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Andries volgt burgemeester
Van Langenhove op
Chris Andries (Lijst Burgemeester) heeft op 4 januari bij de provinciegouverneur de eed
afgelegd als burgemeester van Wemmel. Hij neemt de fakkel over van partijgenoot
Marcel Van Langenhove die negen jaar burgemeester van Wemmel was.
Chris Andries (64) volgde in het
Nederlands les in verschillende
Brusselse scholen. Hij is regent Frans,
geschiedenis en Engels en gaf les in het
Horeca- en Sportinstituut (HSIW) in
Wemmel. Inmiddels is hij vier jaar met
pensioen. Hij is getrouwd met Jane
White, af komstig uit het Engelse Kent,
en lid van het Vast Bureau van het
OCMW in Wemmel. Hij begon zijn
politieke loopbaan in 1965 als stichter
en voorzitter van de Liberale Jongeren
van Wemmel. In 1988 werd hij
verkozen op de lijst van de toenmalige
burgemeester Geurts. Eerst als gemeenteraadslid, daarna als schepen. In
2006 werd Chris Andries verkozen als
eerste schepen op de lijst van burgemeester Marcel Van Langenhove.
Volgens een politiek akkoord neemt
Chris Andries nu de fakkel over van
Marcel Van Langenhove, die de
omgekeerde beweging maakt en eerste
schepen wordt. Deze burgemeesterswissel halfweg de legislatuur stond in
de voordrachtsakte van de burgemeester, die begin 2007 ondertekend werd
door vijftien raadsleden van de Lijst
Burgemeester (LB) en het kartel
WEMMEL. Aan de benoeming van de
nieuwe burgemeester is wel een
onderhoud met Vlaams minister Geert
Bourgeois (N-VA) voorafgegaan
waarin Andries beloofde dat hij de wet
zal respecteren.
Beloning
‘Ik ben een gematigde persoon’, zegt
Chris Andries. ‘Ik pleit voor het
behoud van de faciliteiten voor
Franstaligen, in die mate dat ze met de
wet stroken. Franstaligen zijn hier
welkom als ze respect tonen voor de
wetten en decreten die ons opgelegd
worden. Mijn ervaring leert dat je met
zo’n houding minder extremistische
Franstaligen aantrekt. Ik ben er geen
voorstander van om Wemmel bij
Brussel aan te hechten en ben ervan
overtuigd dat de man in de straat niet
wakker ligt van het communautaire. Ik
kom te voet naar het gemeentehuis,

zodat ik weet wat er bij de Wemmelaars leeft. Het zijn sommige politici
die van het communautaire problemen
maken.’ ‘Ik ben 21 jaar actief in de
Wemmelse politiek en heb geen
partijkaart. Natuurlijk ben ik blij dat ik
burgemeester ben. Ik zie het vooral als
een beloning voor het werk dat ik al
heb verzet, vooral op het vlak van
cultuur. Sinds 1994 heb ik de bevoegdheid cultuur onder mijn hoede en ik
heb toch een en ander kunnen doen.
De bibliotheek is sterk gegroeid en er
zijn een aantal culturele evenementen
die veel volk lokken. Als gemeente
kunnen we niet zo’n uitgebreid
programma aanbieden zoals GC de
Zandloper, maar we hebben toch vier
optredens van koren uit Wales die
uitverkocht zijn, tentoonstellingen over
de geschiedenis van Wemmel en de
openluchtopera Nabucco, waar 4000
bezoekers naartoe kwamen, mogelijk

gemaakt. Ik heb ook zelf boeken
geschreven over de geschiedenis van
Wemmel.’
Samenwerken
‘Ik wil mijn ervaring inzetten ten
voordele van Wemmel. En het zal
allemaal samen moeten gebeuren,
zowel in het schepencollege als op de
gemeenteraad, want één persoon kan
niet veel veranderen. Samenwerken is
overigens ook een kernwoord in de
maidenspeech die ik op de eerste
gemeenteraad zal houden. Ik roep
iedereen in het college op om samen te
werken. Twee grote speerpunten die ik
wil aanpakken, zijn de veiligheid en de
netheid van onze gemeente.’ Of er
wijzigingen komen in de bevoegdheidsverdeling tussen de schepenen was
bij het ter perse gaan nog niet bekend.
Joris Herpol
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Uit de gemeenteraad
Geen begroting voor 2010

Verenigingen krijgen lokalen

De goedkeuring van het budget voor 2010 is op de gemeenteraad van december uitgesteld omdat er te weinig gegevens
voorhanden waren. Ook de begroting van het OCMW is
uitgesteld. Er was in de gemeenteraad geen meerderheid die
het budget, zoals het voorlag, wilde goedkeuren. Er werd
een begroting met een deficit van liefst 6 procent of 900.000
euro voorgesteld. De gemeenteraad keurde daarop drie
voorlopige twaalfden goed, zodat het personeel ook in
januari kan worden uitbetaald.

De gemeenteraad heeft het reglement voor logistieke
ondersteuning aan verenigingen unaniem goedgekeurd.
Daarin staat ook de permanente toewijzing van enkele
gemeentelijke gebouwen aan verenigingen. Zo wordt het
gebouw van de oude cafetaria van KVK Wemmel in het
sportcomplex Marcel Van Langenhove aan de Brusselsesteenweg ter beschikking gesteld van Jeugdhuis Barcode.

Schepen Herman Vander Voorde (WEMMEL, CD&V):
‘Wemmel komt op een kantelpunt. Als we nu niet ingrijpen,
dan vrees ik dat het te laat is. Een verhoging van bijvoorbeeld de opcentiemen van 750 naar 850 is niet te vermijden
als we de financiën gezond willen houden. Wemmel betaalt
nu jaarlijks 1 miljoen euro aan intresten van leningen af en
dat is onhoudbaar. Voor elk nieuw project moet er geleend
worden. We zitten met een structureel tekort. Er moet
dringend iets gebeuren om de financiën van de gemeente
gezond te kunnen houden.’

De jeugdraad zal met de bevoegde schepen en het college
nagaan welke werken er moeten gebeuren om het gebouw
in gebruik te kunnen nemen. De Laeremanskring mag een
vergaderlokaal in het gemeentelijk complex aan de Zijp
gebruiken, de Franstalige scouts mogen in de Residentie
lokalen gebruiken en het Rode Kruis krijgt een lokaal in de
Vander Zijpenstraat.
JH

Telex

Vrijwilligers van verschillende Rode Kruisafdelingen uit de regio, waaronder het Rode
Kruis Wemmel, overhandigden Poverello, de
daklozenopvang in Brussel, een voedselpakket.
Eerder hadden ze zich ingezet voor de actie
Music For Life. Bij het in gebruik nemen
van de lokalen in de Huizekes is ook het
nieuwe logo van de Sint-Jozefsschool voorgesteld. Op de foto v.l.n.r.: Guido Van Waeyenberge (voorzitter schoolbestuur), Karien Roels
(directrice) en Frans Bockstael (lid schoolbestuur / bouwmeester van de renovatie van de
Huizekes). De eerste ploeg van KVK
Wemmel is uit de kleren gegaan voor de eerste
naaktkalender ‘Hot Boys’ van de voetbalclub
(zie foto). De opbrengst gaat naar materiaal
voor de club en een teambuilding in Praag.
Het Mexicaanse beeldje vlak bij de Faymonvillesquare zal worden verlicht. Dat zal 4103
euro kosten. Er is een tijdelijke vergunning
toegekend om een gsm-mast te plaatsen op de

hoogspanningsmast niet ver van Hoeve Van
Hie aan de Zijp. De gemeenteraad keurde
de visienota voor het milieubeleid 2010-2013
goed. De nota vervangt het vroegere milieubeleidsplan. Met de nota kan de gemeente tot
60 procent subsidies aanvragen voor acties die
het milieu in Wemmel ten goede komen.
Vanaf 2012 mag Wemmel geen pesticiden
meer gebruiken. Milieuschepen Herman
Vander Voorde (WEMMEL, CD&V)
verklaarde dat de gemeente in vijf jaar tijd het
gebruik van pesticiden door de groendienst
met zestig procent kon verminderen.
Raadslid Eugène Verbist (IC) werd aangeduid
als voorzitter van de gemeenteraadscommissie
Mobiliteit. Het mobiliteitsplan zit volgens
schepen Roger Mertens (IC) overigens in de
laatste fase. Het dossier voor de vernieuwing van de ramen voor de Nederlandstalige
gemeentelijke basisschool (559.000 euro
waarvan 391.155 euro subsidie) en de Fransta-

lige gemeentelijke basisschool (556.000 euro
waarvan 489.421 euro subsidie) is goedgekeurd. Het Agentschap voor Infrastructuurwerken in het Onderwijs (AGION) staat voor
de subsidie in. Raadsleden Jan Verhasselt
(WEMMEL, N-VA) en Lucia Van Baden
(VB) onthielden zich voor de vernieuwing van
de ramen van de Franstalige gemeentelijke
basisschool. Raadslid Robert De Lille (IC,
Ecolo) vroeg dat ook raadsleden een uiteenzetting kunnen geven met een projectie. Gemeenteraadsvoorzitter Bernard Carpriau (LB,
MR) antwoordde dat niet elk document
zomaar geprojecteerd mag worden in een
openbare zitting. Hij laat het voorstel onderzoeken. Raadslid Thierry Coomans de
Brachène (LB) vroeg het schepencollege om
de Belgische vlag voor het gemeentehuis te
vervangen, ‘want die is versleten’.
JH
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Van Nederland
naar België
Met een kleine omweg via Amerika en Japan tot in Wemmel
Op een gure zondagnamiddag word ik warm onthaald door Monique en John Metselaar,
Nederlanders die na allerlei omzwervingen over de wereld in Bouchout terecht zijn
gekomen.

Van Nederland naar België
Monique en John hebben twee zonen,
Bas van 14 en Thom van 10 jaar. Bas
gaat naar het Jan-van-Ruusbroeckcollege en Thom naar de Sinte-Maartenschool in Meise. Ze zijn beiden
fervente basketbalspelers bij de basketbalclub in Grimbergen en Bas speelt
zelfs op hoog niveau bij de landelijke
miniemen.
John komt oorspronkelijk uit Beverwijk in Noord-Holland en Monique
uit de omgeving van Den Haag in
Zuid-Holland. John vertelt: ‘Monique

en ik hebben elkaar in Delft leren
kennen. Ik studeerde chemische
technologie aan de universiteit van
Delft en Monique volgde een lerarenopleiding Frans. Het was tijdens een
feest op de school van Monique dat we
elkaar hebben ontmoet.

1986, zijn Monique en ik samen
verhuisd richting Brussel, eerst naar
Strombeek en daarna naar Nederover-Heembeek. We werden vooral
door het internationale karakter van
Brussel aangetrokken en gingen er
vaak uit.’

Tijdens mijn studie realiseerde ik me
dat ik met mijn studierichting bijna
zeker bij de grote raffinaderijen moest
gaan werken en dat wilde ik eigenlijk
helemaal niet. Ik ben toen al in contact
gekomen met Procter & Gamble hier
in Strombeek en na mijn studie, in

Amerika en Japan
‘Toen kwam Procter & Gamble echter
met de vraag of we niet naar Amerika
zouden willen gaan, voor een job in
het hoofdkantoor van P&G in Cincinnati. Met een drie maanden oude Bas
zijn we toen vertrokken.’
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geven, een wat meer gestructureerd
gezinsleven en onderwijs met wat meer
inhoud.’

televisie in series als In de Gloria en
Hagger Trippy wordt gebracht, kunnen
we ten zeerste waarderen.’

Terug naar Brussel dus! Monique had
last van heimwee naar Amerika, maar
was toch ook weer blij om terug in
België te zijn. Drie jaar later kwam de
vraag van Procter & Gamble of John
naar Japan wilde gaan. Na heel lang
wikken en wegen besloten Monique en
John besloten het erop te wagen. Ze
hebben zeker geen spijt van de vier
jaren die ze daar hebben doorgebracht.
Monique en John zijn blij met de internationale ervaring die ze hebben
opgedaan en voor de kinderen vinden
ze het een enorme verrijking. Monique: ‘Thom heeft nog steeds af en toe
heimwee naar Japan. Het was daar zo
fantastisch voor de kinderen. We
leefden in een soort resort waar de
kinderen alle vrijheid en ruimte
hadden. Er waren altijd andere kinderen om mee te spelen.’

‘Het aanbod aan eten in restaurants, bij
traiteurs en in winkels vinden we zeer
goed. Dat de bakker en andere winkels
ook op zondag open zijn, is heel fijn.
Het onderwijs is goed en er is voldoende
oog voor discipline. Als we dat
vergelijken met Nederland, vinden we
dat het in Nederland te vrij is. We
zouden liever een middenweg zien.
Helaas weten we uit ervaring dat je dat
in geen enkel land vindt. Wij als
ouders zijn uiteindelijk wel blij met de
discipline die op school wordt bijgebracht.’

Waarom Wemmel?
De keuze voor Wemmel lijkt na alle
omzwervingen logisch. Hoewel de stad
Brussel nog altijd wenkt, zouden John
en Monique er niet meer willen
wonen. John: ‘De wijk Bouchout heeft
alles: er is ruimte, Brussel is dichtbij en
vanaf hier kan je zo de velden en de
natuur in om te fietsen en te wandelen.
Bovendien woon ik nu op vijf minuten
van mijn werk.’
Monique: ‘We zitten hier eigenlijk
tussen Meise en Wemmel in. Daardoor
hebben we vrienden en kennissen in
Meise door de school van de kinderen,
in Wemmel door het tennis bij BTC en
natuurlijk de internationale contacten
door P&G. John bezoekt iedere zondag
trouw de markt in Wemmel.’

John had daar zijn job, maar voor
Monique moet het toch niet gemakkelijk zijn geweest om met een baby in
een onbekende omgeving te zitten, ver
van familie en vrienden. Monique
reageert: ‘Het was super! Vanaf het
begin vond ik het een groot avontuur
en ik heb ervan genoten. Eigenlijk had
ik er best willen blijven. Thom is er
geboren en heeft ook de Amerikaanse
nationaliteit. Uiteindelijk besloten we,
vooral voor de toekomst van de
kinderen, toch terug te keren. We
wilden de kinderen toch een iets
minder conservatieve ondergrond

Verschillen
‘Wat ons blijft opvallen aan Belgen, is
dat ze over het algemeen in de eerste
contacten wat gereserveerder zijn dan
Nederlanders. Als je de mensen wat
beter leert kennen en ze over hun
vooroordeel over ‘Hollanders’ heen
zijn, dan ontstaan er goede relaties. Na
zo veel jaren in België vinden we het
wel leuk dat je als Nederlander altijd
gespreksstof oplevert. Er wordt altijd
wel iets gezegd over de Nederlanders.
De taaluitdrukkingen blijven grappig,
zoals de dubbele ontkenning, het
dubbele gaan, we zijn gewonnen ...
De Vlaamse humor zoals die op

In de Zandloper zijn ze (nog) niet vaak
geweest. Toevallig had Monique het
culturele programma voor de komende
weken even bewaard omdat ze wel wat
interessante voorstellingen had gezien.
Om die reden zijn ze al wel een paar
keer in De Muze in Meise geweest.
Toekomst
Hebben de twee nog ambitieuze
toekomstplannen of is het toeval hun
reisgenoot? John vat samen: ‘In 1986
wilden we de wereld ontdekken. Dat
hebben we gedaan tijdens onze eerste
jaren in België en later in Amerika en
Japan. Wij zijn onze wilde haren nu
wel zo’n beetje kwijt. De kinderen
hebben gezien hoe het er in andere
landen aan toe gaat en voor hen is het
nu tijd voor wat continuïteit.
We wonen toch nog in het buitenland
met een andere cultuur en Nederland
is niet ver. Ouders en familie zijn
gemakkelijk te bereiken. Vanuit
Wemmel zijn de andere prachtige
steden van België dichtbij, denk aan
Antwerpen, Gent en Leuven en bovendien wonen we heel centraal in
Europa. Het kost weinig tijd om van
hieruit naar Lissabon of Stockholm te
vliegen. We zitten hier goed, heel
goed, en hebben denk ik wel onze
vaste stek gevonden!’
Diana Joppe-van Bergeijk

06 VERENIGINGSNIEUWS

Zot van sport: een sportnamiddag voor iedereen!
Zondag 21 maart – 14 uur
Campus Wemmel, Zijp 14-16
De Sportregio Noord-West en Campus
Wemmel presenteren Zot van Sport. Iedereen
is welkom tussen 14 en 17 uur om doorlopend
deel te nemen aan fijne sportactiviteiten. Een
greep uit het aanbod: circusschool, racketspelen,
volkssporten, minitennis, hindernissenbaan,
schietstand, golfinitiatie, klimmen … Zowel
kleuters, pubers als volwassenen vinden beslist
verschillende sporten in het aanbod.
De sportdag is een initiatief van de Sportregio
Noord-West die de gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel,
Meise, Merchtem, Opwijk, Vilvoorde en
Wemmel omvat. Campus Wemmel zorgt via
de studenten voor een professionele begeleiding van de sporttakken.
Prijs: 3 euro (voorinschrijving), 5 euro
(kassa). Voor groepen geldt: 10 deelnemers =
1 gratis. Groepen zijn verplicht om vooraf in
te schrijven.
Info en inschrijven: 02 460 73 24,
veerle.weeck@derand.be

Asia Fair – Azië onder één dak
Belasia vzw
Zaterdag 20 en zondag 21 februari
Het gastland op de achttiende editie van de Asia Fair is Sri
Lanka. Als eregast verwelkomen we de NGO Hospitaal
Zonder Grenzen (van Rotary België). De Asia Fair is geen
vakantiesalon of toerismebeurs. In de loop van de jaren is de
Asia Fair uitgegroeid tot de informatiebeurs bij uitstek over
Azië in de Benelux. Nergens vindt de bezoeker zo veel over
één continent tijdens één evenement. Aan de Asia Fair
nemen officiële delegaties, toeristische diensten, luchtvaartmaatschappijen en touroperators deel. Daarnaast zijn er een
25-tal sociaal-culturele verenigingen en organisaties in
verband met ontwikkelingssamenwerking aanwezig. Er is
ook een stand met reisgidsen en boeken over Azië.
Wie honger heeft, kan terecht aan verschillende eetstandjes.
Eén zaal is voorbehouden voor de ‘praatstanden’, waar
ervaren reizigers de bezoekers informeren over Aziatische
bestemmingen. In een workshop- en demonstratiezaal kan
je terecht voor onder meer origami, hennatatoeages,
schminken van kinderen, schilderen op glas (Maleisische
kunstenares) en het Kamishibaitheater (Chinese en Japanse
sprookjes voor kinderen in het Nederlands, Frans en Engels).
Tijdens de Asia Fair zijn er video-, dia- en multimediapresentaties. Conferenties en boekpresentaties zijn er door
Catherine Vuylsteke, journaliste bij De Morgen (over
China), chef-kok Gwenn van restaurant Little Asia (Mijn

leven, mijn keuken) en Riet Vandenbranden en Ignace Maes
(Orissa before monsoon). Er zijn regelmatig optredens van
Sri Lankaanse Kandyandrummers en -dansers en er is een
Sri Lankaanse modeshow.
GC de Zandloper - Zaterdag 20 februari van 13 tot 19 uur
en zondag 21 februari van 10 tot 18 uur
Prijs: 6 euro, 4 euro (studenten, senioren, mindervaliden,
Knack Club, Le Vif Club, Plus Magazine Club, Rotary
Clubleden, houders van een lerarenkaart en Unizo-leden)
Meer info: www.belasia.be,
belasia@telenet.be, 052 37 47 97
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Wemmelse jeugd vindt
nieuw onderdak
Tijdens de Wemmelse gemeenteraad van december viel het
verdict. Het jeugdhuis zal in 2010 een ander onderkomen
krijgen. Zo zal Villa 3s aan de Zijp de deuren sluiten en het
jeugdhuis zal verhuizen naar de oude kantine van KVK
Wemmel.
De opvolging zal door de gemeente gebeuren. De Wemmelse
jeugdraad drong bij de gemeente al langer aan op een oplossing, omdat Villa 3s de jeugdraad handenvol geld kost aan
huur, verwarming, elektriciteit en onderhoud doordat het
gebouw niet voldoet aan de huidige normen. De toekomst van
Villa 3s was ook vaak onzeker door herhaaldelijke berichten
over de verkoop van het gebouw. Nu hoopt de Wemmelse
jeugd eindelijk meer zekerheid te hebben. De nieuwe locatie
zal uitgebaat worden als jeugdhuis. Een nieuwe garde staat
klaar om de huidige ploeg bij te staan. Voor speelpleinwerking
3sje, die tevens gebruik maakt van Villa 3s, is momenteel nog
geen oplossing voorhanden. De gemeente kijkt op dit moment
mee uit naar een alternatieve locatie. Speelplein 3sje hoopt dan
ook op een snelle oplossing, zodat zijn werking tijdens de
schoolvakanties niet in het gedrang komt.

Dexia steunt Wemmelse jeugd
De Wemmelse jeugdraad kan op nog meer steun rekenen. Zo
schonk Dexia Wemmel-Meise-Strombeek zopas 7250 euro aan
de Wemmelse jeugdraad. Met deze eenmalige financiële
injectie wil Dexia de jeugdraad een duwtje in de rug geven
voor de uitbouw van een geslaagde jeugdwerking in de
gemeente. Het grootste deel zou geïnvesteerd worden in het
nieuwe jeugdhuisgebouw. Met dit initiatief wil Dexia tonen
dat men meebouwt aan de eigen lokale gemeenschap.

Gespreksavond met Steven
Vromman
Natuurpunt, SCVVLV, Davidsfonds
Dinsdag 16 februari
20.00 uur - GC de Zandloper
Steven Vromman, de ‘low impact man’, spreekt over
onze ecologische voetafdruk.
De milieutop in Kopenhagen, de Kyotonormen …
Iedereen heeft de mond vol van de opwarming van
de aarde, broeikaseffecten, de stijging van de zeespiegel en klimaatwijzigingen. Blijkbaar grijpt de mens
sterk in op onze planeet aarde. Leven we op te ruime
voet? Zijn we op weg om onze planeet om zeep te
brengen? Of loopt het allemaal niet zo’n vaart?
Moeten de regeringen en de bedrijfswereld het maar
oplossen? Kunnen wij er toch niets aan doen?
Om hier meer over te vernemen, nodigt Natuurpunt
– in samenwerking met de Sociaal-Culturele
Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen en het
Davidsfonds – Steven Vromman uit in GC de
Zandloper. Misschien herinner je je nog de televisieuitzending over Steven Vromman, die bij wijze van
experiment zijn levensstijl wou aanpassen om zijn
impact op het milieu zo laag mogelijk te houden.
Steven vindt dat niet alleen de overheid en de
bedrijfswereld moeten handelen, maar dat ieder van
ons er wél iets aan kan doen, zonder aan levenskwaliteit in te boeten. Hij vertelt ons wat die ecologische
voetafdruk juist is en wat je kan doen om die te
verkleinen.
Meer info: 02 268 77 75
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Wemmel-Boulogne, achtste etappe
Bruisend Wemmel
Zondag 28 februari – 8.30 uur
Verzamelplaats: parking kerk Rollegem
Bruisend Wemmel is de jongere(n)-afdeling van Vakantiegenoegens Wemmel. Onder deze naam organiseren wij allerlei
activiteiten voor een jong en dynamisch publiek. Iedereen
die plezier wil maken en wil deelnemen aan leuke en
spannende activiteiten heeft vanaf nu geen excuses meer om
thuis te blijven.
Op 28 februari verlaten we Rollegem, op zoek naar de Leie.
Die brengt ons dan via Rekkem en Menen door LaagVlaanderen. Aan de overkant ligt Frankrijk, maar eerst
stoppen we nog even boven Wervik, in ‘Amerika’. Iedereen
kan nog steeds deelnemen aan dit meerjarenproject.
Prijs: 2 euro (leden), 3 euro (niet-leden), 1 euro (kinderen)
Info of inschrijven (voor 22 februari): 02 460 53 10 (Erik),
bruisendwemmel@belgacom.net,
www.pasar.be/bruisendwemmel

Bruisend gaat bier proeven
Bruisend Wemmel
Zondag 7 februari – 13.00 uur
Verzamelplaats: parking gemeentehuis
Wemmel
Bruisend Wemmel is de jongere(n)-afdeling van Vakantiegenoegens Wemmel. Onder deze naam organiseren wij allerlei
activiteiten voor een jong en dynamisch publiek. Iedereen
die plezier wil maken en wil deelnemen aan leuke en
spannende activiteiten heeft vanaf nu geen excuses meer om
thuis te blijven.
Op 7 februari starten we met een spetterende activiteit. Wie
zegt immers neen tegen een bezoek aan Hoegaarden, het
bierdorp bij uitstek? We gaan er de brouwerij van Hoegaarden bezoeken en proeven van o.a. hun wereldberoemd
witbier. Ook het etablissement ‘Brouwerij Nieuwhuys’ met
zijn Alpaide en Rosdel vereren we met een bezoek. We
nemen een kijkje aan het woonproject van Brouwerij Loriers
en zakken misschien nog af naar ’t Kapittelhuys...
Prijs: 7 euro
Info of inschrijven (voor 1 februari): 02 460 54 84 (Ludwig),
bruisendwemmel@belgacom.net,
www.pasar.be/bruisendwemmel

Nieuwe Wemmelse sportgids
De Wemmelse sportraad bracht zopas een nieuwe sportgids
uit waarin je alle informatie vindt over de sportclubs die
aangesloten zijn bij de Wemmelse sportraad. Zowel competitie, jeugd als recreatie komen aan bod. Ben je nog op zoek
naar een sportclub dicht bij huis? In deze gids vind je beslist
een club die bij jouw sportprofiel past.
Je kunt de handige gids af halen bij het onthaal van GC de
Zandloper.
Meer info: www.wemmelsesportraad.be

Spaghettiavond
Wemmelse Scouts
Zaterdag 27 februari – 17 tot 22 uur
Zaal Familia (Mater Deischool),
Zalighedenlaan 26, Wemmel
Op 27 februari organiseren de
Wemmelse scouts opnieuw hun
beroemde, extra gezellige
spaghettiavond! De ‘Bolognaise
Classico’ doet het nog steeds!
Voor de lief hebbers is er ook
‘Quattro Fromaggi’, een pasta
met vegetarische saus. Allemaal
in de gekende onvervalste
‘familia’-ambiance!
Niet-geïndexeerde prijzen! De
kinderportie kost 4 euro.

Inschrijvingen tweedehandsbeurs
Gezinsbond Wemmel
Zaterdag 6 maart – GC de Zandloper
Zaterdag 6 maart vindt opnieuw de tweedehandsbeurs van
de Gezinsbond plaats. Je kan er onder andere terecht voor
lente- en zomerkinderkleding, zwangerschapskleding,
babyuitzet en fietsen. Inschrijven voor de beurs kan op
woensdag 10 februari tussen 18 en 20 uur bij Patty Van
Breedam, 02 460 00 55, 0472 29 87 53. Gelieve geen
boodschappen in te spreken.

Aquagym & baantjes zwemmen
WZV Wemmelse Zwemvereniging
Maandag – 20 tot 22 uur
Zwembad, Campus Wemmel, Zijp 14-16
Met de start van een kersvers jaar breidt de Wemmelse
Zwemvereniging haar activiteiten uit. In samenwerking met
kinesitherapeute Elsie Huybrechts bieden wij de mogelijkheid om elke maandag van 20 uur tot 20.45 uur aquagym te
volgen. Voor de sportievelingen onder jullie stellen wij het
zwembad ’s maandags ook tussen 20 en 22 uur open om
rustig op eigen tempo baantjes te zwemmen. Natuurlijk
verwelkomen wij iedereen nog steeds bij onze vaste activiteiten: de zwemschool, het kleuterzwemmen en het reddend
zwemmen.
Meer info:
Evan Coosemans (secretaris WZV):
evan.coosemans@telenet.be
Elsie Huybrechts (lessen aquagym):
elsiehuybrechts@hotmail.com
http://users.telenet.be/wemmelsezwemvereniging

Anders bekeken… 09
Fotogeniek kunnen
we Wemmel en
omgeving niet altijd
noemen. Toch geeft
Aart Joppe in onze
gloednieuwe reeks
Anders bekeken een
beeld van zijn directe
woonomgeving. Als
amateurfotograaf
probeert hij het
alledaagse vanuit een
ander perspectief te
bekijken.

Het begint alweer bijna op
natuur te lijken, het
kunstmatig aangelegd spaarbekken bij het Beverbos...
De laagstaande winterzon
werpt lange schaduwen op
het besneeuwde broze ijs.
De vreemde sporen roepen
de vraag op: watervogels of
waaghalzen? En is daar niet
iemand met een voet door
het ijs gegaan?
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Nicole en Hugo vieren 40 jaar samen

‘We zien de show al helemaal
in ons hoofd’
Nicole en Hugo zijn 40 jaar een koppel, zowel in de liefde als in de muziek. Dat vieren ze met
de theatershow Niet te geloven, die op 11 februari in première gaat in GC de Zandloper. ‘We
vinden het zelf niet te geloven dat we al zo lang bezig zijn. De jaren zijn voorbij gevlogen.
Vandaar de naam voor de show’, zeggen ze.
Nicole en Hugo willen zich tijdens deze
tournee van hun meest veelzijdige kant laten
zien. Een stukje van hun bekende repertoire
hoort er uiteraard bij, maar het duo wil veel
verder gaan. ‘We gaan de mensen laten zien
dat we niet alleen schlagers en ambiance
kunnen brengen’, legt Hugo uit. ‘Om te
beginnen zullen we nummers brengen uit
onze laatste twee cd’s. Daar zitten liedjes
tussen die Bart Peeters, Jan Leyers, Bart
Herman en vele anderen voor ons geschreven hebben. Natuurlijk kan een overzicht
van onze 40 jaar niet ontbreken. Vandaar dat
we ook een gedeelte van ons cruiserepertoire zullen zingen, dat een stuk internationaler gericht is dan veel mensen van ons
gewend zijn. Tot slot sluizen we er wat
elementen van mime, theater en clownerie
in. Een zeskoppig liveorkest zal ons begeleiden. Het optreden biedt een mooie staalkaart van wat we kunnen.’
Vanzelfsprekend in Wemmel
Uiteraard vindt de première van Niet te
geloven in Wemmel plaats. ‘Dat kon niet
anders’, zegt Hugo. Nicole vult aan: ‘Ik ben
hier geboren en Hugo is een Antwerpenaar
die nu ook al 40 jaar in Wemmel
woont.’ Twee jaar geleden heeft het
koppel een nieuw huis gebouwd, op
de grond waar Nicole geboren is.
‘We zijn verknocht aan de buurt’,
zegt ze, ‘omdat we zulke ongelooflijke buren hebben. Als we op reis
zijn, passen zij op ons huis. Het
klikt heel goed tussen ons. En
mijn mama woont daar.’ Ze wijst
door het raam naar een woning
die wat verderop staat. Hugo:
‘Mijn Antwerps accent kan ik nog
altijd niet verbergen, maar ik wil

nooit meer weg uit Wemmel. Ik vind het
een zalige gemeente. Ook van de problematiek tussen Walen en Vlamingen heb ik geen
last. Ik weet in welke winkels de mensen
Frans en in welke ze Nederlands spreken en
ik pas me aan. Zeker als ik merk dat iemand
moeite doet om zich verstaanbaar te maken
in het Nederlands, schakel ik gemakkelijk
over naar het Frans. Dan maken we allebei
fouten, maar je m’en fou!’
Begin jaren 90 heeft het geen haar gescheeld
of Wemmel was het showbizzkoppel toch
kwijtgespeeld. ‘We hebben toen even
overwogen om naar Australië te emigreren’,

vertelt Nicole. ‘Dankzij onze cruises hebben
we dat land al verscheidene keren kunnen
bezoeken en we zijn er dol op. Op een dag
kwamen we in een klein dorp in de buurt
van Sydney. Niemand doet daar ooit zijn
deur op slot, zelfs niet ’s nachts of als ze uit
werken zijn. Het leek ons daar het beloofde
land. De afstand heeft ons tegengehouden.
Onze beide mama’s leven nog en Hugo
heeft twee broers. Alles samen hebben we
vijf petekindjes. Van al die mensen meer dan
30 uur vliegen verwijderd wonen, vonden
we te veel van het goede. Maar als iemand
ons een cruise in Australië aanbiedt, aarzelen
we geen seconde!’
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Reizen
Na de première in Wemmel staan er nog
zo’n 40 voorstellingen in culturele centra
op het programma. ‘Daar bovenop komen
nog eens onze gewone optredens’, zegt
Hugo. Het wordt dus een bijzonder druk
jaar. Daarna zijn Nicole en Hugo vast van
plan om het wat rustiger aan te doen.
‘Helemaal stoppen zit er nog niet in.
Daarvoor doen we het veel te graag, maar
het mag toch een tikkeltje minder.’ De
extra tijd die vanaf 2011 vrijkomt, willen
ze besteden aan reizen en vrienden zien.
‘We zijn verknocht aan citytrips’, legt
Hugo uit. ‘Parijs en Londen zullen
ongetwijfeld geregeld op het lijstje staan.
We willen ook eindelijk eens in Wenen
geraken. Dat is een van de favoriete steden
van Nicole en we zijn er nog nooit
geraakt. We zijn al zo ongeveer overal
geweest waar een cruiseschip kan aanmeren
en op al die plekken nemen we uitgebreid
de tijd om de streek te verkennen. In
Wenen geraak je nu eenmaal niet per
schip.’ Nicole en Hugo zijn ook grote
Disneyfans. ‘In januari zijn we nog in
Disneyland Parijs geweest. Dat doen we
elk jaar rond onze huwelijksverjaardag’,
zegt Nicole. ‘Het is een land zonder haat,
nijd en geweld, heerlijk.’ Hugo: ‘Het is
natuurlijk een fictieve wereld, puur
fantasie, maar ik vind het er ook ontzettend tof.’
Ondertussen kijkt het tweetal erg uit naar
de op til staande première. ‘We zien de
show al helemaal in ons hoofd. Hij staat
ook volledig op papier. Nu nog repeteren
en dan zijn we er klaar voor.’ Nicole:
‘Toch zullen we stiekem blij zijn als de
première achter de rug is. We zijn ervan
overtuigd dat het allemaal heel mooi
wordt, maar zo’n eerste optreden is toch
altijd zenuwslopend.’ Hugo besluit: ‘Zodra
de eerste show achter de rug is, valt er een
last van je schouders en dan ben je echt
vertrokken.’

Tilde De Wandel
Dreamwork
Woensdag 3-02 tot
maandag 1-03
Deze speciale fotoreeks werd uitsluitend
gefotografeerd met speelgoedcamera’s.
Tilde De Wandel over haar werk: ‘Ik
maakte een reeks zelfportretten door
middel van ‘multiple exposure’. Ik nam
telkens een beeld van mijn omgeving,
daarna een van mezelf en ik combineerde dat in één beeld. Ik, onderweg in
mijn leven … Daarnaast zijn er ook
louter beelden uit mijn omgeving. Het
geheel creëert voor mezelf een soort
droomwereld; dit is wat ik kwijt moet.
Wat ik niet onder woorden kan brengen,
probeer ik via mijn camera naar buiten te

Mag het iets meer zijn?
De première van de theatertournee wordt
omkaderd door een overzichtstentoonstelling over de carrière van Nicole en Hugo.
De tentoonstelling loopt van
3 februari tot en met 16 februari in de
Zandloper.

humor

In hun nieuwe cabaretprogramma maken
Dries en Tim op hun typerende, eigenzinnige manier meer dan ooit gebruik
van hun achtergrond als psychologen. Als
voorbereiding van California worstelden
ze zich door bergen psychologische
literatuur.

Ze interviewden professoren, therapeuten en patiënten. De twee lieten zich
opnemen in de psychiatrie en bezochten
het orakel van de Heilige Franciscus van
Assisi. Allemaal met slechts één enkel
doel: een antwoord vinden op de vraag:
‘Wie zijn wij en waar is onze pianist?’

brengen. Via mijn werk communiceer ik
ook met mijn vader, die zeven jaar
geleden een eind aan zijn leven maakte.
Ik wil bewaren wat hij me meegaf en via
mijn foto’s tonen hoe het met me gaat.’
De tentoonstelling is open van maandag
tot vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Op zondag gesloten.
De tentoonstelling zal niet te bezichtigen
zijn van 18 februari tot en met 22
februari.

Ines Minten
20.00 uur - GC de Zandloper
Tickets: 21 euro (kassa),
19 euro (vvk),
17 euro (abo)

Ter Bescherming van de
Jeugd
California
Donderdag 04-02

Fotografiecircuit Vlaanderen - GC de
Zandloper

Inderdaad, vroeger had Ter Bescherming
van de Jeugd een pianist. Nu is hij er niet
meer. Een toevalligheid … of zit er meer
achter? In elk geval, Dries vindt het beter
zo, maar Tim wordt verteerd door
schuldgevoel. California is een cabaretvoorstelling met grappige, confronterende en gevoelige scènes en een paar
krakende noten muziek.
Dries Heyneman en Tim Goditiabois
(spel/concept) - Han Coucke (regie) Timothy Begijn (coaching en advies)
20.00 uur - GC de Zandloper
Tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk),
11 euro (abo)
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Voorjaar van de
Belgische film
De Helaasheid der Dingen
Vrijdag 12-02

Ivan Pecnik en Florejan
Verschueren
De Gouden Doos
Zondag 14-02

De Nieuwe Snaar
Foor 11
Woensdag 24-02 en
donderdag 25-02

De Helaasheid der Dingen
Vrijdag 12 februari – 20.00 uur

Een podium met een micro, een piano, een
stoel en een gouden doos. Een zingende
acteur en een pianist vinden de doos met
liedjes, teksten, partituren, gedachten en
herinneringen. Ze spelen, ze zingen, ze
vertellen. Als het mee zit, brengen ze ook
nog een dansje, uit gekte, uit plezier.

In de gloednieuwe voorstelling Foor 11
verschijnen vier eigenzinnige figuren die
elk op hun manier de marge van het
bestaan bezingen, bevragen en misschien
zelfs verfoeien. Door humor, ontroering,
slapstick en melancholie nemen ze het
publiek nog eens stevig onder handen!

Het gaat goed met onze filmindustrie.
Vorig seizoen brak Loft nog alle records,
maar ook nu pieken de Belgische films.
Hoog tijd dus om enkele pareltjes naar
GC de Zandloper te halen. Met enige
fierheid stellen we een unieke selectie voor:

jeugd

humor, muziek

© Johan Jacobs

Gunther Strobbe, 13 jaar, woont samen
met zijn grootmoeder, zijn vader en drie
ooms. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met de schaamteloze geneugten des
levens en het zalige nietsdoen. Staat
Gunther hetzelfde lot te wachten?
Naar het gelijknamige boek van Dimitri
Verhulst.
Regie: Felix van Groeningen
Met: Valentijn Dhaenens, Kenneth
Vanbaeden, Koen De Graeve, Wouter
Hendrickx, Johan Heldenbergh, Gilda
De Bal
Originele versie, Nederlands gesproken,
108 minuten
My Queen Karo
Vrijdag 19 maart – 20.00 uur
Les Barons
Vrijdag 16 april – 20.00 uur
Dossier K
Vrijdag 7 mei – 20.00 uur
GC de Zandloper
Tickets per film: 3 euro (vvk), 4 euro
(kassa)
Filmstrip met 5 tickets: 12,50 euro
(onbeperkt geldig)

Van alle films worden in het Frans ondertitelde
versies gevraagd. We zijn echter af hankelijk van de
beschikbaarheid. De dag zelf kunnen we je
daarover zekerheid geven. Info is te verkrijgen bij
het onthaal van GC de Zandloper.

Kunnen liedjes gedachten zijn? Kunnen
gedachten liedjes zijn? Met tekst en
muziek worden de zanger en de pianist
figuren die je op straat maar zelden
tegenkomt.

Verwacht je aan een kleurrijk instrumentarium, confronterende beelden, straffe
verhalen, krachtige liederen, onverwachte
situaties en nog veel meer zot geweld.
‘Wie nie waagt, nie wint.’

I.s.m. Jeugd en Muziek Vlaams-Brabant
vzw en met de steun van de Nederlandse
Culturele Raad van Wemmel (NCRW)
zorgt GC de Zandloper voor extra
omkadering:

Jan De Smet, Kris De Smet, Geert
Vermeulen en Walter Poppeliers (spel en
muziek) - Vital Schraenen (regie)

> Vanaf 45 minuten voor de voorstelling
is er een gratis wachtactiviteit. Een grote
koffer nodigt de kinderen uit om op reis
te gaan in de wereld van liedjes en de
wereld van Joke Van Leeuwen.
> Kinderen tussen 4 en 7 jaar kunnen
tijdens de voorstelling deelnemen aan de
workshop
De Metro van Magnus van Joke Van
Leeuwen.
Prijs: 2 euro. Inschrijven kan tot maandag 8 februari via GC de Zandloper.
Babysit tijdens de voorstelling voor
< 4-jarigen op aanvraag via GC de
Zandloper.
Ivan Pecnik (zang en tekst) - Florejan
Verschueren (piano en arrangementen) Joke Van Leeuwen, de Nederlandse
stadsdichter van Antwerpen (teksten en
liedjes)
15.00 uur - GC de Zandloper
Tickets: 7,5 euro (kassa),
6 euro (vvk), 5 euro (abo)

20.00 uur - GC de Zandloper
Tickets: 27 euro (kassa), 25 euro (vvk),
23 euro (abo)
Mag het iets meer zijn?
Frontman Jan De Smet houdt van
kinderliedjes en kan de ukelele wonderlijk
bespelen. Daarmee in het achterhoofd
verzorgen de Wamblientjes een klein
voorprogramma met frisse liedjes in de
tentoonstellingsruimte, net voor de
voorstelling van De Nieuwe Snaar.
GC de Zandloper was de afgelopen
maanden de uitvalsbasis voor de repetities
van de Wamblientjes. Op 26 maart stellen
ze hun nieuwe cd Ukulele in C voor in
Bollebeek. Wie naar De Nieuwe Snaar
komt kijken, krijgt vanaf 19.30 uur live
een voorsmaakje van het eindresultaat…
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Ontbijt/jeugdfilm: Up
Zondag 28-02
Zin om gezellig samen te ontbijten en een
filmpje mee te pikken? Het kan allemaal
op zondag 28 februari in GC de Zandloper met de tiende Pixar-kaskraker Up.
Up is een grappige en ontroerende
animatiefilm over de avonturen van de
78-jarige Carl Fredericksen, die eindelijk
zijn levensdroom waarmaakt door
duizenden ballonnen aan zijn huis vast te
maken en zo weg te vliegen naar het
wilde Zuid-Amerika. Hij ontdekt al snel

Johan Verminnen
Solozeiler
Donderdag 4-03
muziek

Johan Verminnen, alias ‘de zoetwatermatroos’ – zo noemt hij zichzelf – keert
terug naar zijn passie voor zeeën en
meren, voor wegvaren, voor weidsheid,
voor vrijheid en onbeperktheid. Het zijn
thema’s die in zijn rijk gevulde repertoire
regelmatig opduiken. Op zijn lange
zwerftocht vanaf Ontdek de Ster (1969)
tot vandaag heeft hij zo veel beleefd dat

GC de Zandloper
9 uur: ontbijt – 10 uur: film
Tickets: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa),
filmstrip met 5 tickets: 12,50 euro
Prijs ontbijt: 2 euro (kinderen), 3 euro
(volwassenen) Vooraf inschrijven is
verplicht en kan tot woensdag 24
februari. Het aantal plaatsen is beperkt!

klassiek

Tijdens drie avonden gaan we telkens
dieper in op een compositie. In het eerste
deel speelt de artiest zelf en geeft hij een
woordje uitleg. Een leek in de klassieke
muziek krijgt een eerste kader mee en
zal ongetwijfeld al gauw de smaak te
pakken hebben. Een muziekkenner

geniet van de specifieke benadering van
de artiest en de hoogstaande kwaliteit
van de uitvoering. In een tweede deel
wordt het werk in zijn totaliteit uitgevoerd. De lezing en het concert duren
samen ongeveer even lang als een
doorsnee klassiek concert.

dat zijn reis gepaard gaat met zijn ergste
nachtmerrie: de overenthousiaste 8-jarige
Russell die toevallig meegesmokkeld
werd door Carl. Up werd geregisseerd
door Pete Docter (Monsters, Inc.) en
neemt je mee op een hilarische tocht
naar een verloren wereld, samen met het
meest onwaarschijnlijke duo ter wereld!
Met Nederlandstalige stemmen van:
Arnold Willems (Carl), Sam de Graef
(Russell), Chris Dusauchoit (Dug),
Herbert Flack (Charles Muntz), Ivan
Pecnik, Gunther Lesage, Frank Van
Erum, Johan Heldenbergh, Luca Tesoro,
Hannah de Graef en Tine Denijs
96 minuten, Nederlandstalige versie

Lezing- en concertreeks
Lezing- en concert 3:
Pierrot Lunaire
Vrijdag 5-03

hij het publiek moeiteloos meesleept in
zijn liedjes en verhalen. Een voorstelling
van Verminnen is dan ook een mooie
mix van doorleefde liedjes, weetjes en
anekdotes uit zijn leven of ergens
onderweg opgepikt. Herkenbaar,
pakkend en met de nodige dosis humor.
Je gaat er graag rustig voor zitten in de
veilige luisteromgeving van de theaterzaal.
Spel: Bert Candries (gitaar) - Leo Caerts
(klavieren) - Nils De Caster (viool,
lapsteel en mandoline)
20.00 uur - GC de Zandloper
Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk), 13
euro (abo)

Het Collectief & Jacqueline Jansen
Arnold Schönberg – Pierrot Lunaire
Het Collectief is een kamermuziekensemble dat in 1998 in Brussel werd
opgericht. In zijn repertoire keert Het
Collectief terug naar de roots van het
modernisme: de tweede Weense school.
Vanuit deze solide basis worden zowel de
grote twintigste-eeuwse composities als
de allernieuwste experimentele stromingen verkend. Daarenboven maakt de
groep furore met spraakmakende
cross-overs tussen het hedendaagse en
het traditionele repertoire.
Van/met: Jacqueline Jansen (sprechstimme), Thomas Dieltjens (piano), Wibert
Aerts (viool), Martijn Vink (cello), Toon
Fret (fluit), Benjamin Dieltjens (klarinet)
Een organisatie van CC Strombeek,
i.s.m. GC de Zandloper Wemmel, GC
De Oude Pastorie Kapelle-op-den-Bos,
GC De Muze Meise, Arch’educ Volkshogeschool Halle-Vilvoorde, Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans Grimbergen, Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans Vilvoorde
20.30 uur - Op locatie: sacristie abdijkerk Grimbergen
Tickets: 10 euro (kassa/vvk), 8,50 euro
(abo) per lezing/concert
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Regionale aantrekkingspolen

FeliXsite en Bierenberg moeten Nederlandstalige aanwezigheid
De Vlaamse Regering wil de komende jaren de Nederlandstalige aanwezigheid in de
zes faciliteitengemeenten versterken door enkele zogenaamde strategische projecten.

In zijn beleidsnota voor de periode
2010-2014 heeft Geert Bourgeois
(N-VA), de minister bevoegd voor de
Vlaamse Rand, het over projecten die
een baken moeten zijn voor het
Nederlandstalige sociale en culturele
leven in de faciliteitengemeenten. De
projecten moeten een regionale
uitstraling krijgen. Minister Bourgeois:
‘De strategische projecten moeten
ervoor zorgen dat het Nederlandstalige
gemeenschapsleven in de faciliteitengemeenten een duw in de rug krijgt.
In de komende vijf jaar gaan we
onderzoeken welke projecten in die
gemeenten opgestart kunnen worden.
Het moet gaan om kwaliteitsvolle
projecten van een zekere omvang en
uitstraling die liefst ook plaatselijke
tewerkstelling creëren.’
Toerisme en wetenschap
De twee projecten die in de beleidsbrief vernoemd worden, zijn de
FeliXsite in Drogenbos en de site
Bierenberg in Sint-Genesius-Rode.
Het eerste is een uitbreiding van het
bestaande Museum Felix De Boeck.

Het tweede omvat het plan om van de
voormalige universiteitscampus van de
VUB-ULB een wetenschapspark en
woonzone met natuurgebied te maken.
‘FeliXsite moet een belevingssite
worden rond het FeliXart Museum en
de hoeve met de boomgaard van de
schilder. Scholen en individuele
bezoekers moeten er kennis kunnen
maken met kunsten, erfgoed en
milieu’, zegt Chris Michel, de woordvoerder van minister Bourgeois. ‘De
FeliXsite zal worden uitgebouwd als de
vierde poot in het toeristische beleid
van de Groene Gordel naast de drie
huidige aantrekkingspolen: het Kasteel
van Gaasbeek, de Plantentuin in Meise
en het Museum voor Midden-Afrika
in Tervuren. Bierenberg zou een
Vlaamse wetenschapspool moeten worden, met een woonzone en een natuurgebied of een gebied voor openbaar nut
en gemeenschapsvoorzieningen. Voor
de FeliXsite worden de plannen nu
uitgewerkt. In afwachting daarvan
heeft de minister dit jaar al 145.000
euro extra subsidie toegekend aan het
FeliXart Museum.’

Compensatie
‘De nieuwe verwezenlijkingen zijn een
signaal van Vlaamse aanwezigheid’,
zegt Luc Deconinck, de voorzitter van
vzw ‘de Rand’. ‘De Vlaamse Gemeenschap moet die taak ter harte nemen,
want de overwegend Franstalige
gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten willen niet veel van
Vlaanderen weten. Ze doen niet wat
andere gemeenten doen om grootse
projecten binnen te halen. Vandaar dat
anderen dat moeten compenseren.’
‘Belangrijk is dat deze projecten niet
louter voor de lokale bevolking
bedoeld zijn. Ze moeten een bredere
uitstraling hebben. Regionaal en over
de regiogrenzen heen. Als de Vlaamse
overheid bijvoorbeeld administratieve
diensten zou inplanten in een van die
gemeenten, zou dat die gemeenten
sterker verankeren in Vlaanderen. Als
de VRT in Sint-Genesius-Rode
gevestigd zou zijn, dan zou de verfransing daar niet zo om zich heen grijpen.
De aanwezigheid van Nederlandstalige
instellingen met uitstraling en werkgelegenheid in de regio is dus heel
belangrijk.’
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versterken

‘Misschien zorgen de financiële middelen nog voor een rem’,
zegt Luc Deconinck, ‘maar het is zonder meer positief dat er
nu voor het eerst effectief enkele grote projecten in de
beleidsnota terug te vinden zijn. Ik zal heel blij zijn als in
2014, op het einde van de regeerperiode, een paar projecten
in de startblokken staan.’ De redactie vernam dat ook in
Kraainem uitgekeken wordt naar mogelijkheden om een
regionaal project uit te bouwen. Het zou gaan om de
vroegere sportterreinen van Dexia, waar onze nationale
voetbalploeg vroeger zijn vaste stek had.
Wim Troch
Vuurtoren in Zuidwest-Rand
Ook de Zuidwest-Rand verdient volgens de beleidsbrief van
minister Geert Bourgeois extra aandacht. Er zou een
‘intergemeentelijke culturele vuurtoren’ moeten komen,
‘een Zuid-Rand naar analogie van een ‘Westrand’ in
Dilbeek.’ Volgens de minister zijn de taalpolitieke verhoudingen in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en zelfs het
Pajottenland problematisch en heeft deze streek nood aan
culturele infrastructuur. ‘Vlaanderen moet het signaal geven
dat het deze vergeten streek onder Brussel wil verankeren in
Vlaanderen’, lezen we in de beleidsbrief.
‘Het vuurtorenproject moet ervoor zorgen dat het Vlaamse
gemeenschapsleven in de Zuid-Rand heropleeft’, aldus Chris
Michel, de woordvoerder van de minister. ‘Er is nog niks
concreet of definitief. Alles is nog onder het grootste
voorbehoud. De beleidsnota bevat enkel een intentieverklaring om te onderzoeken wat mogelijk is.’

de zandloper is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw ‘de Rand’. De zandloper
komt tot stand met de steun van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant .
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Eindredactie
Olivier Constant
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
Redactieadres
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 460 73 24, info@dezandloper.be
Verantwoordelijke uitgever
Gwennan Dekens,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor het eigen programma van de Zandloper kan je bij
Nadine Poty en Inge Demeestere van het onthaal terecht
op de volgende momenten:
maandag van 9.00-12.00 uur, dinsdag tot vrijdag van 9.0012.00 en 13.00-17.00 uur, zaterdag van 9.00-12.00 uur
(tijdens de schoolvakanties tot 16.00 uur en op zaterdag
gesloten). Het centrum is gesloten op 1, 2, 3 en 4 januari.
tel. 02 460 73 24 fax 02 460 55 37
e-mail: info@dezandloper.be
website: www.dezandloper.be
rek.nr. 091-0113148-75
Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

02 20.00

Jong KAV
Hou het droog: infoavond

GC de Zandloper

02 460 58 71

07 13.00

Bruisend Wemmel
Bierproeverij

Parking gemeentehuis Wemmel

02 460 54 84

16 20.00

Natuurpunt, SCVVLV, Davidsfonds
Gespreksavond: Steven Vromman

GC de Zandloper

02 268 77 75

25 20.00

Jong KAV
Crea-avond: katjes maken

Auxilium

02 461 14 05

28 8.30

Bruisend Wemmel
Wemmel-Boulogne (8e etappe)

Parking kerk Rollegem

02 460 53 10

FEBRUARI

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor de periode maart 2010 bekend willen maken, kunnen dat
doen door een omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van GC de Zandloper te bezorgen
voor 8 februari.

De Nachtegaal triomfeert tijdens wedstrijd op rollen fietsen
Een uitzending van het BK Veldrijden en een wedstrijd op rollen fietsen op een installatie van de Wielerbond Vlaanderen bleek een geslaagde combinatie voor een gezellige sportieve namiddag in GC de Zandloper.
In totaal namen vijf ploegen deel aan de wedstrijd op rollen fietsen. Elk teamlid reed een discipline naar keuze. Zo
stonden de beklimming van de Oude Kwaremont (1,9 km), de laatste 10 km van de Ronde van Vlaanderen, 10 ronden
op de piste rijden en een mountainbikeparcours van 8 km op het programma. De krachten werden verdeeld volgens
de specialiteiten binnen de ploegen.
De Nachtegaal bleek het sterkste team. Als winnaars kregen ze elk een ticket voor de voorstelling Wielerjaar 2009
cadeau, die in de Zandloper plaatsvond. Na de voorstelling volgde een ‘koersbabbel’ met Karl Vannieuwkerke in de
cafetaria. Op de tweede plaats strandden de Wulle-boys (zie foto), respectievelijk gevolgd door de Wemmelse sportraad, de ‘geprogrammeerde fietsers’ en de Krollekopkes. De wedstrijd op rollen fietsen was een organisatie van GC de
Zandloper en wielervrienden ‘t Kapelleke. Een fotoverslag vind je online via www.dezandloper.be.

