elkaar versterken en efficiënter
werken. Tegelijk worden de evacuatiemogelijkheden voor de bewoners van de
Residentie en de lokalen van de Franstalige
scouts geoptimaliseerd.’
De bouw van de nieuwe campus start in
juni 2019 en is eind 2020 een feit. De
gemeenteraad keurde ook de aankoop
van de nodige gronden van de kerkfabriek
goed, voor 250.000 euro. Daardoor wordt
het park van de Residentie uitgebreid.
Joris Herpol
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Drie tachtigers, drie keer per week op de fiets

‘De kameraadschap
is het mooiste’
Jean Sergoynne, Jef De Mulder en Frans De Visscher
hebben alle drie net de kaap van de tachtig bereikt.
Daarmee zijn ze veruit de oudste renners van Koninklijke
Wielertoeristenclub Sportvrienden ’t Kapelleke. Maar na
decennia en duizenden kilometers bollen op de weg zijn
hun benen en moraal nog altijd uitstekend.
Frans, Jean en Jef zijn de enigen in de
club die geboren zijn in de jaren dertig.
De dichtste achtervolgers zijn minstens
tien jaar jonger. Toch moeten ze qua
conditie niet onderdoen. Tot grote
tevredenheid van hun dokters, en van
zichzelf.
Laat de ouderdom zich dan helemaal
niet voelen?
Frans De Visscher: ‘Een beetje wel
natuurlijk, maar het gaat goed. We
rijden nog altijd vier- à vijfduizend
kilometer per jaar. Elke woensdag,
zaterdag, zondag en op feestdagen
zitten we op onze fiets.’
Jean Sergoynne: ‘Als maandag een
feestdag is, rijden we zelfs drie dagen
na elkaar. En we trainen extra als we
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kunnen. Van stilstaan is geen sprake.’
Jef De Mulder: ‘In de maand mei rijden
we de meeste kilometers, want dan zijn
er de meeste feestdagen. In de winter
rijden we door zolang het kan. Een deel
van de club ruilt dan de koersfiets voor
een mountainbike. Vele anderen gaan
dan weer wandelen met de wandelclub
van ’t Kapelleke.’
Frans, jij bent erevoorzitter van
’t Kapelleke. Kan je meer vertellen
over je carrière in het zadel?
De Visscher: ‘Onze club bestaat sinds
1952. Het is dus één van de oudste nog
bestaande clubs in Wemmel. Ik ben in
1958 bij de club gekomen, en was 35 jaar
voorzitter. Tijdens de oorlogsjaren kreeg
ik een fiets van mijn vader. Ik kon er niet

op rijden, maar heb het mezelf geleerd.
Daarna ben ik altijd blijven fietsen. Ik heb
ook gekoerst bij de nieuwelingen en bij
de liefhebbers. Winnen deed ik nooit,
maar ik ben wel in de prijzen gevallen.
Ik was niet snel genoeg aan de meet.’
Sergoynne: ‘Ik ben in 1964 in het
bestuur beland, toen we ons lokaal
hadden bij Armand De Cock, op de plek
waar nu de Fame X is. In 1969 kwamen
we op het idee om een toeristenclub
op te richten. Een jaar later waren we
aangesloten en hadden we meteen
veertig leden.’
Jef, jij sloot pas later aan.
De Mulder: ‘Ik heb eerst tot mijn
zestigste voetbal gespeeld bij Vlug Op
Wemmel. We zaten met de veteranen in
hetzelfde lokaal als de wielerclub. Toen
ik stopte met voetballen, ben ik beginnen
mee te rijden.’
De Visscher: ‘Zo gaat het dikwijls.
Voetballers die slechte knieën krijgen,
kruipen op de fiets.’
De Mulder: ‘Maar ik kan mijn carrière
niet vergelijken met die van deze mannen.
Zij deden nog tochten van 1.200 kilometer.’
1.200 kilometer?
Sergoynne: ‘Daarvoor moest je langzaam
opbouwen. Eerst reed je een proef van
50 km, dan één van 100 km, enzovoort.
De eerste officiële proef die we met de
club reden was Wemmel-Arendonk,
goed voor 200 km. Dan had je BrusselParijs: 600 km in één keer op en af,

MENSEN
met een passie
zonder slapen. We reden schouder tegen
schouder om niet in slaap te vallen. En dan
was er Parijs-Brest-Parijs, waar we 1.200
kilometer reden op vier dagen tijd, begeleid
door de motards van de Ronde van Frankrijk. De rit Mortsel-Mutterstadt heen en
terug was goed voor dezelfde afstand,
afgelegd op evenveel tijd. Ik denk ook aan
Wemmel-Heusden, Wemmel-Saint-Sauveur,
Namen-Bouillon-Namen … of een rit van
Beverlo in Limburg naar Katsberg in
West-Vlaanderen, waarna we aansluitend
nog een wedstrijd van 75 km in Wemmel
reden. Wij waren elke week weg voor
minstens 200 kilometer. In die tijd reden
veel leden tussen de 10.000 en 15.000 km
per jaar. Er zijn weinig wegen in de omgeving
die we niet kennen. Ik heb ook dertig jaar lang
de Ronde van de Bodensee gereden. Daarvoor
moet je een beetje geklutst zijn.’ (lacht)
De Visscher: ‘Het ging zelfs zo ver dat zijn
vrouw alleen naar communiefeesten moest,
omdat hij ging fietsen. Die lange proeven
worden nu niet meer ingericht, maar het
klassement van het aantal kilometers
houden we nog altijd bij. Soms rijden we
ook samen met de A-ploeg, maar dan
passen zij hun tempo aan aan het onze,
want wij rijden niet meer boven de
dertig km per uur.’
Wordt de verbroedering na de rit
voortgezet?
De Visscher: ‘Ja, in café De Nachtegaal
of in ’t Hoekske.’
De Mulder: ‘Die kameraadschap tijdens
en na het fietsen is het mooiste.’
Sergoynne: ‘We hebben in het verleden ook
een cross georganiseerd waarop de broers
Roger en Erik De Vlaeminck én de broers
Albert en Daniel Van Damme aanwezig waren.’
De Visscher: ‘Toen was er zo veel volk dat
iedereen achteruit moest voor de renners
en er een paar in de Maalbeek zijn gevallen.’
De Mulder: ‘We lachen en babbelen veel.
Na het fietsen komen we ook altijd samen
binnen. Als iemand plat valt, helpt iedereen.
Er werd nog nooit iemand achtergelaten.
Dat is trouwens de filosofie van de club:
samen uit, samen thuis.’
De Visscher: ‘We organiseren als wielerclub
ook veel activiteiten in Wemmel. Tijdens het
jaarmarktweekend namen 1.200 fietsers
deel aan onze Corsa Campagnolo. Ook het
Bal Populaire en onze jaarlijkse barbecue
waren datzelfde weekend een succes. Onze
wielerclub is zo veel meer dan fietsen alleen.’
Michaël Bellon
info: www.wielerclubwemmel.be

Telex
Directeur Luc Verbanck verlaat de Mater-Deischool en is nu directeur in
de Sint-Lutgardisschool in Ganshoren. • Het Laekenveld wordt een
woonerf waar je maximaal 20 km/u mag rijden. • De kasseien op de
Markt in Wemmel worden heraangelegd. Kostprijs: 325.000 euro. Het
werk gebeurt in fases. • KVK Wemmel ging een huurcontract met het
gemeentebestuur aan voor het gebruik van containers en sportinfrastructuur voor 450 euro per maand. • Het Jeunessebier dat het Wemmelse
jeugdhuis Barcode liet brouwen bij microbrouwerij Den Triest uit Kapelleop-den-Bos is een succes, want voor de volgende Jeunesseavonden zal
een tweede brouwsel worden besteld. Het bier is een ‘Belgian Blonde’ met
typische zachte smaak en niet te straf (6,5 % alcohol). • Wemmel installeert
drie oplaadpunten voor elektrische wagens: aan de nieuwe parking
tegenover de Zandloper, aan de nieuwe welzijnscampus aan de Residentie
en aan de Markt. • Het vernieuwde Park voor Iedereen dat aan de
Residentie feestelijk is geopend, kreeg nieuwe zitbanken, bewegingstoestellen voor jong en oud en een volkstuintje. • De gemeentelijke
basisschool van Wemmel organiseert dit schooljaar verschillende
evenementen rond 50 jaar eerstesteenlegging GBS Wemmel. Heb je
verhalen en/of foto’s voor de expo die de school rond het thema wil
opzetten? info@gbswemmel.be. • De gemeenteraad keurt de plannen
goed voor de vernieuwing van de Van Elewijckstraat, Schoon Dal en de
Vandervekenstraat. Er komt een nieuwe riolering waarbij afvalwater
en hemelwater worden gescheiden. Het totaalproject wordt geraamd
op 3.150.000 euro. • Tijdens het jaarmarktweekend zorgde wielerclub
’t Kapelleke voor veel succesvolle activiteiten: een barbecue (175 bezoekers),
een dorpelingenkoers (44 deelnemers) en een Bal Populaire (700 bezoekers).
De Corsa Compagnola lokte 1.200 fietsers naar Wemmel. • Wemmelaars
gaan op 14 oktober voor het eerst elektronisch stemmen. Tot 5 oktober
staat een test-pc opgesteld aan de balie van de bibliotheek, waar je het
elektronisch stemmen tijdens de openingsuren kan uitproberen. • De
Kom Op Tegen Kanker-actie van de Brusselse Tennis Club (BTC) bracht
32.475 euro op voor het goede doel. Naast het traditionele Kom Op Tegen
Kanker-tennistoernooi met verschillende tennistoppers was er ook een
veiling en een barbecue. • Schepen en voormalige burgemeester Marcel
Van Langenhove (74, LB Wemmel) zet na deze legislatuur een punt achter
zijn politieke loopbaan. Ook zijn echtgenote Jeannine Huygens (73), die
in het vast bureau van het OCMW zetelt, komt niet meer op. Beiden
willen het rustiger aan doen. Marcel en Jeannine baatten 30 jaar een
kruidenierszaak uit in Wemmel. Marcel was daarnaast een gevierde
internationale scheidsrechter en was 30 jaar politiek actief in Wemmel.
• Wemmel heeft in de technische dienst een ‘spoedploeg’ in het leven
geroepen om sluikstorten zo snel mogelijk op te ruimen na een melding.
• Wemmel behaalde de doelstellingen voor het terugdringen van restafval
die door de hogere overheid (Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij
OVAM) zijn opgelegd. Volgens de norm van OVAM mag een Wemmelaar
jaarlijks gemiddeld 159 kilogram restafval per inwoner produceren,
maar Wemmel zit daar met 139 kilogram nu al onder. Dat is o.a. het
gevolg van het invoeren van de gratis container voor plastiekafval in
het recyclagepark en meer mogelijkheden om afval te sorteren. • Wemmel
nam op zondag 16 september voor het eerst deel aan de autoloze zondag,
met een familiesportdag. (JH)
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

vrijdag 28 september
Infoavond: pc-hulp
Landelijke Gilde Relegem-Wemmel
Een infoavond waar alle vragen over Windows 10
beantwoord worden. Je kan je vragen vooraf
bezorgen aan jean.gielen@skynet.be.
20 uur – eetzaal gemeentelijke basisschool
Relegem
gratis
info: www.lgrelegem.be

zaterdag 6 oktober
Poppenkastvoorstelling
Gekke avonturen uit
Sprookjesland!
Grensland vzw
14.45 uur (deuren) en 15 uur (vertoning)
GC de Zandloper
info: www.grensland.org of 0476 35 88 19
(je kan vooraf geen plaatsen reserveren)
prijs: 3 euro (aan de ingang te betalen)

zaterdag 6 oktober
Quiz (15 tot 99 jaar)
Grensland vzw
19.30 uur (deuren) en 20 uur (start quiz)
GC de Zandloper
prijs: 2 euro per persoon (ter plaatse te betalen)
inschrijven met ploegen van 4 tot max. 6 personen:
www.grensland.org
info: 0476 35 88 19

dinsdag 16 oktober
Je kleding binnenstebuiten
Natuurpunt Wemmel en Sociaal-Culturele Vereniging
van Liberale Vrouwen
De workshop Je kleding binnenstebuiten, gegeven door Sandra Bamps, is een
aanrader voor al wie bezorgd is over de werkomstandigheden en de gevolgen
voor het milieu bij de productie van kleding. Sandra Bamps geeft niet alleen
een betere kijk op het proces van kleding maken. Ze deelt ook tips mee over
het bewust aankopen en hergebruiken van kleding. ‘Het produceren van
kleding heeft vaak een grote impact op het milieu. Daarom geef ik uitleg
over wat mensen zelf kunnen doen. Kledingstukken ruilen of hergebruiken, of
kiezen voor ecologische kleren. En wie toch beslist om een nieuw kledingstuk
aan te kopen, moet goed kijken naar de labels. Een duur kledingstuk is overigens
geen garantie dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. Spotgoedkope
kleding is af te raden, want dat is wegwerp.’ Na de uiteenzetting:
een gratis hapje en drankje.
19.30 uur – Villa Beverbos (Haagdoornlaan 15, Wemmel) • prijs: 3 euro
(leden), 5 euro (niet-leden) •info: jefgeelen2@gmail.com, 0497 28 58 60

zaterdag 6 oktober
Infodag Vers Geperst
Davidsfonds
Wemmel-Relegem-Hamme
van 14 tot 18 uur – GC de Zandloper
Kom het boekenaanbod van het Davidsfonds
inkijken en bestel mooie boeken voor jong en oud.
gratis
info: Marcel De Doncker,
marceldedoncker@skynet.be

zondag 7 oktober
Bikers for Children Day
vanaf 9.30 uur (ontbijt) en 10.30 uur
(ride-out) – Folletlaan, Wemmel
Met eet- en drankstandjes, animatie voor
kinderen en bikers. Alle types moto’s zijn welkom.
deelname: 10 euro per persoon (ontbijt inbegrepen)
info: Facebook Bikers for Children Day 2018

donderdag 18 oktober
Bezoek van de jaïntempel in Wilrijk
Markant Wemmel
Markant Wemmel trekt naar de Antwerpse deelgemeente Wilrijk voor een gegidst
bezoek aan de jaïntempel. Die is met een vloeroppervlak van 1.000 m² de grootste
tempel van het jaïnisme buiten India. De constructie van de tempel was een huzarenstukje.
De bouw ging in 1990 van start in India zelf, en nam ongeveer tien jaar in beslag. De
tempel werd nadien steen voor steen afgebroken, waarna de blokken van wit marmer
werden verscheept richting Wilrijk, om daar weer opgebouwd te worden. Uiteindelijk
kon de Antwerpse jaïngemeenschap de tempel in 2010 in gebruik nemen. De jaïns zijn
een zeer discrete gemeenschap, en uit respect voor hun geloof moet je tijdens een
bezoek aan hun tempel enkele regels volgen. Het aanraken van beelden is verboden,
net als binnen fotograferen en eten of drinken meenemen. Je schoenen moeten ook
uit, en je bovenarmen en knieën moeten bedekt zijn.
10 tot 15 uur – Jaïn Cultural Center (Laarstraat 20, Wilrijk)
prijs: 50 euro (gegidst bezoek en lunch achteraf ) • info: noelavanhoof@gmail.com
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donderdag 25 oktober
Herdenking van de overleden
leden
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

vrijdag 9 november
Filmavond Sully
Seniorita’s i.s.m. Amalgache vzw
19 uur (ontvangst) en 20 uur (film)
theaterzaal GC de Zandloper
Filmvoorstelling ten voordele van een volgende
missie van de vzw Amalgache. Aangename
omkadering met een hapje en een drankje
inbegrepen.
prijs: 20 euro
info: www.filmavond2018.be

zaterdag 10 november
Spaghetti Smash
AVO Wemmel
10 tot 22 uur – sporthal FameS Wemmel
Spaghettislag t.v.v. van de Wemmelse
volleybalclub AVO.
info: samuel_vancaloen@hotmail.com

zaterdag 20 oktober
Kazerne Dossin – Memoriaal Mechelen
Museum over Holocaust en Mensenrechten
Davidsfonds Wemmel-Relegem-Hamme
Het Davidsfonds Wemmel-Relegem-Hamme trekt naar het Museum over
Holocaust en Mensenrechten in Mechelen voor een geleid bezoek van 2 uur.
‘Wie dit museum ooit bezocht, getuigt dat het een absolute aanrader is’, stelt
Hugo Goossens van het Davidsfonds. Het museumgebouw ligt aan de overzijde van de Dossinkazerne, die de nazi’s tussen 1942 en 1944 gebruikten als
verzamelkamp voor Joden en Roma, die nadien met de trein gedeporteerd
werden naar Auschwitz-Birkenau. Vandaag huisvest de kazerne het Memoriaal,
een serene plaats van herinnering. In het museum zelf wordt stilgestaan bij
verhalen over vervolging, deportatie en massageweld. Na het bezoek volgt
een lunch. Het aantal deelnemers is beperkt.
9 uur – afspraak aan de nieuwe parking voor de Zandloper• totaalprijs:
35 euro (toegang, gids en lunch) • info en inschrijven (voor 10/10):
Hugo Goossens, hugo.goossens.w@skynet.be, 02 460 13 21

zondag 21 oktober
Jeugdactiedag XL (6 tot 14 jaar)
Kinderen zijn samen met hun (groot)ouders en vriendjes
welkom om te komen spelen, ontdekken en beleven. We
voorzien tal van workshops en randanimatie. Voor de
meeste workshops hoef je niet in te schrijven. Als dat wel
het geval is, kan dat enkel op de dag zelf vanaf 14 uur.

Let op! Wees er tijdig bij om je in te schrijven, want het
aantal deelnemers is beperkt en de workshops zijn snel
volzet. Workshops: zang en percussie (PéTROL), flashmob
(dansatelier Steps), stencil op textiel, retrogames, upcycling,
kampvuurgerechtjes, frietaminen maken … In samenwerking
met Jeugdraad Wemmel en gemeente Wemmel.
14 tot 17.30 uur – GC de Zandloper • gratis
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C I LT U U R
muziek
een song uit de beginperiode van haar
zangcarrière. In die tijd zong Ann in het
Frans. Het nummer gaat over een
jongen die ze graag ziet, maar die naar
het leger moet. Hoewel het nummer
niet expliciet vertelt over welke liefdesrelatie het gaat, voel je aan dat het over
een liefde gaat die niet heeft mogen zijn.
Dat soort weemoed tref je vaak aan in
de liedjes die Ann zong.’
Zijn het vooral de woorden die je
in dit nummer raken?
Sofie: ‘Bij mij is het altijd eerst de
melodie die me raakt. Pas als die iets
met me doet, kunnen de woorden me
ontroeren. Ook bij het nummer Le
garçon que j’aimais was het eerst de
melodie die me pakte. Een melodie is
voor mij een taal op zich. Als die melodie
samenvalt met de juiste woorden, is dat
het summum.’

donderdag 18 oktober
Maggie MacNeal,
Riet Muylaert,
Sandrine & Sofie
Want de roos
overleeft
MUZIEK

Hommage aan Ann Christy

© Tine De Wilde

15 uur – GC de Zandloper
prijs: 18 euro (voorverkoop),
20 euro (kassa)

Recht uit het hart
34 jaar geleden verliet Ann Christy ons. Maar niet zonder
ons een aantal nummers die de tijd trotseren na te laten.
Sofie vindt het alvast een hele eer om samen met Maggie
MacNeal, JackoBond en Sandrine die nummers nieuw
leven in te blazen.
Met vier zangeressen op het podium
staan en samen nummers uit het
repertoire van een bijzonder getalenteerde zangeres brengen. Het lijkt me
geen evidentie.
Sofie: ‘Het is zeker een uitdaging, maar
een die we graag aangaan. Ik heb dan
ook geen seconde getwijfeld toen ik de
vraag kreeg of ik aan deze hommage aan
Ann Christy wilde meewerken. Wat me
10

opvalt, is dat we alle vier met veel
respect de nummers van Ann brengen,
maar met een eigen touch. We brengen
Anns nummers vanuit ons hart.’
Welke nummers ga jij brengen?
Sofie: ‘Ik breng zowel een aantal Nederlandstalige als anderstalige nummers.
Het nummer waar ik echt een band mee
heb, heet Le garçon que j’aimais. Het is

Zoals in De Roos?
Sofie: ‘Dat nummer is een prachtig
samenspel van melodie en tekst. Johan
Verminnen is erin geslaagd om het
nummer, dat oorspronkelijk van Bette
Midler is, op een zeer subtiele manier te
vertalen. Als je dat lied brengt, voel je
dat de blending van muziek en taal
helemaal goed zit. Het is trouwens een
van de liedjes die we samen met de vier
zangeressen brengen.’
Het valt op dat de nummers van Ann
Christy veel diepgang hebben. Jij
hebt haar persoonlijk gekend. Stond
ze emotioneel in het leven?
Sofie: ‘Ze was zeer discreet. Ze liep niet
met haar gevoelens te koop. Hoewel ons
contact altijd hartelijk was, heb ik haar
nooit vragen over haar gevoelsleven
gesteld. Je mag niet vergeten dat ik bijna
10 jaar jonger was en dat zij voor mij de
zangeres was naar wie ik opkeek.’
Waarvoor bewonderde je haar?
Sofie: ‘Ze was een persoonlijkheid. Ook
al was ze niet zo groot van gestalte, ze
had een grote uitstraling. Ze was wie ze
was. Trends volgen deed ze niet. Ze
creëerde haar eigen stijl. Denk maar aan
de gehaakte jurken van Ann Salens die
ze droeg. En dan was er natuurlijk haar
zeer expressieve stem. Ze had bovendien
iets werelds. Iets dat verder reikte dan
Vlaanderen. Dat heeft me altijd in haar
aangetrokken.’

Zijn er nummers van haar die je nog
niet kende?
Sofie: ‘Een kleine melodie is zo’n nummer.
Ik vind het een schattig lied. Tijdens het
repeteren heb ik ook een song van haar
herontdekt: Een woord van liefde. Toen
ik jonger was, vond ik het nogal zwaar,
maar vandaag kijk ik er anders naar. Het
is een nummer waarvan ik de woorden
en betekenis beter ben gaan aanvoelen.’
Wat denk je dat Ann Christy zou
denken over de hommage die jullie
aan haar brengen?
Sofie: ‘Ik denk dat ze verwonderd zou
zijn dat ze vandaag zo gerespecteerd
wordt. Haar carrière liep niet altijd van
een leien dakje. Ze koos ook niet altijd
voor de gemakkelijkste weg. De waardering zou zeker een lach op haar lippen
toveren.’
Hoe zal jij je haar blijven herinneren?
Sofie: ‘Als een dame met persoonlijkheid
die erin slaagde om met haar stem onze
zielen te raken. Maar ook als een vrouw
met goede smaak die zich mooi wist op
te maken en te kleden. We waren ons
ooit backstage aan het klaarmaken om
op het podium te gaan. Ze heeft me
toen een tip gegeven over een gelaatspoeder die goed fixeert. Een tip die ik
vandaag nog altijd gebruik. Ook de
speeltjes die ze mijn zonen schonk, heb
ik nog. Ik kan ze niet wegdoen. Onlangs
vertelde iemand me dat ze van mijn
stem hield. Die deed haar denken aan
die van Linda Ronstadt. Voor dat
compliment zou ik haar willen danken.
En ook voor al die prachtige songs die
ze ons heeft nagelaten.’

© DV

Zijn de liedjesteksten die ze zong
gebaseerd op haar leven?
Sofie: ‘Dat zou ik niet durven zeggen.
Ik weet echter wel dat Mary Bodin, de
dame die de liedjesteksten voor haar
schreef, Ann heel goed kende. Ze
vormden een sterke tandem. En je kan
er niet omheen dat Ann Christy al de
verhalen die in haar liedjes verweven
zaten, op een echte en doorleefde
manier kon brengen. Pas later ben ik
gaan beseffen hoe uitzonderlijk dat was.
Je mag niet vergeten dat ze veel van
haar bekende nummers al op jonge
leeftijd bracht. En toch klonk het alsof
wat ze zong recht uit haar hart kwam.’

MENSEN
uit de academie

Saxofoon spelen met Boris en Thor

‘Op zoek naar onze eigen toon’

Aan het begin van het nieuwe academiejaar leggen we ons oor te luisteren
in de les van Peter Cverle. Boris (15) en Thor (14) Godu beginnen er aan
hun derde jaar saxofoon. Beide broers begonnen zeven jaar geleden met
notenleer en viool. Na vier jaar waren ze klaar voor een ander instrument.
Boris: ‘Mijn papa speelt als drummer in een jazzband, daarin zitten vaak
saxofonisten. Ik vind het cool wat zij kunnen en doen. Dat heeft mijn
keuze mee bepaald.’

Kindvriendelijk instrument

Saxofoon is volgens Peter een van de makkelijkste instrumenten om aan
te leren. ‘Na 1 jaar kan je (bijna) al de noten spelen. Het is een kindvriendelijk
en dankbaar instrument. Je kan er veel kanten mee uit en er veel stijlen
op spelen: klassiek, jazz, rock-‘n-roll, pop, latin …’
‘Het is inderdaad niet zo moeilijk om te leren’, bevestigt Boris. ‘In het begin
is het wat saai omdat je vooral je techniek moet oefenen, maar daarna
wordt het heel leuk. We hebben eerst leren blazen met het kopstuk om de
lange noten te oefenen en om harder of zachter te leren spelen.’
‘Pas na een paar maanden begonnen we op het hele instrument te spelen’,
vult Thor aan. ‘We leren nu alle ritmes spelen en gaan op zoek naar onze
eigen toon.’
De kwaliteit van het instrument en de kwaliteit van de speler bepalen mee
de klank van het instrument. Elke saxofonist creëert zo zijn eigen toon, waar
hij de rest van zijn leven verder op kan bouwen. Een goede basis is het begin
van alles. (DV)
info: www.academiewemmel.be

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

woensdag 3 oktober tot
woensdag 31 oktober
Herman van den Boom
Foto’s 1972-1976
FOTOGR AFIECIRCUIT

9 tot 20 uur (uitgezonderd
feestdagen) – GC de Zandloper
Niet te bezichtigen van
11 tot 15 oktober.
Hij werkte met een TRI-X 400
Kodak-film, soms met roodfilter,
om een La Nuit américaine-effect
te creëren, en fotografeerde
altijd zonder een statief.

dinsdag 9 oktober
Koken: creatief met
herfstvruchten
Archeduc
VORMING

19.30 uur – GC de Zandloper
In deze workshop maken we
kennis met de typische herfstvruchten van bij ons (kastanjes,
noten, peren …) en we leren ze
te verwerken in de keuken.
prijs: 21 euro

zaterdag 13 oktober
Kapitein Winokio
De winter van Kapitein
Winokio
FAMILIE

15 uur – GC de Zandloper
Kapitein Winokio, Mevrouw de
Poes en de muziekmatrozen
nemen je mee op hun muzikale
tocht door de dikke sneeuw.
prijs: 12 euro (-12 jaar), 16 euro
(voorverkoop), 18 euro (kassa)
LAATSTE TICKETS

dinsdag 16 oktober
Theater van A tot Z
Meezingsessie
MUZIEK

20 uur – GC de Zandloper
Meezingfeest met Nederlandstalige liedjes onder leiding van
zanger Lennaert Maes en pianist
Hans Primusz. Je hoeft geen
groot zanger te zijn: plezier
maken staat voorop.
Gratis, maar schrijf vooraf in!

donderdag 18 oktober
Maggie MacNeal, Riet
Muylaert, Sandrine &
Sofie
Want de roos overleeft
(hommage aan Ann
Christy)
MUZIEK

15 uur – GC de Zandloper
Lees het interview op p. 10-11.
prijs: 18 euro (voorverkoop),
20 euro (kassa)

vrijdag 19 oktober
Keiko Shichijo
KL ASSIEK

20 uur – GC de Muze van Meise
De pianiste en fortepianiste
Keiko Shichijo verbindt een
traditionele Japanse sensitiviteit
met een grondige kennis van de
Europese historische uitvoeringspraktijk. Een streling voor het oor.
prijs: 12 euro (voorverkoop),
14 euro (kassa)

zaterdag 20 oktober
Misses Big Stuff
The rythm’n blues
boomerang
MUZIEK

20 uur – GC de Muze van Meise
All the single ladies in een Aretha
Franklin-jasje of Ed Sheeran zo
puur als Otis Redding? Misses
Big Stuff katapulteert hedendaagse hits terug naar de jaren
50 en 60.
prijs: 16 euro (voorverkoop),
18 euro (kassa)

zondag 21 oktober
Theater De Spiegel
(3 maanden tot 3 jaar)
Nocturama
FAMILIE

11 en 15 uur – GC de Muze van
Meise
Poëzieconcert vol ruisende
figuren en mooie fluisters,
waarbij cello, klarinet en stem
je meenemen naar de wereld
van slaapvaak.
prijs: 7 euro (voorverkoop),
9 euro (kassa)

dinsdag 9 oktober
Koken volgens de seizoenen
WORKSHOP

Vormingsorganisatie Archeduc organiseert een reeks kookworkshops in de leskeuken
van de Zandloper. Zoals gebruikelijk gaat het om specifieke kooklessen. Deze keer staan
de seizoenen centraal. Koken met lokale producten die de natuur ons op dat moment
aanlevert, is ecologisch en duurzaam. Het komt er op aan die producten te leren kennen
en te weten hoe ze kunnen worden verwerkt. Specialiste Karen Vande Wiele, die met
haar persoonlijke onderneming Ortiga de natuur wil integreren in ons dagelijks leven,
komt de cursisten daarbij helpen. In haar eerste kookworkshop op 9 oktober staan de
vruchten van de herfst centraal. Wat je met kastanjes, noten, peren … kan maken,
kom je die avond te weten.
Net voor kerst, op 18 december, maken de deelnemers feestelijke ecodesserts met
lokale en/of biologische seizoensgebonden ingrediënten die een alternatief kunnen zijn
voor de traditionele kerstdesserts. Aan het begin van de lente, op 12 maart, draait alles
rond gezonde en er mooi uitziende slaatjes in kleine weckpotjes die van elke lunch een
kleine feestmaaltijd maken. Wie ingeschreven is, hoeft alleen een schort, snijmesje,
snijplank en keukenhanddoek mee te nemen. (MB)
19.30 tot 22.30 uur – GC de Zandloper • prijs: 21 euro
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zaterdag 13 oktober
De winter van Kapitein Winokio
FAMILIE

zaterdag 27 oktober en
woensdag 21 november
Spelen in het Nederlands
FAMILIE

Warme winter met Winokio
Er zijn niet veel dingen des levens waar Kapitein
Winokio en zijn muzikale bemanning nog niet over
hebben gezongen. Na albums over beroepen, dieren en
emoties kwamen ondertussen ook alle vier de seizoenen
aan bod op telkens een aparte plaat vol liedjes en
versjes. De winter van Kapitein Winokio bevat oude
klassiekers als O dennenboom! en Driekoningen, maar
ook nieuwe meezingers over warme soep, koude
handen, vuurwerk, sleeën, schaatsen en de stilte
van vallende sneeuwvlokken.
Omdat de winter bijna voor de deur staat, haalt de
Kapitein zijn ouwe ijsbreker weer van stal, en hij gaat
samen met Mevrouw de Poes en zijn muziekmatrozen
op wintertournee. De talloze liedjes die de sfeer van de
donkere, koude maar ook gezellige dagen oproepen,
worden verpakt in een show geregisseerd door niemand minder dan Dimitri Leue. De kans bestaat dus
dat de pinguïns en de ijsberen – die elkaar doorgaans
weinig ontmoeten – met elkaar zullen kennismaken in
het winterdecor van dit concert. We hadden al een
warme zomer, maar dankzij Winokio lijkt ook de winter
hartverwarmend te worden. (MB)
15 uur – GC de Zandloper • tickets: 18 euro (kassa),
16 euro (voorverkoop), 12 euro (-12 jaar)
LAATSTE TICKETS

vrijdag 26 oktober
Tueurs
FILM

14 en 20 uur – GC de Zandloper
Deze misdaadthriller, met
belangrijke bijrollen voor Kevin
Janssens en Johan Leysen, volgt
de beruchte gangster Frank
Valken.
prijs: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

zondag 28 oktober
The Boss Baby (5+)
FILM

14 uur – GC de Zandloper
Hilarisch verhaal over de impact
die de komst van een nieuwe
baby heeft op een familie.
Nederlands gesproken.
prijs: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

zondag 4 november
Seniorenfeest: lang
zullen we leven
Connie Neefs en Micha
Marah

Dit najaar organiseren de bibliotheek van Wemmel,
GC de Zandloper en vzw Kanak een bijzonder nieuw
initiatief voor anderstaligen die beter Nederlands
willen leren spreken en begrijpen: spelen in het
Nederlands.
De sessies die plaatsvinden in de bibliotheek beginnen
met een verhaal dat wordt voorgelezen. Daarna ga je
spelen in het Nederlands. Bijzonder daarbij is dat het
niet gaat om een activiteit voor kinderen alleen. Ook
mama, papa, oma of opa komen mee. Deze bijeenkomst is dus geen opvang voor kinderen. Iedereen is
welkom, of je nu al goed of niet zo goed Nederlands
spreekt. De begeleiding is in handen van de Wemmelse
vzw Kanak die ervaring heeft met het spelenderwijs
aanleren van Nederlands aan kinderen. De bibliotheek
zorgt voor aangepast materiaal. De sessie op 27
oktober staat in het teken van Halloween. Verwacht
een griezelige voorleestekst, een leuk versierde bib
en een themastand met boeken in het thema van
Halloween. (MB)
27/10 van 10.30 tot 12 uur (bibliotheek),
21/11 van 14.30 tot 16 uur (GC de Zandloper)
info NL-FR-DE-EN: www.dezandloper.be

Meer info over

: www.dezandloper.be/nl/taalicoon

SENIOREN

15 uur – GC de Zandloper
Een organisatie van de NCRW,
Okra, Senioren Wemmel en GC
de Zandloper.
tickets: 7 euro
info en tickets: liever@scarlet.be
of 0477 70 67 29

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

Vlabinvest op zoek naar zorginitiatieven in faciliteitengemeenten

Betaalbare zorgwoningen

Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand diende dit voorjaar
een voorstel in bij Vlabinvest om zorgprojecten op het getouw te zetten in de gemeente.
‘Dat is opvallend, maar hoeft niet te verbazen’, aldus Hubert Lyben van Vlabinvest.

M

et Valbinvest wil de provincie
het voor inwoners van de
Rand betaalbaar houden om
in hun eigen regio te blijven wonen.
Sinds kort investeert de Vlaamse
overheid ook in zorginitiatieven in
Vlaams-Brabant. ‘Onze zorgopdracht is
nieuw, we kregen ze vorig jaar van de
Vlaamse Regering’, verduidelijkt Hubert
Lyben. Vlabinvest wil zo zorginitiatieven
in de provincie ondersteunen. Concreet
gaat het over initiatieven in verband
met kinderopvang, ouderenzorg,
gehandicaptenzorg of jongerenwelzijn.

Onder de radar

Net in het feit dat deze opdracht nieuw
is, zit volgens Lyben de verklaring
waarom er nog geen initiatieven uit de
faciliteitengemeenten werden ingediend.
‘We zijn nog onvoldoende bekend en we
hebben met onze oproep waarschijnlijk
een aantal kleinschalige zorginitiatieven
nog niet bereikt. Veel initiatieven bleven
tot nog toe onder de radar. Het is ook
niet zo makkelijk om zorginitiatieven die
nog aan het kiemen zijn op het spoor te
komen. Ten tweede zijn er in de faciliteitengemeenten simpelweg niet zo veel
instellingen die bezig zijn met zorg, zeker
niet met gehandicaptenzorg. Er zijn
uiteraard wel instellingen bezig met
ouderenzorg en kinderopvang, al
verloopt dat vaak via het OCMW. We
moeten dus kijken op welke wijze we
initiatiefnemers kunnen ondersteunen
en initiatieven kunnen stimuleren om
het aanbod in de zes faciliteitengemeenten te vergroten.’
In het najaar zal Vlabinvest een tandje bij
steken om zijn nieuwe zorgopdracht
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meer ruchtbaarheid te geven. ‘We gaan
na de verkiezingen, zodra de nieuwe
colleges geïnstalleerd zijn, zo veel
mogelijk informatie verstrekken over
onze werking en over wat we juist doen.
Als de gemeenteraad dat wil, kunnen we
in elke gemeente een toelichting geven
over onze werking, zowel wat wonen als
wat zorg betreft. Tijdens de maand
oktober komt er sowieso een nieuwe
oproep om initiatieven in te dienen.
We zorgen voortaan ieder jaar voor
twee oproepen: een in juni en een in
oktober. Het is dus nooit te laat om je
zorginitiatieven te laten subsidiëren,
maar we proberen ze wel een beetje te
groeperen.’
De projectoproep die in juni gehouden
werd leverde in totaal 26 ontvankelijke
en volledige dossiers op, verspreid over
de hele provincie. Bijna de helft daarvan
werd ingediend door gemeenten uit het
arrondissement Halle-Vilvoorde. ‘Er zijn
ook nog projecten waar we weet van
hebben, maar die nog onvoldoende
uitgewerkt waren om nu al in aanmerking
te komen voor financiering. Misschien
komen die in een volgende ronde
aan bod.’

Wonen in eigen regio

Uiteraard wordt er via Vlabinvest wel
degelijk geïnvesteerd in de faciliteitengemeenten. Maar voorlopig gaat het dus
enkel over initiatieven die het wonen in
eigen streek betaalbaar willen houden.
In Sint-Genesius-Rode staan op dit
moment twee projecten op stapel.
In plaats van de oude pastorij plant
Vlabinvest drie huurappartementen.
Daarnaast komen er ook vier sociale

huurappartementen op dezelfde
site. ‘Het voorontwerp ligt op dit
moment ter advies voor bij de
Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen’, verduidelijkt
Lyben. ‘We hebben ook een
groter project in de gemeente,
Nova Rode, waar we een deel van
de gronden gaan aankopen om er
zeven Vlabinvesthuurappartementen te zetten naast 42 sociale
huurappartementen.’ In Linkebeek
is er een project in de Molenstraat
dat al een tijdje aansleept. ‘Maar
we denken dat de werken, die
moeten leiden tot een complex
met 19 appartementen, van start
kunnen gaan in de loop van
volgend jaar. De helft van die
appartementen zijn Vlabinvestappartementen, de andere helft
sociale huurappartementen.’
Vervolgens heeft Vlabinvest ook
bouwplannen in Kraainem.
‘Wanneer de werken aan het
Kruisveld van start kunnen gaan,
is nog niet duidelijk. Volgend jaar
wordt er een architectuurwedstrijd georganiseerd.’ De eerste spade
steekt dus nog niet in de grond, maar
het proces wordt wel opgestart. In
Wezembeek-Oppem zijn er tot slot
plannen voor Vlabinvestappartementen
in de Bergenblokstraat. ‘Dat dossier ligt
op dit moment stil. Initieel waren daar
ook sociale woningen gepland samen
met onze appartementen. Maar de
gemeente heeft op dit moment haar
bindend sociaal objectief voor sociale
woningen al gerealiseerd, waardoor we
moeten herbekijken hoe we dat dossier
kunnen aanpakken. Vermoedelijk zullen
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Vlabinvest on the lookout for care initiatives
Affordable care initiatives

we de ontwikkeling in meerdere kleine
stappen moeten doen. Er zal dus zeker
iets komen aan het Bergenblok, maar
een timing durf ik er nog niet op te
plakken.’ In de andere faciliteitengemeenten Drogenbos en Wemmel
lopen op dit moment geen initiatieven.

Not one of the six municipalities with
language facilities in the Vlaamse Rand
presented a project proposal to Vlabinvest
this spring with a view to launching care
projects in their areas. ‘Noteworthy but only
to be expected,’ says Hubert Lyben of
Vlabinvest. De Vlaamse overheid has recently
been using Vlabinvest as a channel for care
scheme investments in Vlaams-Brabant. ‘It
was only last year that de Vlaamse overheid
decided to assign this care mission to us’,
Lyben explains. Vlabinvest is eager to lend
support to care initiatives in the province.
More specifically, the care schemes are
focused on children, the elderly, the disabled
and youth welfare. Another call for initiatives
will be launched in October. Vlabinvest is
keen to step up its efforts to spread the word
about its new care mission. ‘We are not yet
sufficiently known and we have probably not
yet managed to reach out to various smallscale care schemes. Many of them have failed
to attract much attention.’ Initiatives to keep
housing affordable for residents in the Rand
are already underway in the municipalities
providing language facilities.

‘Het is natuurlijk ook niet makkelijk in de
Rand: de uitdaging is om gronden te
vinden waarop iets gerealiseerd kan
worden’, besluit Lyben.

op dit moment iets meer dan 150
Vlabinvestappartementen, of appartementen en woningen waarvoor de
Vlabinvestvoorrangsregels gelden.

Ondanks die moeilijkheden in de zes
faciliteitengemeenten heeft Vlabinvest

Maarten Croes
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MENSEN
uit Wemmel

Beroep

Finance & office coördinator bij Freestone Group in Wemmel

Actief in of lid van

ACWW (Ancien Chiro Wemmel Wijven), Schransclub (maandelijks
etentje met vriendinnen uit Wemmel en omstreken), Sportievak
(conditiegym Wemmel)

Ik ben

What you see is what you get (niets meer, niets minder)

In mijn vrije tijd hou ik van

T
P O S 83
9
1
1
11- 0

mode, windowshoppen, lekker eten, een goed boek

Bijna niemand weet dat ik

jaren aan acrobatisch paaldansen heb gedaan

Favoriete plekje

In Wemmel: De ruïne achter het gemeentehuis (zie foto). Daar
speelden we vroeger elke zondag ‘politie en bandiet’ met de hele
Chiro. Buiten Wemmel: Oostduinkerke

Boeken-, serie- of filmtip
Tabula Rasa

Je mag mij altijd wakker maken voor

Karen Bossuyt
Lindestraat

1785 Hamme (Merchtem)

een strandwandeling

Geluk is voor mij

mijn gezin, genieten van de kleine dingen, gezond zijn,
weinig zorgen hebben

Beste uitvinding ooit

© Kristof Verbrugghe • fotoclub De Korrel

Concealer

