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I N F O R M AT I E
uit de gemeente
leerjaar bij. Onze school telt 112 kleuters
en leerlingen en er is een wachtlijst van
een tiental kleuters. We willen het in
functie van inclusie ook werkbaar
houden door een maximum van twintig
kinderen per klas in te schrijven.’

Proefproject

GO! Inclusiecampus Wemmel

‘Op termijn stappen we af
van leerjaren’
GO! De Eekhoorn van het Buitengewoon
Basisonderwijs (BuBaO) en GO! Basisschool Kameleon, waarvan de gebouwen
op dezelfde campus aan de Diepestraat
in Wemmel liggen, gaan op termijn
fuseren en willen er een echt inclusieverhaal van maken. Er zijn al verschillende
gemengde groepen (basisgroepen en
flexibele leertrajecten) met leerlingen
van beide scholen opgericht voor
verschillende vakken. In het begin van
het schooljaar 2019-2020 komt er ook
COPA en LEPA bij. Dat staat voor
‘Coaching met paarden’ en ‘Leren met
paarden’, waarvoor er twee shetland-

pony’s op de campus komen.
GO! BuBaO De Eekhoorn werd meer
dan dertig jaar geleden opgericht en telt
140 leerlingen van het type ‘basisaanbod’
en ‘type 3’ (type 3 is er voor kinderen
met een emotionele of gedragsstoornis
met of zonder verstandelijke beperking,
n.v.d.r.). Op dezelfde campus huist sinds
2017-2018 ook GO! Basisschool Kameleon,
met drie kleuterklassen en drie leerjaren,
waarvan één graadklas. De school kent
een grote groei. Elk schooljaar komt er
in de lagere school een leerjaar bij.
Directrice Isabelle Hanquet van Kameleon:
‘In september komt er een vierde

‘Op termijn willen we afstappen van
het systeem van leerjaren, zoals we al
werken in ons BuBaO’, pikt directrice
Caroline Zimmer van De Eekhoorn in.
‘De naamswijziging naar ‘GO! Inclusiecampus Wemmel’ geeft aan dat we op
termijn naar een fusie gaan. Momenteel
stuiten we op een aantal beperkingen
vanuit de wetgeving om ons project
optimaal te kunnen uitwerken. We
hopen dat we van de hogere overheid
met een proefproject mogen starten.
In de praktijk zijn er nu al heel wat
gemengde groepen met leerlingen
van beide scholen, onder andere voor
wiskunde, technisch lezen, Steam
(Science, Technology, Engineering,
Arts en Mathematics), muzische vorming
en mens en maatschappij. Elk kind krijgt
in die gemengde groepen op zijn of haar
niveau les en wordt zo ook uitgedaagd
en gemotiveerd.’

Shetlandpony’s

Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgen
de kinderen een extra uitdaging. ‘Een
aantal kinderen met een mentale of

Nieuwe badmintonclub
van start
Dropshot Wemmel. Dat is de naam van de nieuwe badmintonclub die is ontstaan uit de ‘start to badminton’, een initiatief
van de gemeente. ‘We hebben van het gemeentebestuur
materiaal en club-T-shirts ter beschikking gekregen, en ook de
sporthal kunnen we tot het einde van het jaar gratis gebruiken
om een doorstart als club te kunnen maken’, zegt voorzitster
Jody Van Hemelryck. En die doorstart lukt vlot. ‘Het speelmoment op dinsdagavond is reeds volzet tot en met december,
terwijl de aanvragen blijven binnenkomen. Daarom bekijken
we momenteel met de gemeente of de sporthal ook op
andere momenten vrij is’, aldus Jody.
Tijdens de start to badminton leerde een coach de beginnende badmintonners de kneepjes van het vak, en ook vanaf
september plant de club af en toe lessen in. ‘Maar veel hangt
af van de beschikbaarheid van onze coach, die ook in andere
clubs actief is. Het doel is om na verloop van tijd zowel
recreatief als in competitieverband te spelen, maar daarvoor
moeten we eerst de nodige tips en tricks verder aanleren.’
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Het Dropshot-bestuur bestaat uit Wemmelaars Jody Van
Hemelryck (voorzitster), Betty Verbesselt (penningmeester),
Franky Devriendt (secretaris) en Chris Van Limberghen
(materiaalmeester). De spelers komen ook hoofdzakelijk uit
Wemmel. ‘We sluiten niemand uit. Jongeren, ouderen en alles
tussenin. Iedereen is welkom.’ (JH)
Wil je op de hoogte gehouden worden van de extra
speelmomenten of de werking van de club,
dropshotwemmel@hotmail.com. Op 22 september neemt
Dropshot Wemmel deel aan de autoloze familiesportdag van
de gemeente.

fysieke handicap in Kameleon, maar evengoed kinderen uit De Eekhoorn, bloeien
open door specifieke begeleiding met
paarden’, zegt Hanquet. ‘Leren met paarden
is positief op sociaal en emotioneel vlak,
maar ook voor kinderen met leerproblemen
of andere specifieke noden. Daarom komen
er in september-oktober twee shetlandpony’s
op onze campus. De omheining van de
weide en stal werden deze zomer gebouwd.
Dit project startte in 2017-2018 voor een
drietal leerlingen in een manege in de buurt
en wordt nu uitgebreid op onze campus. In
de toekomst zal dit ook deel uitmaken van
een time-outproject binnen Scholengroep 9.’

Erasmus +

En er is meer. Vanaf september 2019 stapt
GO! Inclusiecampus Wemmel voor de
tweede keer in het tweejarige ‘Erasmus +’project voor professionalisering van het
team van de Europese Commissie. Directrice
Caroline Zimmer: ‘Vijftien leerkrachten van
ons team en veertig leerkrachten en paramedisch personeel van Kameleon en De
Eekhoorn zullen een opleiding, stage of een
specifieke onderwijsopdracht in het buitenland
krijgen. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe in het
buitenland met inclusie wordt omgegaan en
kunnen ze hun ervaringen delen. Omgekeerd
zal de GO! Inclusiecampus Wemmel voor
buitenlandse leerkrachten/bezoekers
worden opengesteld, zodat ook zij hier
in het kader van het ‘Erasmus +’-project
ervaringen kunnen opdoen.’ (JH)

dinsdag 17 september
Auteurslezing Korneel De Rynck
19.30 uur - bib Wemmel
gratis maar vooraf inschrijven
info en inschrijven: bib.wemmel.be

zaterdag 21 september
World Cleanup Day
10 uur – J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel
Net zoals vorig jaar doet het gemeentebestuur
mee aan de World Cleanup Day. In 2018 waren ze
met 145 deelnemers en verzamelden ze 360 kg
afval over heel Wemmel.
Schrijf je in via www.wemmel.be.

zondag 22 september
Autoloze familiesportdag met
opening van het park aan het
gemeentehuis
14 tot 18 uur – in de Steenweg op Merchtem,
Maalbeeklaan, Dr. H. Folletlaan, Kerkstraat,
Kerkplein en Pastorijstraat
Programma: dansles D’Ann’s atelier S.T.E.P.S., in
een VR-mobiel zitten, initiatieles karate of met de
gocart rijden in het park. Als afsluiter kan je een
wafel/ijsje eten of iets drinken in de zomerbar.

Telex
• Architect Filip De Mulder wordt de
voorzitter van de Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Ordening
(Gecoro), Joseph Van Droogenbroeck
ondervoorzitter.
• De gemeenteraad keurt de werken
goed voor de nieuwe wijk van 14 huizen
tussen de Obberg en de Vijverslaan.
• Het ‘project Huysman’, de nieuwe
woonwijk van 56 wooneenheden op de
plaats van manege Jochri, zal bestaan
uit twee ‘pijpenkoppen’ in de Ruitersweg en drie ‘pijpenkoppen’ in de
Robberechtsstraat. Er komt enkel een
doorgang voor zwakke weggebruikers
en hulpdiensten, doorgaand verkeer
tussen de Robberechtsstraat en
Ruiterweg zal niet mogelijk zijn.
• Op vraag van raadslid Erwin Ollivier
(LB Wemmel) moet in de nieuwe wijk
maximaal worden ingezet op waterdoorlaatbaarheid. Zo moeten de 38
openbare parkeerplaatsen worden
aangelegd in grasdallen.
• De gemeenteraad keurt het nieuwe
organogram goed om gemeente- en
OCMW-diensten samen te smelten.
Voortaan worden de diensten opgedeeld
in ‘Leven’ (alle diensten die in contact
komen met de bevolking) en ‘Interne
Zaken’ (overige diensten).
• Wemmel deelt, samen met de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel
(AMOW) de drie eerste ‘Certificaten
Inbraak Veilig’ uit aan Wemmelaars
die hun woning inbraakveilig maakten.
Ze krijgen hiervoor een subsidie van
maximaal 750 euro.
• In 2018 werden er in de politiezone 58
diefstalpreventieadviezen gegeven,
waarvan 37 in Wemmel.
• Vorig jaar waren er 148 inbraken in
Wemmel. Na de eerste zes maanden
van dit jaar staat de teller op 58 inbraken:
47 in woningen, 9 in handelszaken en
2 in overheidsgebouwen.
• Sinds 1 juli zijn twee nieuwe padelterreinen in gebruik genomen in de
Brusselse Tennisclub BTC. De club
bouwt tegen de winter 2020-2021 ook

een permanente overdekte tennishal
met drie terreinen en twee padelterreinen.
Info: www.brusselsetennisclub.be.
• Gemeenteraadslid Dirk Vandervelden
(LB Wemmel), die de Facebookgroep
‘Klachten/Plaintes De Lijn’ oprichtte,
heeft zijn buik vol van afgeschafte en
vertraagde bussen van De Lijn. Hij
neemt voortaan de fiets naar zijn werk
in Mechelen. Vandervelden is ook
voorzitter van de gemeenteraadscommissie Mobiliteit en afgevaardigde van
de gemeente in de algemene vergadering
van De Lijn, waar hij constructief wil
meewerken aan een verbetering van de
dienstverlening en mobiliteit in het
algemeen.
• Deze zomer is er door de hitte opnieuw
botulisme vastgesteld onder de eendenpopulatie op de vijver van het gemeentehuis. De technische dienst zette een
extra pomp in om meer zuurstof in
het water te krijgen.
• Watermaatschappij TMVW-Farys zal
de honderden brandkranen in Wemmel
nakijken.
• Gemeenteraadslid Laura Deneve
(Wemmel Plus!) vraagt om aan het
speelbos in een doorgang voor
paarden te voorzien. Haar voorstel
haalt geen meerderheid.
• Gemeenteraadslid Didier Noltincx
(IC-MR) merkt op dat vogels veel
vuilniszakken kapottrekken. Daardoor slingert er afval rond in de
straten. Hij vraagt om de vuilniszakken
in bakken met een deksel te plaatsen.
Schepen van Milieu Vincent Jonckheere
(LB Wemmel) antwoordt dat afvalophaler Intradura enkel bakken toelaat,
geen deksels. De gemeente zal Intradura
nogmaalsvragen om dit wel toe te laten.
• Gemeenteraadslid Marc Installé (IC)
vraagt om de projector in de raadzaal
hoger op te hangen. Burgemeester
Walter Vansteenkiste zegt dat het
interieur van de raadzaal binnenkort
wordt aangepast en dat hiermee
rekening zal worden gehouden. (JH)
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gevierd. Ik hou me er ook bezig met
SOS Kinderdorpen. Als je de Congolese
warmte hebt leren kennen, laat die je
niet meer los.’

Jacques Borlée (61) van Congo tot Wemmel

‘Het is fundamenteel dat
je fier bent op je land’

Ooit al eens een Borlée gespot in Wemmel? Dat zou
kunnen. Jacques Borlée, de vader van de bekende atletenfamilie, woont al sinds jaar en dag in Wemmel. Om hier
deel te nemen aan het sociale leven is er vooralsnog geen
tijd. Maar de familieman krijgt regelmatig zijn kroostrijke
gezin op bezoek en dan zetten ze wel eens een stapje buiten.

J

acques Borlée woonde al een
eerste keer in Wemmel van 1988
tot 1996. Sinds 2012 woont hij
opnieuw in een groene uithoek van onze
gemeente aan de kant van de Ring.
Olivia, Kevin, Jonathan, Alizia en Dylan
Borlée hebben inmiddels het huis
verlaten. Ryan zit op kot en volgt les aan
de Solvay-hogeschool. Ilian, de jongste,
is veertien en is zopas door zijn pa naar
school gebracht in Jette. Straks vertrekt
Jacques Borlée naar Gent. Wemmel lijkt
vooral een geschikte uitvalsbasis voor
een dynamisch bestaan.
Neem je af en toe deel aan het sociale
leven in Wemmel?
Borlée: ‘Helemaal niet (grijnst). We
gaan wel eens samen naar Le Pain
Quotidien, het Park Café of het Italiaans
restaurant, en verder moet ik natuurlijk
regelmatig naar de bank, de bakker en
de supermarkt. Maar ik ben niet bij een
vereniging of een sportclub. We tennissen
in Laken en ook voor de atletiek trokken
we altijd naar Brussel (Royal White Star
en Royal Racing Club, red.).’
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Is er een specifieke reden waarom je
hier bent komen wonen?
Borlée: ‘Het is toch vooral de bereikbaarheid die speelt. Als ik thuis kom, kan ik
meteen gaan lopen in het bos of gaan
fietsen in de Rand. Maar door de nabijheid
van de Ring geraak ik makkelijk waar ik
moet zijn, wat niet wegneemt dat
mobiliteit een probleem is. Ik regel mijn
afspraken meestal als de files voorbij
zijn. Een uitgewerkt voorstadsnet of
meer metro zou goed zijn. Als je minder
auto’s wil, moet er ook een alternatief
zijn. Als ik naar Kraainem ga met de
metro, ben ik van hieruit nog altijd meer
tijd kwijt dan met de auto. De omslag is
nog lang niet gemaakt.’
Je bent ver weg van hier geboren,
in Kisangani in Congo, dat toen nog
Stanleyville heette. Speelt Congo
nog een rol in jouw leven?
Borlée: ‘Ja, enorm. Ik lees er nog veel
boeken over, en ik ga er regelmatig
naartoe. Ik heb anderhalf jaar geleden
rond het Kivumeer gereisd en ik heb
mijn zestigste verjaardag in Kinshasa

Je liep zelf op de Olympische Spelen
in Moskou in 1980, was verschillende
malen Belgisch kampioen op de
sprintnummers en behaalde zilver op
het EK indoor in Boedapest in 1983.
Op welke manier kwam de atletiek in
jouw leven?
Borlée: ‘Ik was altijd gek van sport. Toen
ik jong was, had ik twee passies: voetbal
en autosport. Jacky Ickx was een held,
maar ook Eddy Merckx die bij ons in de
wijk Vogelenzang in Sint-Pieters-Woluwe
woonde. Ik ben nog naar zijn huwelijk
gaan kijken. Op 5 december 1967 herinner
ik me. We waren jongetjes en riepen de
hele tijd Eddy! Eddy! als we hem zagen
passeren. Hij was een fantastische
atleet. Hij knalde de Gebroeders
Legrainlaan op alsof het niets was.’
‘Ik belandde in de atletiek door mijn
broer Jean-Pierre, die in 1971 kampioen
van België werd op de 100 en de 200
meter. Hij wilde mij al eerder overhalen,
maar ik was nooit geïnteresseerd tot ik
Wilfried Geeroms ontmoette, die op de
Olympische Spelen van 1964 in Tokio de
finale van de 400 meter horden liep. Hij
heeft me het virus doorgegeven.’
Het straffe is dat je sprintende
kinderen pas laat met atletiek zijn
begonnen. Er was geen masterplan.
Borlée: ‘Het plan was wel sportief zijn.
Toen ze pas geboren waren, hadden ze
geen box, maar wel een tapijt van 3
centimeter waar ze volop op konden
bewegen. Vanaf hun tweede heb ik hen
leren zwemmen op de rug. Daarna
deden we veel aan fietsen en balsporten.
Ze hebben veel basket, voetbal en
volleybal gespeeld. Ik heb hen daarbij
altijd fysiek begeleid. We hebben enorm
veel gefietst in de Ardennen, waardoor
ze een buitengewone basisconditie
hadden. Toen Olivia in 2002 Kim Gevaert
zag lopen, zei ze: Papa ik wil dat ook. Kan
je me trainen? Zo is het begonnen. Maar
ik had nooit gedacht dat we een carrière
in de atletiek zouden hebben.’
Je had 6 broers en een zus, nu heb je
zelf 5 zonen en 2 dochters. Ben je een
familieman?
Borlée: ‘Ik hou van mijn kinderen. Ik hou
ervan om bij hen te zijn, met hen bezig
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Y a-t-il une raison particulière qui vous
a poussé à venir vous installer ici ?
Jacques Borlée : « C’est quand même
surtout l’accessibilité qui a joué un rôle.
Quand je rentre chez moi, je peux tout de
suite aller courir dans la forêt ou faire du
vélo dans de Rand. Mais grâce à la
proximité du ring, j’arrive facilement où
je dois aller, ce qui n’empêche que la
mobilité est un problème. Je fixe mes
rendez-vous le plus souvent quand les
embouteillages sont finis. Ce serait bien
d’avoir un réseau développé en banlieue
ou plus de métros. Quand on veut moins
de voitures, il faut aussi avoir une
alternative. Quand je vais à Crainhem en
métro, ça prend encore toujours plus de
temps qu’en voiture. On est toujours loin
du compte. »

te zijn en met hen te reizen. Gisteren
was ik met de jongste op de basket en
het badminton. Dat zijn mooie momenten.
We vertrekken binnenkort naar de
Himalaya, maar meestal zijn het eenvoudige dingen. Op zaterdag gingen we met
bijna iedereen wandelen in het bos. Er
zijn ook weinig zaken zo rijk als elkaar
aanraken. Mensen begrijpen dat niet,
maar ik masseer de voeten van mijn
kinderen. Als Olivia hier op een avond
binnenvalt, doet ze bijna automatisch
haar sokken uit. Dat is een eenvoudig
maar sterk contact tussen mij en de
kinderen. Als je je kinderen op hun twee
jaar leert zwemmen, creëert dat een
sterk klimaat van vertrouwen.’
Jonathan en Kevin waren aanwezig bij
de persconferentie over de renovatie
van het Koning Boudewijnstadion,
dat zijn atletiekpiste zou behouden.
Borlée: ‘Zo’n stadion is fundamenteel.
Een politicus haalt zijn kracht uit de
zuilen van een parlement, een sportman
uit het stadion. Het is fundamenteel dat
je fier bent op je land. Dat geeft kracht.
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Jacques Borlée, le patriarche de la famille
d’athlètes bien connue, habite depuis
longtemps à Wemmel. Pour l’heure, il n’a
pas le temps d’y participer à la vie sociale.
Mais le père de famille reçoit régulièrement la visite de sa tribu et il leur arrive
de sortir pour faire une promenade.

Katleen Vangodtsenhoven en Olivier Schubert

Samen trainen voor kwarttriatlon
Meer en meer mensen zijn de afgelopen jaren beginnen te lopen en fietsen,
maar tegenwoordig maken ook veel mensen de combinatie. Triatlon – de
combinatie van lopen, fietsen en zwemmen – zit in de lift. Ook Katleen
Vangodtsenhoven en Olivier Schubert, een koppel dat in Wemmel woont
met een dochtertje dat schoolloopt in Mater Dei, heeft de microbe te pakken.
Nadat Katleen eerder twee kwarttriatlons tot een goed einde bracht, heeft
ze haar man overtuigd om op 15 september in Hombeek bij Mechelen samen
een kwarttriatlon af te leggen. Katleen: ‘Een kwarttriatlon is 1,5 km zwemmen
in open water, 40 km fietsen en 10 km lopen. Ik doe het voor het derde jaar
op rij, omdat mijn werkgever dat stimuleert en ook voor begeleiding zorgt.
Zo heb ik eerder deelgenomen aan kwarttriatlons voor het goede doel in
Barcelona en Lanzarote. Mijn man deed de drie sporten al afzonderlijk en
maakt nu voor de eerste keer de combinatie.’
De kwarttriatlon gewoon uitdoen is voor de Wemmelaars niet genoeg.
Katleen: ‘Om mijn persoonlijke tijd te kunnen verbeteren, doe ik een beroep
op de trainingsschema’s van de coaches van Energylab. Dat betekent: zes
dagen op zeven trainen. Al moet je ook de nodige rustmomenten inbouwen
en goed op je voeding letten. Zwemmen doe ik in verschillende zwembaden
in de buurt, maar ook in open water, want dat is toch anders.’
Ook de kwarttriatlon van Mechelen wordt anders dan de events voor een
goed doel, want bij wedstrijden wordt er onder water soms met de ellenbogen
gewerkt en zelfs aan de voeten getrokken. Katleen en Olivier hebben de
smaak te pakken. Katleen: ‘De afwisseling is plezant. Ik kan alleen trainen,
maar ook met mijn collega’s en met mijn man. En ook onze dochter van
zes begint nu al te vragen of ze mee mag doen (lacht).’ (MB)

Dat je in de hoofdstad van Europa geen
accommodatie hebt voor volleybal,
basket of voetbal is ongelooflijk. Wat me
stoort is dat men de vraag naar sportaccommodatie afdoet als een roep om
brood en spelen. Lichamelijke vervoering
is essentieel om je van je spanningen te
bevrijden, en een stadion is gemaakt om
collectief zulke momenten van grote

vreugde te beleven. Daar hoef je niet
meewarig over te doen. Dat stadion
heeft trouwens ook een geschiedenis. Ik
ben mensen tegengekomen die zich nog
herinneren hoe ze bij de opening in 1935
aanwezig waren.’
Michaël Bellon
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

dinsdag 27 augustus en
dinsdag 19 november
Bloedinzameling
Rode Kruis afdeling Wemmel
18 tot 20 uur – Complex ‘Zijp’ (Zijp 101, Wemmel)
Nieuwe donoren zijn altijd welkom.
Info: www.rodekruis.be/afdeling/wemmel/

dinsdag 3 september
Maandelijkse wandeling
Markant
14 uur - Plantentuin Meise
Wandeling naar de Plantentuin van Meise met
speciale aandacht voor de nieuwe rozentuin.
Na het bezoek tijd voor een koffie in een
plaatselijk café.
prijs: 7 euro
info: noelavanhoof@gmail.com

maandag 9 september
Voorstelling jaarprogramma
2019-2020
Markant Wemmel
19 tot 22 uur - GC de Zandloper
Jaarvoorstelling met voordracht van Ilse Landuyt
over De geschiedenis van de kus en alle gevolgen
van dien.
gratis
info: noelavanhoof@gmail.com

dinsdag 10 september
Wandelen
Okra Wemmel
13.45 uur – aan SKC
info: Jos Vergauwen, 02 460 10 79

tot zondag 15 september
Zomerzoektocht Tongeren
en Bilzen
Davidsfonds WemmelRelegem-Hamme

Nieuwe bestuursploeg Nederlandse Culturele Raad Wemmel
(NCRW)
Op de foto zie je Lieve Verbeeck, de eerste vrouwelijke voorzitter sinds 47 jaar,
omringd door een groep van fijne, dynamische mensen. Van links naar rechts:
Mia Van den Berghe (de nestor), Lieve Verbeeck, Lieve Lauwerier, Josiane
Vandewinkel, Koen Jacobs, Anne-Mie Somers, Liliane Reynaerts, Liliane
Windelen, Jef Geelen, Pieter Ceuleers, Daan Vermeerbergen (de benjamin)
en Bart Theys.

donderdag 19 september
Bezoek distributiecentrum Colruyt
Pasar Wemmel
10 uur – Ollignies
Vertrek om 8.45 op de parking van het gemeentehuis
(kasteel) van Wemmel. Carpooling na afspraak.
Bezoek start om 10 uur. Daarna lunch in de omgeving.
info: 02 460 21 27, 0477 33 22 69, Frans en
Christine Vansteenkiste, meiveld8@gmail.com

20 tot 27 september
Tentoonstelling
Pictura & Sculptura
Lucia Peeters, Paul
& Annette Jonckheere
10 tot 18.30 uur - tentoonstellingsruimte Zandloper
Tentoonstelling van schilderijen olieverf (techniek
15e eeuw, o.a. Van Eyck), acryl schilderijen
(verschillende technieken), enluminure, sculpturen
in klei. Receptie op 21 september om 18 uur.
info: 010 41 54 97 of 0478 50 58 77

Info: hugo goossens, 02 460 13 21,
hugogoossens.w@skynet.be

dinsdag 17 september:
Daguitstap naar Roeselare
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder 0475 30 98 45

woensdag 18 september
Daguitstap naar Nederland
Senioren Wemmel
10 tot 19 uur - busuitstap naar Sluis
‘s Middags mosselen à volonté. Nadien naar Sluis
(vrije tijd). Vertrek aan Residentie Geurts en aan
de kerk van Wemmel.
prijs 45 (leden en niet-leden)
info: 0498 57 78 21, Jacqueline Moreau

6

zondag 22 september
Bar ChâtO
Warm Wemmel i.s.m. gemeente
Wemmel, WemmelAir,
scouts Mercator
17 tot 22 uur - Park van Wemmel (tussen vijver en
kasteel)
Tijdens de autoloze zondag kan iedereen voor
een hapje, drankje, muziek en een babbel terecht
op het grasveld voor het gemeentehuis. Je mag
ook zelf iets meebrengen om te delen.
info: www.warmwemmel.be, Facebook Warm
Wemmel, warmwemmel@gmail.com

donderdag 26 september
Bezoek tentoonstelling Pikant
Markant Wemmel
13.30 tot 17.30 uur - Waterkasteel Moorsel
Rondleiding met gids. Na het bezoek tijd voor
een drankje in een plaatselijk café.
prijs: 20 euro
info: noelavanhoof@gmal.com

I N F O R M AT I E
tweewekelijkse activiteiten

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

2e en 4e donderdag
van de maand
Fotografie
Fotoclub De Korrel
20 uur – de Zandloper
info: info@fotoclubdekorrel.be

1e en 3e vrijdag van de maand
(enkel in september op 13 en
20 september)
Kaarten
Okra Wemmel
14 uur – Auxilium
info: Madeleine De Visscher, 02 460 24 88

VK Mireille start met voetbalploeg voor jongere garde
De Wemmelse voetbalclub VK Mireille, bijna een halve eeuw oud, krijgt er een tweede
voetbalploeg bij. Die is vooral gericht op ietwat jonger voetbaltalent. ‘Vroeger telde VK
Mireille verschillende teams, maar intussen is er maar één overgebleven. En om daarbij
te mogen spelen, moet je 38 jaar zijn’, zegt Daan Vermeerbergen, de oprichter van de
tweede ploeg. ‘Alleen zijn er in Wemmel nogal wat gasten onder die leeftijdsgrens, onder
wie ikzelf, die graag wilden voetballen. In de gemeente was er niet meteen een ploeg
waar we konden aansluiten. Daarom hebben we beslist om zelf met een ploeg te beginnen.
We doen dit wel onder de kleuren van VK Mireille. Het voordeel daarvan is dat we geen
eigen club moeten oprichten, wat administratief gemakkelijker is. Tussen beide ploegen
van VK Mireille kan er ook een wisselwerking zijn. De veteranenploeg is verzekerd van
opvolging, terwijl er spelers van hen bij ons kunnen meespelen als we met te weinig zijn.
Momenteel ziet het er wel naar uit dat we het seizoen met 25 spelers zullen aanvatten.
Extra kandidaten mogen zich zeker melden, want het is voorlopig nog moeilijk in te schatten
hoeveel spelers elke week kunnen komen. Sympathisanten om ons aan te moedigen of
om mee te doen aan de derde helft, zijn ook meer dan welkom.’ (JS)
info: daanvermeerbergen@hotmail.com

Op de foto: Sofie en Daan Vermeerbergen

Kandidaten gezocht voor vierde
Wemmel’s Got Talent
Warm Wemmel organiseert op zaterdag
9 november voor de vierde keer zijn artistieke
benefietavond Wemmel’s Got Talent.
Op het podium van de Zandloper kunnen
Wemmelaars van allerlei slag laten zien wat
ze in hun mars hebben. Kandidaten hebben
nog tot eind september om zich in te
schrijven. ‘Een vijftiental artiesten of groepen
kunnen optreden, tien tot maximaal vijftien
minuten’, zegt Filip De Mulder van Warm
Wemmel. ‘Wemmel’s Got Talent is meer dan
een free podium. Zo is er voor de optredens
een soundcheck. Het is nu de vierde keer
dat we dit organiseren, en het niveau neemt
elk jaar toe. Zo zijn er al enkele verborgen
talenten aan de oppervlakte gekomen. En
sommige mensen die nog nooit op een
podium hebben gestaan, blijken plots
podiumbeesten. We willen dat Wemmels
talent zijn kans krijgt. Daarnaast is het ons
doel als Warm Wemmel om mensen samen
te brengen. Vorig jaar mochten we meer
dan 1.100 bezoekers ontvangen. En de
opbrengst is al drie keer naar de strijd tegen
armoede in Wemmel gegaan.’ (JS)
Inschrijven kan tot 30 september via
warmwemmel@gmail.com. Kandidaten
sturen liefst een zelfgemaakt filmpje mee.

I N F O R M AT I E
maandelijkse activiteiten

2e dinsdag van de maand
Wandelen
Okra Wemmel

2e woensdag van de maand
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel

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

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)

3e dinsdag van de maand
Elke stap telt
Okra Wemmel
14 uur – vertrek GC de Zandloper
info: Jan Fieremans, 02 269 90 50

3e dinsdag van de maand
Kaartnamiddag
Senioren Wemmel
14 uur – Kasteelstraat 12, Brussegem
info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

3e dinsdag van de maand
Naaien en dergelijke
De Schaar

laatste donderdag van de
maand
(niet in juli en december)
Ledenbijeenkomst
OKRA Wemmel
14.30 uur – SKC
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

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

Geen parochiaal diner eind september
Het parochiaal diner dat zou plaatsvinden op 28 en 29 september gaat dit jaar
niet door, maar in 2020 is het er weer met een nieuwe formule en een nieuwe
naam. De opbrengst zal dan opnieuw gaan naar de Wemmelse (jeugd)lokalen die
nu volledig in Wemmels beheer zijn. Wordt vervolgd.
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PIVO-site en omgeving

Wonen, werken
en opleiden
In de zandloper van juni begonnen we onze verkenningstocht door de wijken in Wemmel en Relegem in de Ronkel.
Dit keer trekken we richting de PIVO-wijk, de Relegemse
buurt waar alles jarenlang in het teken stond van de
luchtmacht.
Naast de N9 en vlak bij het station van
Zellik ligt de PIVO-wijk, netjes tussen de
dorpskernen van Zellik en Relegem. Op
de PIVO-site (Provinciaal Instituut voor
Vorming en Opleiding) domineren
vandaag de gebouwen van het provinciale
opleidingscentrum. Hier kan je allerhande
opleidingen volgen, van informaticacursussen en rijopleidingen tot een
opleiding tot politieagent. Er is ook een
sporthal, de provinciale uitleendienst,
een erfgoeddepot en nog meer.
Sinds enkele jaren staat er ook een
moderne woonwijk met 86 woningen.
Deze sociale woonwijk van huisvestingsmaatschappij Providentia werd in 2015
plechtig ingehuldigd. De huizen sluiten
aan bij een eerdere kleine verkaveling
van een tiental vrijstaande huizen.
Hoewel de eenvormige huizen en
appartementen van Providentia zijn
8

opgetrokken in een sobere grijze steen,
werd er toch voor gezorgd dat bomen
en ander groen aangename afwisseling
brengen. Mede doordat de wijk autoluw
is, is het er ook kindvriendelijk wonen. Er
is in de omgeving voldoende ruimte om
veilig te spelen. De nabijheid van Brussel
en de goede bereikbaarheid met de ring
en de spoorlijn zijn ook pluspunten,
klinkt het bij enkele bewoners die van de
zon profiteren tijdens een wandelingetje.
Net zoals overal in en rond de hoofdstad
komen de bewoners van de nieuwe wijk
uit alle hoeken van de wereld, maar wie
een band met Asse kon aantonen, kreeg
van Providentia wel voorrang bij de
toewijzing van de huizen.

Plein en kamp

Tot zo’n kleine vijfentwintig jaar geleden
was de wijk een legersite: luchtvaartkazerne Serge Eckstein. Het oudste deel

EN

The most striking building in the PIVO
district is unquestionably the hot air
balloon hangar. Anyone who did not
know any better would think it was just
another old building now on its last legs.
The three brick walls with steel
buttresses have to be supported by a
whole structure of scaffolds. Trees and
shrubs are running riot inside.
The place has nonetheless enjoyed
protected monument status ever since
2000, as the 1922 building is the only
surviving one of its kind. The hangar was
built as a temporary facility but it is still
there almost 100 years later. Military
balloon flying was an essential defence
component in between the two world
wars. The hangar was used to store
hot-air balloons used for strategic and
climatological observations. These were
cable balloons that were connected to a
tractor with a steel cable. The person
manning the balloon would use a
telephone to keep in touch with
people on the ground.

van de kazerne, dat ‘kamp’ of ‘zone A’
werd genoemd, ligt op het grondgebied
van Zellik. Al na enkele jaren – in 1923
– werd de kazerne uitgebreid naar
Relegem: het zogenaamde ‘plein’ of
‘zone B’. De Schapenbaan, waar ook de
entree van de kazerne was, vormde de
scheiding tussen beide delen.
De kazerne, en ook een van de straten
in de buurt, dankt haar naam aan een
kapitein-commandant van het Belgische

I N F O R M AT I E

leger. Serge Eckstein werd in de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog met zijn luchtballon boven Passendale neergeschoten terwijl
hij op verkenning was. De naam van de kazerne is dus niet lukraak
gekozen, want van meet af aan stond de Relegemse kazerne in het
teken van de luchtmacht. Er werden vliegtuigen vervaardigd en
hersteld.
In de jaren dertig werd de School van het Militaire Vliegwezen
geïnstalleerd op de luchtmachtbasis. Op het moment dat de luchtvaart in volle ontwikkeling was, was de kazerne het belangrijkste
centrum voor militair luchtverkeer in ons land.

Ballonloods

Het meest markante gebouw in de PIVO-wijk is zonder meer de ballonloods, die in het uiterste zuiden van het Relegemse deel van de site
staat. Als je met de trein van Dendermonde naar Brussel spoort, kun je
het bouwwerk zien staan. Wie niet beter weet, zou denken dat het om
de zoveelste vervallen hangar gaat. De drie bakstenen muren met stalen
steunberen moeten door een hele constructie van stellingen ondersteund worden. In de loods hebben bomen en struiken vrij spel.
Toch is de ballonloods sinds 2000 beschermd als monument. Het
gebouw uit 1922 is immers het enige bewaarde exemplaar van zijn soort.
De loods werd gebouwd als een voorlopige constructie, maar bijna een
eeuw later staat die er dus nog. Militaire ballonvaart was in het interbellum een belangrijk aspect van defensie. In de loods werden heteluchtballons opgeslagen die gebruikt werden voor strategische en
klimatologische waarnemingen. Het ging om kabelballons, die met een
stalen kabel aan een tractor waren verbonden. De man die in de ballon
stond, hield contact met de begane grond door middel van een telefoon.

Professor Zonnebloem

De loods werd ook gebruikt voor sportwedstrijden, zoals in 1937 bij
de Gordon Bennett Cup (de internationale ballonwedstrijd die sinds
1906 (bijna) elk jaar wordt georganiseerd). Ook voor wetenschappelijke
experimenten deed de loods dienst, zoals bij de stratosfeervluchten
van de Zwitserse professor Auguste Piccard. Met deze experimenten
wilde de professor, die lesgaf aan de ULB en op wie Hergé zijn
Kuifjepersonage professor Zonnebloem baseerde, bewijzen dat
mensen op zuurstofarme hoogtes – circa 15 kilometer boven het
aardoppervlak – konden overleven.
Na de Tweede Wereldoorlog werden heteluchtballons nog maar
zelden gebruikt in het leger. Zo raakte de loods in onbruik en later
in verval. De kazerne sloot in 1996 definitief de deuren, waarna de
provincie Vlaams-Brabant het terrein kocht om er allerlei diensten in
onder te brengen. De site blijft in ontwikkeling. Er komt een schietstand en een horecapunt. Voor de ballonloods wordt een nieuwe
bestemming gezocht. Vlot verloopt die zoektocht niet, want het
originele karakter moet bewaard blijven. Door de bijzondere constructie – met onder meer een open gevel – is het niet evident om
een nieuwe invulling voor het gebouw te vinden. Die strenge eisen
maken het niet makkelijk om investeerders te enthousiasmeren. Er
werd al met enkele kandidaten gepraat, maar tot een definitief plan
waar ook het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed zich in kan
vinden, is het nog niet gekomen. De zoektocht naar een herbestemming
van de loods gaat dus verder. Wordt ongetwijfeld vervolgd …
Wim Troch

MENSEN
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wijken in Relegem

uit de bib

Kinder- en Jeugdjury
zoekt vrijwilligers
De start van een nieuw schooljaar betekent ook de start van
een nieuwe editie van de Kinder- en Jeugdjury (KJV), een
boekenjury van jongeren tussen vier en zestien jaar. Carine
Daelman, vrijwilliger in de bib van Wemmel, begeleidde vorig
jaar de jongste groep vlijtige lezertjes van de KJV: ‘Ik was
bijna op het einde van mijn carrière in de tegelsector, toen ik
een zware burn-out kreeg. Ik ben als vrijwilliger beginnen
voor te lezen in de bib en werd zo ook gevraagd een groepje
van de Kinder- en Jeugdjury te begeleiden. Die ervaringen
hebben mij er bovenop gekregen. Als je met kinderen praat,
zie je de wereld gewoon op een betere manier.’
De KJV bestaat elk jaar uit tientallen kleine jury’s, verspreid
over bibliotheken in heel Vlaanderen. Die jury’s lezen in hun
leeftijdscategorie telkens dezelfde acht boeken. Op het einde
van het jaar maakt elke jury een ranking op. Die stemmen
worden verzameld en de ultieme winnaar per leeftijdscategorie
wordt bekendgemaakt tijdens een groot slotfeest voor de
kinderen en hun ouders. Carine: ‘Een KJV-jaar bestaat uit
vier gezellige contactmomenten met drankjes en hapjes én
het feest. Per keer worden twee boeken besproken. Ik
begeleidde kindjes van het eerste en tweede leerjaar en was
een beetje bang dat de kinderen het moeilijk zouden vinden
om telkens twee boeken te moeten lezen. Maar eigenlijk viel
dat goed mee. We bespraken altijd wat ze van de boeken
vonden en ik liet ze ook telkens hun favoriete passage
voorlezen. De organisatie van de KJV voorziet per boek ook
in leuke knutselopdrachten, die we samen deden. Bovendien
zijn de boeken van de KJV altijd bijzonder. Dat maakt het
extra speciaal voor de kinderen om ze te jureren.’
De volgende editie begeleidt Carine een groepje kleutertjes,
waar de focus meer op voorlezen zal liggen. Carine: ‘Het
wordt een uitdaging om met hen een ranking op te stellen,
maar ik kijk ernaar uit. Ik lees regelmatig voor in de bib, maar
dan zie je de kinderen doorgaans maar één keer. In dit
project is het contact regelmatiger en kan je iets opbouwen
met hen. Het was heel leuk om te constateren dat de kinderen
elke keer hun best deden om de boeken te lezen. Ik herinner
me ook nog één samenkomst, na de krokusvakantie, toen
een jongen me vertelde dat de vakantie wel leuk was, maar
dat hij nog liever naar hier kwam. Missie geslaagd!’ (SVDB)
Ben je tussen 4 en 16 jaar en lees je graag? Dan is de
Kinder- en Jeugdjury iets voor jou! Surf naar bib.wemmel.be
of www.kjv.be voor meer info.
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Hip, Hop & Happening

Zuurstof

‘Het begon als
een grap’

© Tine De Wilde

Op zaterdag 28 september organiseert de Zandloper
samen met Jeugdhuis Barcode een hiphopavond met
optredens en een party achteraf. Maak kennis met twee
groepen uit het programma via een kleine battle vooraf.

Zuurstof telt drie leden die afkomstig zijn uit de Rand.
Dorian Delferriere heeft zelfs nauwe banden met
Wemmel, via zijn schoolcarrière en Jeugdhuis Barcode.
Zuurstof bracht onlangs de single Heros uit.
Wie zijn de leden van Zuurstof en wat
zijn hun troeven?
‘Tommy, Dorian en Benyamin. Drie boys
met dezelfde mentaliteit en humor.
Gebonden door het leven in dezelfde
regio, en gedreven door hetzelfde
je-m’en-foutisme. We spelen geen rol,
we zijn wie we zijn. Niets van wat we
zeggen gaat door een filter.’
Hoe heeft de band zich gevormd?
Hoe en/of waarom zijn jullie muziek
beginnen te spelen?
‘Er was vraag naar ‘performing talent’
op school. We hebben meegedaan aan
de auditie op het free podium en
uiteindelijk gewonnen. Het begon
allemaal als een grap en dat is het nog
steeds.’
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Hoe zou je jullie muziek typeren?
‘Humoristische melancholische hiphop.’
Wanneer heb je een goede tekst?
‘De teksten volgen nooit één verhaal,
maar we refereren vaak aan gebeurtenissen of grappen die we als studenten
hebben meegemaakt. Een tekst is goed
wanneer hij in je hoofd blijft zitten. We
doen niet aan overthinking. Lyrics
ontstaan in het moment.’
Wat is jullie belangrijkste wapenfeit
tot nu toe?
Onze debuutsingle Heros werd massaal
gedeeld op sociale media, waardoor we
meer dan 2.500 views behaalden. Het
nummer heeft niet echt één vast
onderwerp. Eigenlijk hebben we onze

hardste, beste bars (lyrics) in één lied
gestoken. Dat is ons achteraf gezien
duidelijk gelukt.’
Wat is jullie relatie met de bloeiende
rapscene in Brussel en omstreken?
‘Wij luisteren gewoon naar de muziek
van de grote namen in Brussel. Samenwerken met hen zou fuego zijn. Sommige mensen zullen misschien ook opmerken dat onze naam een soort persiflage
is op Stikstof.’
Wie zijn jullie muzikale voorbeelden?
‘Rapper Sjors. Geen discussie mogelijk.
Hij is niet van Brussel, maar weet hoe je
een zaal op zijn kop kan zetten en dat is
wat ons het meest inspireert. Maar ook
artiesten als Kanye West, Stormzy,
Damso of zelfs Barry White en Elton
John zijn voorbeelden. Ze hebben stuk
voor stuk iets bijgebracht aan de muziekwereld. Lil Dicky is ons grootste
boegbeeld, hij heeft volgens ons dezelfde mentaliteit als wij.’
Hoe zag jullie muziekzomer eruit?
‘We beginnen elke zomer met Couleur
Café. Daar staan we op de main stage
van de camping. Daarna gaan we op
vakantie om tot rust te komen, nieuwe
beats te produceren en teksten te
schrijven, waarna we samenkomen om
te brainstormen en tracks op te nemen.’
Wat is jullie ambitie?
‘Worldwide selling artists worden. Dat
willen we al van in het zesde middelbaar:
1 miljard views op YouTube halen. Met
3.095 views zijn we daar bijna (lacht).
Daarnaast willen we plezier hebben,
tracks blijven maken en steeds verbeteren
en professioneler worden.’
Hebben jullie een band met Wemmel?
‘Dorian deed vroeger judo in de Zandloper.
Hij ging naar de Sint-Jozefschool en daar
blijft het niet bij. De feestjes in Barcode
en de evenementen die Chiro Wemmel
doorheen het jaar organiseert zijn
gewoon een must.’
Wat gaan jullie doen tijdens de
hiphopavond in september?
‘We hopen de mensen te kunnen
vermaken met onze twee wereldhits,
en daar zullen zeker drie of vier gewone
hits bijkomen. Meer gaan we niet
verklappen, behalve dat we een dik
feestje zullen bouwen.’ (MB)

© Tine De Wilde

we uitgenodigd om een track op Studio
Brussel te brengen naar aanleiding van
het compilatiealbum Rappers van Eigen
Kweek van Lefto. We zijn hem daar heel
dankbaar voor. Verder mochten we al op
een paar mooie podia staan, en zijn we
zeer trots op onze nieuwe plaat.’

De Rand

‘We vullen elkaar
blindelings aan’
De Rand, een driekoppige band uit Halle, stond eerder in
het voorprogramma van Roméo Elvis en Zwangere Guy.
In februari leverden ze het zeven tracks tellende
debuut-ep Prisma af.
Wie zijn de leden van De Rand en wat
zijn hun troeven?
‘Wij zijn alle drie geboren en getogen in
1500 Halle en 1601 Ruisbroek. In de rand
van Brussel, quoi. We hebben Mac Mulla,
de schoonzoon waar iedere moeder
naar verlangt. Hij tovert moeiteloos de
meest catchy refreinen uit zijn zak. MF
Rouge is een avant-gardefuturist met
een labo vol geschifte beats en hij kan
bovendien aan een moordend tempo
rappen. Ten slotte is er King Samo, die
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal
dagelijks als ontbijt naar binnen speelt.
We zijn al jarenlang vrienden en vullen
elkaar blindelings aan.’
Hoe heeft de band zich gevormd?
‘Dat is vrij organisch gebeurd. MF Rouge
en Mac Mulla zijn rond hun achttiende
teksten beginnen te schrijven en hebben
King Samo daar vrij snel bij betrokken. In
die periode hingen we in de avond vaak
rond aan het kanaal, waar we elkaar
onze nieuwe teksten lieten horen. Daar
is het idee ontstaan om een groep te
vormen en video’s online te zetten. We
hadden toen nooit gedacht dat we dit

parcours zouden kunnen afleggen.’
Hoe zou je jullie muziek typeren?
‘Je zou kunnen zeggen dat onze muziek
vaak naar de ruige kant neigt. Op een
podium halen we daar graag de energie
uit die we willen overbrengen aan het
publiek. We begrijpen wel dat zo’n
muziek niet altijd even toegankelijk is.
Op onze laatste plaat R0 laten we al een
paar keer een andere kant van onszelf
zien. In de toekomst zetten we die trend
sowieso verder.’
Wanneer heb je een goede tekst?
‘Een goede tekst hangt af van het
onderwerp van de track, de beat en ons
gemoed. Soms is dat kritiek op wat er in
de stad, het land of de wereld gebeurt
zoals in Zeimel, maar even goed is het
een simpele tekst zonder veel diepgang
die gewoon goed klinkt. Een goede tekst
is een tekst die je opnieuw wilt horen.’
Wat is jullie belangrijkste wapenfeit
tot nu toe?
‘We hebben het afgelopen jaar een
zekere stroomversnelling gekend. Zo zijn

Wat is jullie relatie met de bloeiende
rapscene in Brussel en omstreken?
‘Wij komen uit de Rand. We kijken soms
letterlijk van op afstand naar wat er in
Brussel beweegt, maar de connecties
met de artiesten zijn er wel. Brussel is
een kleine stad waar de hiphopscene vrij
hecht aan elkaar hangt. Met de gasten
van Stikstof en Le 77, BERRY of Jay MNG
slaan we altijd een praatje wanneer we
ze tegenkomen.’
Wie zijn jullie muzikale voorbeelden?
‘Wu-Tang, Biggie, Nekfeu, Mac Miller,
Skepta, Kendrick, J. Cole … te veel om
op te noemen. Ze hebben allemaal een
unieke manier om hun boodschap over
te brengen. Ook buiten de hiphop zijn er
heel wat artiesten die ons inspireren. Ik
denk aan Nina Simone, Erykah Badu of
Miles Davis. Lokaal leren we ook veel van
de diversiteit aan artiesten die uit
Brussel komen.’
Wat is jullie ambitie?
‘We willen graag naam maken in de
Brusselse hiphopscene, en op een paar
grote festivals geraken. Hoe meer
mensen onze muziek horen en met ons
het kot op stelten zetten, hoe beter.
Optreden is wat we het liefste doen, dus
aan alle organisatoren: boek ons!’
Hebben jullie een band met Wemmel?
‘Wemmel is voor ons momenteel enkel
de afslag op de ring naar de Heizel, maar
daar hopen we met het optreden in de
Zandloper verandering in te brengen.’
Wat gaan jullie doen op de
hiphopavond in september?
‘Dat is top secret. Kom gewoon langs
en je komt het te weten.’ (MB)

zaterdag 28 september
Hip, Hop & Happening
De Rand, Uberdope,
Zuurstof en afterparty
MUZIEK

20 uur – GC de Zandloper
prijs: 14 euro (voorverkoop),
15 euro (kassa), 10 euro
(studenten)

11

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

donderdag 5 september
tot woensdag 2 oktober
Marc Van Beneden
Complex Vlaanderen
FOTOGR AFIECIRCUIT

9 tot 20 uur (uitgezonderd
feestdagen) – GC de Zandloper
Marc Van Beneden fotografeert
kantoorbuildings en woonblokken
die hun stempel drukken op het
uitzicht.
gratis

zondag 8 september
Meuzemuzeconcert
aKad’amuse ensemble
KL ASSIEK

11 uur – Onze-Lieve-VrouwBoodschapkerk in Meuzegem
Met een bloemlezing van werken
die passen bij de registratie,
klankkleur en het bereik van het
historisch waardevolle orgel in
de O.-L.-V.-Boodschapkerk.
tickets: 12 euro (voorverkoop),
13 euro (kassa)

vrijdag 20 september
Niet schieten

zaterdag 28 september
Hip, Hop & Happening
De Rand & Uberdope
MUZIEK

20 uur – GC de Zandloper
Vet urban feestje met optredens
van o.a. De Rand en Uberdope
en een afsluitende party. Lees
ook het interview op p. 10-11.
prijs: 14 euro (voorverkoop),
15 euro (kassa), 10 euro
(studenten)

zaterdag 28 september
János Gyula Csikós
Quartet
Master of the
Cimbalom
MUZIEK

20 uur – GC de Muze van Meise
János Gyula Csikós is een van de
meest vooraanstaande cimbalomspelers ter wereld. Samen met
zijn kwartet brengt hij een
programma dat volledig bestaat
uit Hongaarse muziek.
prijs: 15 euro (voorverkoop),
17 euro (kassa)

vanaf maandag 23 september
Kookworkshops
VORMING

Van granola tot pintxos
Vorig seizoen serveerde Christophe Vermeiren – de
hobbykok die een diploma haalde aan COOVI Anderlecht
en die ook de begeleider is van de Merchtemse kookclub
‘De Kloppers’ – voor het eerst kookworkshops in de
Zandloper. Wegens het succes daarvan opent de
leskeuken in het najaar opnieuw de deuren voor een
reeks van zes workshops met evenveel specialiteiten.
De reeks start met een ontbijt. Havermout is opnieuw
populair als gezond alternatief, maar je kan er meer
mee doen dan een papje maken op grootmoeders
wijze. Tijdens de eerste workshop in september leer je
dus ook granola, havermoutontbijtkoekjes, brood en
‘overnighthavermout’ maken. In oktober is het opnieuw
tijd voor sushi. Wegens het succes van de sushiworkshop
vorig seizoen, is er nu een vervolg met maki en california
rolls. Ook november houdt het nog bij de Japanse
keuken, als er ‘ramen’ of noedelsoep wordt gemaakt.
De laatste workshop in de rij staat in het teken van de
Baskische tapas pintxos. Deelnemers kunnen zich
inschrijven per workshop. (MB)
telkens van 19 tot 22 uur – leskeuken de Zandloper
prijs per workshop: 35 euro (min. 6 en max. 12 deelnemers)

FILM

14 en 20 uur – GC de Zandloper
Deze film van Stijn Coninx vertelt
het verhaal van de laatste
aanslag van de bende op het
Delhaize-warenhuis in Aalst in
1985.
tickets: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

maandag 23 september
Havermout bij het
ontbijt
Kookworkshop
VORMING

19 uur – GC de Zandloper
Tijdens de workshop maken we
granola, havermoutontbijtkoekjes
en brood, overnighthavermout …
prijs: 35 euro
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Nieuwe stuurgroep ‘de Zandloper’
In het voorjaar werd een nieuwe stuurgroep verkozen voor de Zandloper. Zij
bepalen mee de koers die het centrum de komende jaren zal varen en denken
mee na over de programmatie. Van links naar rechts: Silke Hermans, Annemie
De Cuyper, Wim Naudts, Patricia De Jaegher (secretaris), Bert Vannieuwenhuyse
(voorzitter), Guido Deschuymere, Anne-Mie Somers, Kristel Vanderhaegen
(ondervoorzitter) en Carlo Wilmots.

zondag 29 september
Nachtwacht: de poort
der zielen
FILM

VORMING

10.30 uur – GC de Muze van
Meise
De leden van Nachtwacht maken
zich op voor een groot dorpsfeest, maar de vreugde is van
korte duur, want de drie helden
krijgen te horen dat één van hen
de Nachtwacht moet verlaten.
tickets: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

vanaf dinsdag 8 en donderdag 17 oktober
Tekenatelier
Dagmar Brozova
VORMING

Leren tekenen is leren kijken
In GC de Zandloper kan je dit najaar een cursus waarnemingstekenen volgen. Zowel beginners als gevorderden
komen van de Wemmelse kunstenares en gediplomeerde
academica Dagmar Brozova te weten hoe ze het
potlood moeten hanteren om de werkelijkheid op
papier te zetten.
Dagmar Brozova woont pas een jaar in Wemmel.
De schilderes, die er al verschillende individuele en
groepstentoonstellingen op heeft zitten, woonde
vroeger in Limburg, waar ze haar opleiding kreeg aan
het PHIKO in Hasselt. Ze gaf les aan verschillende
academies, waaronder Sint-Lucas in Hasselt, waar ze
nog altijd in de artistieke jury voor de eindexamens zit.
En nu gaat ze de Wemmelaars leren tekenen.
Geïnteresseerden met of zonder ervaring kunnen
deelnemen. Dagmar Brozova: ‘Ik wil eerst graag het
publiek leren kennen. Daarom beginnen we met
waarnemingstekenen: tekenen wat je ziet. Ik neem een
aantal voorwerpen mee, we maken stillevens en die
werkelijkheid zetten we op een zo realistisch mogelijke
manier over op het blad. Met aandacht voor de juiste
lijn, de schaduw, de verhoudingen en het juiste perspectief.’ Daarbij begeleidt Brozova iedereen individueel naar zijn behoefte, want de groepen tellen minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers. ‘Ik teken ook
veel voor en ik maak iedereen warm om te leren kijken,
want dat is de essentie. Alles wat je kan zien, is een
potentieel kunstwerkje.’ (MB)
GC de Zandloper • Data: dinsdag 15, 22 oktober, 5, 12,
19 november, telkens van 19.30 tot 22 uur (VOLZET) of
donderdag 17, 24 oktober, 7, 14, 21 november, telkens
van 14 tot 16.30 uur • prijs per reeks van 6 sessies:
60 euro (potloden en tekenpapier inbegrepen)
Dinsdag is volzet, maar we bekijken momenteel een
bijkomende avondsessie. Interesse? Laat het weten en
we houden je op de hoogte.

vanaf dinsdag 8 oktober
Basiscursus tekenen
Zesdelige cursus
19.30 uur – GC de Zandloper
De workshops op dinsdagavond
zijn volzet, maar we bekijken
momenteel de mogelijkheden
voor een bijkomende avondsessie.
Interesse? Laat het weten via
info@dezandloper.be en we
houden je op de hoogte.
VOLZET

donderdag 10 oktober
Gène Bervoets
& Fidelio Strijkkwartet
Boules de Berlin

zondag 6 oktober
Aperitiefconcert Best
Baroque Quotes
Lions Club Brussel
Hoofdstad vzw

MUZIEK

TE GAST/KL ASSIEK

11 uur – GC de Zandloper
Het volwassenenkoor Clari
Cantores, het strijkorkest
Antares Ensemble en sopraan
Dagmara Dobowolska brengen
een wervelend concert onder
leiding van Michiel Haspeslagh.
tickets: 29 euro (voorverkoop),
15 euro (-18 j. of studenten)

14 uur – GC de Zandloper
Gène Bervoets beschrijft,
bezingt, citeert en savoureert
samen met het Fidelio Strijkkwartet de muzikale parels die
hem beroeren.
tickets: 18 euro (voorverkoop),
20 euro (kassa)

vanaf donderdag
17 oktober
Basiscursus tekenen
Zesdelige cursus
VORMING

14 uur – GC de Zandloper
prijs: 60 euro

Meer info over

: www.dezandloper.be/nl/taalicoon

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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Uitslag in kieskanton Rode
Sinds de zesde staatshervorming van 2011 hebben de inwoners van de zes faciliteitengemeenten voor de Kamer de keuze om te stemmen op kandidaten uit de kieskring
Vlaams-Brabant of op een Brusselse lijst uit de kieskring Brussel-Hoofdstad. Daarvoor
werd het kieskanton Sint-Genesius-Rode in het leven geroepen.

H

et aantal kiezers dat een stem
uitbracht op een Brusselse lijst
steeg deze verkiezingen lichtjes
van 23.391 (52,50 %) naar 23.578 (52,12
%); het aantal kiezers dat opteerde voor
een Vlaams-Brabantse lijst daalde van
16.378 naar 15.975. Dat het percentage
Brusselse kiezers, ondanks de stijging
van het absolute aantal in 2019 verminderde, is het gevolg van de stijging van
het totaal aantal ingeschreven kiezers in
dit kieskanton.

Kieskring Vlaams-Brabant
28,93 % (+6,96 %) van de kiezers die bij
de verkiezingen voor de Kamer opteerden voor een Vlaams-Brabantse lijst
brachten een stem uit op N-VA. Andere
winnaars in vergelijking met 2014 waren
Groen en Vlaams Belang. Groen haalde
16,17 % (+7,81 %) en Vlaams Belang 7,11 %
14

(+4,87 %). Open VLD (17,03 %) verloor
15,13 %, CD&V (9,11 %) 3,09 % en SP.A
(6,26 %) 1,2 %. De N-VA haalde van alle
partijen de hoogste score in de gemeenten Sint-Genesius-Rode (33,95 %),
Wemmel (34,5 %), Wezembeek-Oppem
(24,11 %) en Drogenbos (20,61 %). In
Linkebeek kreeg Groen (31,56 %) de
meeste stemmen, in Kraainem Open
VLD (22,2 %). Dat Groen overal fors
vooruitging - in Linkebeek zelfs met
16,26 % - was mede het gevolg van de
steun die de partij kreeg van Ecolo. DéFi,
de enige Franstalige partij, haalde 12,54
% (-1,79 %) van de stemmen. Stemmenkampioen was Theo Francken (N-VA)
met 2.185 stemmen, gevolgd door Open
VLD-minister Maggie De Block (820) en
haar CD&V-collega Koen Geens (569).

Kieskring
Brussel-Hoofdstad

37,62 % van de stemgerechtigden die in
het kieskanton Sint-Genesisus-Rode
voor een Brusselse lijst stemde, koos
voor MR (-2,75 %). 16,63 % koos voor
Ecolo (+9,67 %), 14,46 % voor DéFi
(-3,46 %), 9,35 % voor PS (-3,24 %), 6,08
% voor CdH (-2,78 %) en 5,19 % voor
PTB-PVDA (+3,82 %). Van de kiezers op
een Brusselse lijst opteerden er enigszins verrassend ook een aantal voor een
Vlaamse partij. N-VA haalde 1,82 %,
Open VLD 1,2 %, CD&V 0,85 %, Vlaams
Belang 0,74 %.
MR is in de meeste gemeenten van dit
kieskanton de populairste partij:
34,61 % in Kraainem, 34,41 in Linkebeek,
52,02 % in Sint-Genesius-Rode, 29 % in
Wemmel en 37,46 % in Wezembeek-Oppem.

I N F O R M AT I E
rand-nieuws
In Drogenbos kon PS (23,11 %) MR
overtroeven. Ecolo was ook hier de
partij die de meeste vooruitgang boekte.
Sophie Wilmès (MR / 3.200) haalde de
meeste voorkeurstemmen, gevolgd
door partijgenoot Didier Reynders
(MR / 3.046) en Ecolo-lijsttrekker
Zakia Khattabi (873).

Vlaams parlement

Bij de verkiezingen voor het Vlaams
parlement verloor de Franstalige eenheidslijst UF de zetel die sinds 1995
bekleed werd door Christian Van Eyken.
In Vlaams-Brabant haalde UF slechts 4,1
% (-0,91 %) van de stemmen waardoor
de partij onder de kiesdrempel dook. In
de faciliteitengemeenten kreeg UF
echter nog 41,72 % (-3,97 %) van de
stemmen. In Drogenbos scoorde UF 38,1
%, in Kraainem 46,3 %, in Linkebeek 46,2
%, in Sint-Genesius-Rode 42,1 %
en in Wemmel 19,3 %.
Van de Vlaamse partijen haalde bij de
verkiezingen voor het Vlaams parlement
in het kieskanton Sint-Genesius-Rode
Groen met 17,01 % (+7,38 %) de meeste
stemmen, gevolgd door N-VA 12,92 %
(-0,01 %), Open VLD 12,57 % (-2,96 %),
CD&V 6,23 % (-3,39 %), SP.A 4,12 % (-2,26
%) en Vlaams Belang 3,82 % (+2,08 %).
Groen kreeg van alle Vlaamse partijen
de meeste stemmen in Drogenbos (19,6
%), Kraainem (16,8 %), Linkebeek (26,6
%), Wezembeek-Oppem (18,6 %) en
Sint-Genesius-Rode (13,9 %). In Wemmel
won N-VA (20,5 %) gevolgd door Open
VLD (17,1 %) en Groen (15,7 %). Stemmenkampioen voor het Vlaams parlement in het kieskanton Sint-GenesiusRode was Nicolas Kuczynski (UF / 2.968
stemmen), gevolgd door Véronique
Caprasse (UF / 2.431), Ben Weyts (N-VA /
1.569), Elisabeth de Foestraets-d’Ursel
(UF / 1.349), Gwendolyn Rutten (Open
VLD / 1.301), Frédéric Petit (UF / 1.146),
An Moerenhout (Groen / 899) en Peter
Van Rompuy (CD&V / 671).

Gordelfestival
op zondag 1 september
De eerste zondag van september staat garant voor
een hele dag fiets- en wandelplezier in de Vlaamse
Rand tijdens het Gordelfestival.
Vanuit het provinciedomein van Huizingen en het centrum van focusgemeente
Dilbeek vertrekken tientallen fiets- en wandeltochten. Nieuw dit jaar is de
Omloop Groene Gordel met start en aankomst in Dilbeek. ‘Het gaat om een
nieuwe fietstocht voor geoefende wielertoeristen’, legt Pieter Cocquyt van
Flanders Classics uit. ‘Je kiest tussen een rit van 100 of 140 kilometer die je
langs de mooiste plekjes van de Vlaamse Rand brengt. Je fietst de hele tijd
aan je eigen tempo en wordt in onze bevoorradingspunten in de watten
gelegd.’ Fietsers die deelnemen aan Omloop de Groene Gordel kunnen in
GC de Zandloper, GC de Kam en GC de Boesdaalhoeve terecht voor
bevoorrading van water, fruit, … Café de Kam opent zijn terras voor wie graag
iets blijft drinken. In GC de Boesdaalhoeve kan dat ook en kunnen ook de
mountainbikers bevoorrading halen, op hun parcours door het Zoniënwoud.
Het Gordelfestival gaat er prat op om naast het sportieve luik ook een waaier
activiteiten voor gezinnen aan te bieden. In Huizingen komen kinderen en
jonge gezinnen aan hun trekken. ‘Daar planten we een VIK-dorp neer voor
onze Very Important Kids. Daar ontdekken ze streekproducten tijdens
kookworkshops op kindermaat’, legt Pieter Cocquyt uit. ‘Er is ook een
babydorp, een springkastelendorp en een stille disco. Juf Roos, Radio Oorwoud,
Kaatje en #LikeMe zorgen voor livemuziek.’ In Dilbeek ligt het accent op
cultuur en jongeren. ‘In Dilbeek mikken we op jongeren met een Urban
Village’, voegt Pieter Cocquyt eraan toe. ‘We laten hen een hele resem urban
sporten ontdekken. Denk maar aan skaten, freestyle BMX en breakdance. Je
kan je ogen de kost geven tijdens de demonstraties en het zelf eens proberen
tijdens de initiaties.’ Dankzij vzw ‘de Rand’ kun je in Dilbeek ook een onvergetelijk
moment beleven in de Sky-Watch. Op een platform word je naar een hoogte
van 50 meter gehesen en kun je genieten van een spectaculair 360°-uitzicht
over Dilbeek en omgeving. Wie de troeven van de Vlaamse Rand eens vanuit
de lucht wil zien, kan dat dus in de Sky-Watch tussen 12 en 17 uur.
info: www.gordelfestival.be

Luc Vanheerentals
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I N F O R M AT I E
wekelijkse activiteiten

MA ANDAG

Lopen in groep
Run4Fun Wemmel
19.30 uur – vertrek apotheek Goossens
(H. Folletlaan 224)
info: www.run4fun-wemmel.be
vanaf 2/09
Biodanza
20 uur – GC de Zandloper
info: 0479 79 90 68
vanaf 2/09
Turnen
Sint-Servaas
20.15 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 00 94
maandag tot vrijdag
Voetbal
KVK Wemmel
Voetbal van 6 jaar tot volwassenen
17.30 tot 21.30 uur
Steenweg op Brussel 113
info: www.kvkwemmel.be, 0476 30 19 23,
huysegoms.roger@skynet.be

vanaf 11/09
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
kleuterdans 1+2 (13.30 uur),
urban lager (13.30 uur),
kleuterdans 3 (14.30 uur),
kidz 1+2 (14.30 uur), kidz 3+4 (15.30 uur),
urban middelbaar 1 (15.30 uur), ragga
middelbaar + volwassenen (16.45 uur)
GC de Zandloper
info: www.dansateliersteps.be,
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be
vanaf 4/09
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,
Facebook Tokkeltaal
vanaf 11/09
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

vanaf 13/09
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
modern jazz mid 1 (18 uur),
modern jazz mid 2 (19.15 uur),
funk (20.30 uur)
GC de Zandloper
info: www.dansateliersteps.be, 0496 31 29 06,
ann.caestecker@telenet.be
vanaf 12/09
Tekenen en schilderen
Davidsfonds
19 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 26 04
vanaf 12/09
Yoga
Sarah Rillaert
avond – GC de Zandloper
info: sarahrillaert@gmail.com
VRIJDAG

vanaf 13/09
Salsa
Coco Brazil Latin American Dance Club
19 uur – GC de Zandloper
info: 02 267 44 12

DINSDAG

Volleybal
WEVO Wemmel
20 uur – sporthal (Dijck 24)
info: mia@vlmbrabant.be, 02 460 05 25
vanaf 11/09
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
Modern jazz 5e en 6e leerjaar (18 uur),
urban middelbaar 2 (19.15 uur),
funk (20.30 uur)
GC de Zandloper
info: www.dansateliersteps.be,
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be
vanaf 10/09
Yoga
CriCa all sports vzw
19.30 uur – GC de Zandloper
info: 0476 74 61 79
WOENSDAG

vanaf 4/09
Turnen 50+
Markant
9 uur – GC de Zandloper
info: noelavanhoof@gmail.com
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Dans en zang
Volksdanskunstgroep
Vaartkapoen
20 uur – GC de Zandloper
info: 02 460 24 97

vanaf 13/09
BBB Fitness
9.30 tot 10.30 uur
info: depauwkristine@gmail.com

Lopen in groep
Run4Fun Wemmel
19.30 uur (korte afstand)
en 20 uur (langere afstand)
vertrek café Fame X (Dries 100)
info: www.run4fun-wemmel.be

vanaf 8/09
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
kleuterdans 2+3 (10 uur), kinderdans 1+2
(11 uur), kinderdans 3+4 (12 uur)
info: www.dansateliersteps.be, 0496 31 29
06, ann.caestecker@telenet.be

BBB Fitness
9 tot 10 uur – GC de Zandloper
info: harold.and.monique@gmail.com

Lopen in groep
Run4Fun Wemmel
9 uur – vertrek aan Fame X (Dries 100)
info: www.run4fun-wemmel.be

Z ATERDAG

DONDERDAG

vanaf 12/09
Yoga
CriCa Sports
10 uur – GC de Zandloper
info: 0476 74 61 79
vanaf 5/09
Judo
Judoclub Budokan
18 tot 19 uur en 19 tot 20 uur
GC de Zandloper
info: 0475 73 19 00

ZONDAG

vanaf 15/09
Yoga
Sarah Rillaert
voormiddag – GC de Zandloper
info: sarahrillaert@gmail.com

