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gemeenschapskrant van

aan de politieke pols

Wemmel maakt plannen
Over de gemeentelijke beleidsnota
Na de bloemlezing van enkele
belangrijke beleidspunten uit
de beleidsnota, in ons nummer
van vorige maand, wilden we

Zo heeft de gemeente heel wat plannen in

geleverd. In Merchtem is een kwart van de

de kast liggen die wel wat stof kunnen doen

bevolking lener in de bibliotheek. Merchtem

opwaaien. De beleidsnota is een document

scoort daarmee wel veruit het hoogste in

dat 24 bladzijden telt, en waar de plannen

heel de regio. De gemeente wil tevens blij-

van het gemeentebestuur voor 2001 tot 2006

ven sleutelen aan het aanbod van de biblio-

in worden ontvouwen.

theek. De laatste jaren zijn er wel grote
inspanningen genomen door het invoeren

u ook volgende aandachtspunten niet onthouden.

Ruimtelijke ordening

Wat ruimtelijke ordening betreft, wil de
gemeente - omdat het onder meer opgelegd
is door de hogere overheid - een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opstellen.
Hiervoor werd een groep ‘Planning’ samengesteld die werkt aan de opmaak van het
plan. Concrete plannen over ruimtelijke
ordening staan er in de beleidsnota niet,
maar het staat vast dat er veel werk aan de
winkel is.
Sport

Na de bouw van de overdekte petanquehal
en de vernieuwing van de tribune van het
sportcomplex ‘Marcel Van Langenhove’,
maakt de gemeente plannen om vanaf 2002
de omgeving van het sportcomplex opnieuw
aan te leggen. Verder belooft het bestuur in
de nota om werk te maken van de jeugdsport in de gemeente.

van Cd-roms, internet, grootletterboeken,
een heuse stripotheek, en noem maar op.

Middenstand

Ook de ‘uitbreidingsactiviteiten’ zoals lessen

De dorpskernen herwaarderen. Dat is kort

Nederlands voor anderstaligen i.s.m. het

gezegd één van de belangrijkste beleidsop-

OCMW, voorleesuurtjes en het opendeur-

ties die de gemeente wil nemen om de

weekend kennen succes. Knelpunt voor de

plaatselijke middenstand te stimuleren. Het

bibliotheek blijft de te kleine behuizing in

Luitenant Graffplein werd al gerenoveerd,

de residentie. Indien de bib wil blijven groei-

en het Commandant De Blockplein kreeg

en, zal er naar een nieuwe vestiging die

parkeermogelijkheden. Verder wil het

meer ruimte biedt, moeten worden uitgeke-

bestuur de avond- en jaarmarkt en de weke-

ken.

lijkse zondagsmarkten verder uitbouwen.
Voor de zondagsmarkt wil de gemeente nog

Europa

meer staanplaatsen invullen. Voor de ker-

Eind 2000 telde onze gemeente 748

missen moet er volgens de bewindsploeg

Europeanen. Daarom wil het bestuur

“gezond vermaak voor jong en oud zijn”.

opnieuw de ‘Dag van Europa’ inrichten voor
de Europeanen. Tijdens deze dag worden de

Bibliotheek

Europese inwoners van onze gemeente

Bijna 18% van de Wemmelse bevolking ont-

ingelicht over de taalcursussen, onderwijs-

leent boeken in de bibliotheek. Wemmel

mogelijkheden, de gemeentelijke diensten,

maakte de afgelopen jaren een belangrijke

enzovoort. Het gemeentebestuur wil tevens

vooruitgang wat het aantal gebruikers

nauwer samenwerken met niet-gouverne-

betreft. Om gelijk te komen met bijvoor-

mentele verenigingen en 11.11.11 voor de

beeld buurgemeente Merchtem, zullen er

ontwikkeling van landen buiten Europa. In

echter nog inspanningen moeten worden

de gemeentelijke bibliotheek zal er tevens
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een infopunt komen met allerhande info

Uit de gemeenteraad van 18 oktober

over de Europese instellingen, studies in de
andere lidstaten, handel drijven in Europa,

Een rustige gemeenteraad met

Opstootje

...

enkel op het eind een opstootje. Zo

‘Wemmel’-raadslid Marleen Van

kan je het verloop van de gemeen-

Den Broeck vroeg op het einde van

Financiën

teraad van donderdag 18 oktober

de openbare zitting ook een stand

Wemmelaars betalen weinig belastingen.

omschrijven. Naast enkele belang-

van zaken van de aanstellingsproce-

Terwijl Wemmelaars slechts 5% aanvullende

rijke begrotingswijzigingen, onder

dures in de gemeentelijke vzw’s

belasting op de personenbelasting betalen,

meer voor het realiseren van het

Sport en Pro-Humanitate. Daarop

bedraagt dit in Vlaanderen gemiddeld 6,65%.

schoolzwemmen en het openstellen

onderstreepte burgemeester Marcel

Ook de onroerende voorheffing (625 opcen-

van het zwembad aan de Zijp voor

Van Langenhove dat de gemeente

tiemen) ligt in onze gemeente zeer laag ten

Wemmelaars, stond ook de goed-

inmiddels volledig in regel is, en dat

opzichte van het gemiddelde in Vlaanderen

keuring van de brandweerzone

de besturen voor deze vzw’s al zijn

dat 1.084 opcentiemen bedraagt.

Asse-Londerzeel-Opwijk (ALO) op de

aangesteld.

De investeringspolitiek die Wemmel onder

dagorde. Wemmel behoort voortaan

De burgemeester betreurde dat het

de legislatuur van de vroegere burgemeester

tot deze brandweerzone, en zal de

‘Wemmel’-raadslid ook de inzet van

Jos Geurts voerde, heeft de gemeente wel

kosten voor de brandweerdienst

gemeentepersoneel op het ‘eetfes-

zeer veel geld gekost, zodat we nu met een

met 11 gemeenten uit Vlaams-

tijn voor het werk van de burge-

hoge globale schuld van ongeveer 900 mil-

Brabant delen. Het blijft echter de

meester’ bekritiseerde. “Het

joen frank zitten. De grote investeringen

brandweer van Brussel (voorpost

gemeentepersoneel is niet verplicht

zijn volgens de beleidsnota wel al uitge-

AZ-Jette) die tussenbeide komt voor

om aan dit feest mee te werken, en

voerd, en dus zal het bestuur vooral in klei-

dringende interventies in Wemmel.

doet dit belangeloos”, reageerde de

nere projecten investeren. Het doel, volgens

De brandweer van Asse staat onder

burgemeester verbolgen. Marleen

de beleidsnota, is om in zes jaar tijd de

meer in voor de goedkeuringen van

Van Den Broeck nam ook schepen

schuld van 900 miljoen frank af te bouwen

brandbeveiligingen van gebouwen

Chris Andries onder vuur. Deze zou

tot 750 miljoen frank. De politiehervorming

in Wemmel.

niet gereageerd hebben op een
klacht van de cultuurpactcommis-

en de recente goedkeuring van de brandweerovereenkomst zal de gemeente echter

Speelplein

sie. Chris Andries ontkende dit ten

veel geld kosten, en het blijft afwachten of

De gemeenteraad keurde eenparig

stelligste, en gaf daarop een opsom-

een belastingsverhoging niet noodzakelijk

het bouwen van een speelplein in

ming van een reeks initiatieven die

zal zijn.

het park aan de residentie van de

door hem en het college al waren

Volgens de beleidsnota zit een verhoging

Prins Boudewijnlaan goed. Het gaat

genomen om in contact te treden

van de belastingen er niet onmiddellijk in

om een investering van anderhalf

met de commissie. Op 24 oktober

omdat Wemmel de komende jaren voor

miljoen frank. Jeugdschepen Chris

heeft hij een vergadering met de

kleinere projecten kiest, en zo aan schuldaf-

Andries merkte op dat er voor het

verantwoordelijken van de cultuur-

bouw wil doen. Toch behoudt de nota een

definitieve ontwerp nog overleg zal

pactcommissie.

opening voor een eventuele belastingsver-

gepleegd worden met de Wemmelse

hoging. Zo staat er letterlijk dat “de aanvul-

Jeugdraad. Met de bouw van deze

Petitie

lende belasting merkwaardig laag is in ver-

speeltuin zullen er in het park aan

Op het einde van de geheime zitting

gelijking met andere gemeenten”.

de residentie twee speelpleinen

overhandigde Vlaams Blok raadslid

zijn: één voor kleuters met een

Pierre Oversteyns een petitie met

zandbak en één voor de iets oudere

531 handtekeningen voor de slui-

Joris Herpol

ting van de automatenshop op het
Luitenant Graffplein. De automatenshop zorgt er volgens buurtbewoners voor overlast, en vergroot
het onveiligheidsgevoel door de jongeren die er rondhangen. Het college zal deze problematiek op de
eerstvolgende vergadering van het
kinderen. De speeltuin met zandbak

schepencollege bespreken.

was al aangelegd.
Joris Herpol
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uit de gemeente

ZigZag tot bij ‘Bolleke’
Belofte maakt schuld. Vorige
maand kondigden de
ZigZaggers aan eens langs te
lopen bij het tweede café van
Relegem. In de Dorpsstraat 45
stelden ze - tot hun verbazing
- echter vast dat ‘Bolleke’ van
café Bij Francine een punt heeft
gezet achter haar actieve loop-

Bart wil de gemoedelijke sfeer behouden van

wel hoe ze aan deze naam kwam. “Eigenlijk

een écht dorpscafé voor jong en oud. “Ieder-

gebruikte ik ‘Bollekens’ als roepnaam voor

een is welkom. Jongeren verzamelen hier

mijn klanten omdat ik al hun namen niet

alvorens ze uitgaan. Vaste klanten leggen

kon onthouden. Alvorens ze weggingen,

hier ‘s zondags een kaartje of komen gewoon

vroeg ik aan de Bollekens of ze hun rekening

een babbeltje slaan tussen pot en pint.”

hadden betaald. Naderhand gaven de trouwe

Bij Francine is zondermeer een volks café. De

cafégangers mij de bijnaam die voor hen was

inrichting oogt klassiek met oude wit-zwarte

bedoeld”, aldus Francine. Meteen vertelt ze

tegels en houten wanden waarop allerlei affi-

ons over de illustere onbekende die tever-

ches prijken. Op de achtergrond weerklinken

geefs urenlang had gezocht naar het café Bij

enkele meezingers. Een kicker (voetbalkas)

Bolleke. Hij wist niet dat het Relegemse

zorgt voor het nodige plezier bij de aanwezi-

dorpscafé officieel een andere naam draagt...

ge jongeren. Over de democratische prijslijst

Laat deze anekdote een waarschuwing zijn.

(inclusief bierworst) horen we alvast nie-

baan. Zoon Bart (1972) nam
de fakkel over.

mand klagen. “We krijgen niet alleen vaste

Dorpscafé blijft nodig

klanten uit Relegem en omgeving over de

Vooral het reilen en zeilen van de voormalige

vloer, ook veel wandelaars en wielertoeristen

voetbalclub SK Relegem en de gloriejaren

vinden de weg naar Bolleke”, vertelt de kers-

van de kickerclub (kampioen in competitie-

verse cafébaas. De eerste ploeg van voetbal-

verband) roepen bij Francine en Etienne

club Toekomst Relegem (vierde provinciale B)
speelt traditiegetrouw een extra time Bij
Francine. Ook voor volksspelen zoals bakschieten en pietjesbakken zijn er liefhebbers.
De Relegemse Wielervrienden plaatsen regelmatig hun stalen ros tegen de cafégevel om
hun dorst te lessen.
De (bij)naam

De naam van het café wil Bart in de nabije
toekomst veranderen. Aan de stijl en de
atmosfeer wil hij niets wijzigen. Normaliter
zwaait de deur van de gelagzaal open om

leuke herinneringen op. Er bestaat trouwens

half elf. Woensdag is de officiële sluitingsdag.

een kans dat er opnieuw een kickerclub in

Vooraleer de nieuwe patron op 1 oktober in

het leven wordt geroepen. In de loop der

de voetsporen van zijn moeder stapte, had

jaren hebben ze veel cafés zien verdwijnen.

hij zeven jaar als kok gewerkt. Deze ervaring

Daarom doet de opvolging door Bart hen

wil hij misschien gebruiken om feestzaal De

ongetwijfeld veel plezier. Af en toe steken ze

Groenvink meer uitstraling te geven. De zaal

nog een bereidwillig handje toe. “Bolleke

(200 personen) bevindt zich achter het café

heeft de commerce gemaakt”, benadrukt

en wordt regelmatig gebruikt voor trouw- en

Etienne. “En Bart kan daar nu de vruchten

communiefeesten, eetfestijnen, koffietafels

van plukken. De échte dorpsfiguren mogen

en vergaderingen. Vroeger was de zaal een

dan al verdwenen zijn, de mensen blijven

schrijnwerkersatelier. “Voor speciale gelegen-

graag op café gaan om elkaar te ontmoeten

heden, zoals de kermis, zette cafébaas en

en eens met mekaar te praten.”

schrijnwerker Van Millegem de machines
buiten en richtte hij de zaal in voor een fuif”,
zo herinnert vader Etienne zich. Het toeval
(!?) wil dat zijn kleindochter nu het andere
café van Relegem uitbaat (zie de zandloper
van oktober).
Over de bijnaam van oud-cafébazin Francine
kunnen Etienne en Bart ons niets vertellen.
Gelukkig weet Francine, alias Bolleke, nog

4

de zandloper | jaargang 2, nr 9

(wordt vervolgd)

Wie zit er op het net? Hallo, hallo
www.wemmel.be
Wie op het wereldwijde web informatie zoekt over
Wemmel, vindt via de zoekmachines niet noodzakelijk meteen zijn gading. Nochtans zijn heel wat
lokale verenigingen actief op het internet. De
zandloper-redactie nam een kijkje voor jou.

Sint-Servaas. Vooral Sint-Servaas heeft werk
gemaakt van zijn visitekaartje op het internet. Je vindt er probleemloos alle info over
eucharistievieringen, het parochiale leven en
de geschiedenis van de Sint-Servaaskerk.
De Wemmelse toneelkring Pokus Pats speelt
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november ‘De verloofde van mijn vrouw’. Op hun

“Hier komt in de toekomst de website van
onze gemeente”, verschijnt op het computerscherm wanneer je www.wemmel.be intikt
op het klavier. Bovenaan prijkt het logo van
de provincie Vlaams-Brabant. Voor de officiële site van het gemeentebestuur blijft het
immers wachten op de uitvoering én opvolging van de raadsbeslissing van eind april.
Toen keurde de gemeenteraad een budget
van 950.000 fr. goed om een eigen website te
ontwikkelen. Nieuwsgierige waarnemers
kunnen alvast terecht bij de VlaamsBrabantse buurgemeenten Merchtem en

webstek (www.crosswinds.net/~pokuspats/)

Grimbergen, de Antwerpse metropool of

lees je alvast meer over het verhaal en de

Brussel-hoofdstad.

rolverdeling. Toneelliefhebbers kunnen digitaal bladeren in het archief van vroegere pro-

Wemmel op het net

ducties. Andere digitaal-actieve verenigingen

Voor Wemmel is www.dezandloper.be onge-

zijn onder meer AVO Wemmel

twijfeld hét sociaal-culturele ankerpunt. Via

(geocities.com/popovke/AVOWEMMEL.html)

de sobere openingspagina kan je informatie

en de kampioenen van VK Mireille

opvragen over activiteiten, het verenigingsle-

(home2.planetinternet.be/homer9 en vkmi-

ven, de verhuur van zalen, ... En dit krantje

reille.be/nieuws.htm). Het Horeca- en

heeft - hoe kan het ook anders in de 21ste

Sportinstituut kreeg een plaatsje op de inter-

eeuw - een digitaal broertje onder de hoof-

netsite van het Vlaamse Gemeenschaps-

ding gemeenschapsinfo. Jong-Wemmel komt

onderwijs (schoolweb.argo.be/kta/wemmel).

het best aan zijn trekken op biglaurenton-

Met www.wemmelmed.be/ heeft de

line.com/kwamma/. De actieve jongens en

Wemmelse huisartsenkring aangetoond hoe

meisjes van jeugdhuis Kwamma beschikken

belangrijke informatie eenvoudig beschik-

niet alleen over een vaste stek in Villa3s. Ze

baar kan zijn op het internet: wachtlijsten,

hebben eveneens een flitsende virtuele reali-

vaak gestelde medische vragen en nuttige

teit gecreëerd (met onthullend fotohoekje!).

telefoonnummers. Via het aanklikbare

De links leiden je onder meer naar Ne site

gemeentelijke stratenplan vind je de aange-

van een jeugdhuisganger, Berten zijne site en

sloten artsen en apothekers ook in de reali-

marginaal.org.

teit makkelijk terug. Elk weekeinde is één

Tot zijn spirituele verrassing komt de semi-

van hen immers van wacht. De site bevindt

professionele surfoloog dankzij Kwamma

zich nog in de opstartfaze maar de medische

terecht bij de website van het Jeugdpastoraal

initiatiefnemers willen “een forum bieden

team:

voor alle activiteiten wat betreft de basisge-

web.wanadoo.be/decanaatwemmel/taboe/.

zondheidszorg in onze gemeente”. Ze hebben

Een kleurrijke aanwezigheid met interessan-

tevens een link gelegd met medinet.be, een

te weetjes over activiteiten en bestuur, een

medische portaalsite met actuele gezond-

gastenboek en een doorklikfunctie

heidsinformatie.

(surf.to/decanaatwemmel) naar de twee
Wemmelse parochies Sint-Engelbertus en

Filip Vandenbroeke
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uit de gemeente

Faymonville: nog niet vergeten
Faymonville, een rustig dorpje
van een paar honderd
inwoners. Gelegen op het
Ardennenplateau, 550 meter

Ardennenoffensief

dat de slachtoffers van de Tweede Wereld-

16 december 1944. Von Rundstedt ontketent

oorlog herdenkt. Op de plaats waar het

het Ardennenoffensief. De frontlijn loopt

monument van de oorlogsslachtoffers staat,

dwars door het dorpje Faymonville. Tot in de

stond er voor de Tweede Wereldoorlog een

dorpskom wordt er geschoten. Bij een bom-

kerk. Deze kerk werd na het bombardement

bardement wordt meer dan 80% van de

heropgebouwd. De eerste kerk in

gebouwen in de as gelegd. Amper een week

Faymonville dateert van 1701, en stond op

later, op 23 december, worden de dorpsbe-

de ‘Place de Wemmel’, waar nu het oorlogs-

woners in opdracht van de Duitse comman-

monument werd opgetrokken. De stenen

dant geëvacueerd. Na de oorlog rest er van

van deze kerk werden gebruikt om de nieu-

het dorp enkel nog zwartgeblakerd puin en

we kerk te bouwen. Vandaag zijn de inwo-

kapotgeschoten huizen.

ners van Faymonville de Wemmelaars nog

De inwoners van Wemmel vernamen via de

steeds dankbaar voor hun morele en mate-

kranten dat de situatie in Faymonville

riële hulp tijdens de zwarte oorlogsperiode.

erbarmelijk was. Wemmel besloot toen om,

Wie in het dorp vertelt dat hij of zij afkom-

samen met Hamme, Brussegem en Relegem,

stig is van Wemmel, wordt er met open

het dorpje in moelijkheden te ‘adopteren’.

armen ontvangen.

Vijftig kinderen van Faymonville werden bij

Nog niet zo lang geleden was Wemmel op

gastgezinnen in Wemmel ondergebracht. De

zoek naar een geschikte partner voor een

kinderen kregen in Wemmel onderwijs, en

officiële ‘jumelage’. Liefst een buitenlandse

bleven ruim zes maanden bij de gastgezin-

naam met klank en een hotelschool. Het

nen. Wemmel stuurde ook materiële hulp

vergeten Faymonville behoorde dan ook niet

naar Faymonville. Als dank noemde het

tot de kandidaten. Ten onrechte?

hoog, ten oosten van Malmedy
en ten noorden van Sankt-Vith.
Niks speciaals? Nee, ware het
niet dat dit dorp een nauwe
band heeft met Wemmel. Onze
redactieploeg trok ernaar toe,
deed ‘onderzoek’ en vond antwoorden. Een merkwaardig
verhaal.

gemeentebestuur van Faymonville de hoofdstraat naar de gemeente die hen zo goed

Volgende maand verneem je van de zandlo-

geholpen had: rue de Wemmel.

per waarom de inwoners van Faymonville
‘Turken’ worden genoemd. Wij doen tevens

Monument

uit de doeken hoe ‘Turks bloed’ smaakt, en

Wie vandaag in het kleine Faymonville

hoe je als Wemmelaar in Faymonville wordt

rondloopt, kan niet om deze straatnaam

ontvangen.

heen. In de ‘rue’ en de ‘place’ de Wemmel
werd immers een monument opgetrokken
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Joris Herpol

verenigings nieuws

Pokus Pats

Seniorenfeest

Dansrecital

‘De verloofde van mijn vrouw’
16, 17, 18 november

Nicole & Hugo
zondag 2 december
15 uur

30 november

(uw) vrouw allemaal zou kunnen overko-

Zoals ieder jaar slaan de Nederlandse

voor muziek, woord en

men als ze rijke familie moest hebben in

Kulturele Raad Wemmel, het Gemeenschaps-

dans, brengt op 30 novem-

hele tijd niet meer studeert, dan wordt de

centrum De Zandloper en de twee plaatselij-

ber een dansrecital in De

hele situatie natuurlijk erg spannend.

ke seniorenverenigingen Kristelijke Beweging

Zandloper. Onder leiding

“Ach”, zal u zeggen, “Canada is ver weg en

Gepensioneerden en Liberale Senioren Wem-

van Lieve Curias dansen de

tenslotte: wat niet weet, niet deert”. En daar

mel de handen in mekaar om de senioren

leerlingen een gevarieerd

heeft u gelijk in. Maar u kan er van op aan

van Wemmel weer een feestelijke namiddag

programma van klassiek tot

dat er onvoorstelbaar gekke situaties zullen

aan te bieden. En het wordt opnieuw iets van

modern.

ontstaan als die rijkelui het plots toch in

de bovenste plank.

Iedereen is welkom op de

hun hoofd halen om de grote plas over te

Vele senioren zullen zich beslist nog de fan-

voorstelling van vrijdag 30

steken en een verrassingsbezoekje brengen

tastische shownamiddag met Nicole Josy en

november om 20u.

aan hun gesponsorde studente en toekom-

Hugo Sigal herinneren op zondag 13 novem-

stige schoondochter. En hoe zou u dan

ber 1994. Iedereen was toen erg enthousiast

reageren, meneer, als u pal oog in oog komt

over de meeslepende zang, zwierige dans en

te staan met… ‘De verloofde van uw

heerlijke humor van ons Wemmels vedetten-

vrouw’? Dit dolkomisch toneelstuk staat

paar.

Op woensdag 21 en 28

garant voor een avond of namiddag heerlij-

Op vraag van velen hebben we Nicole & Hugo

november organiseert de

ke ontspanning!

weer uitgenodigd om ons een bovenste beste

Wemmelse zwemvereniging

feestprogramma te brengen. Het is een

in het zwembad van het

Pokus Pats

nieuw spektakel vol afwisseling en amuse-

HIW een ‘swimathon’.

‘De verloofde van uw vrouw’

ment dat beslist in ieders smaak zal vallen

Bedoeling is kinderen van

Een klucht van Otto Schwartz en Georg

en iedereen vlug in de gewenste stemming

het basisonderwijs (21

Lengbach, in een regie van Jos Van Praet.

zal brengen. Het wordt dus weer een gezelli-

november) en secundair

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat een

De dansafdeling van de
gemeentelijke academie

Canada, die haar maandelijks 30.000 fr. studiegeld toestuurt? “Ik wou dat ik ook zo’n
familie had”, hoor ik u al zeggen. Maar… als
haar dan, als tegenprestatie, gevraagd wordt
om potentieel huwelijkskandidaat te blijven
voor hun enige zoon, blijft u dan nog even
enthousiast bij die gedachte? En als nu die
rijke nonkel en tante van ’t vijfde knoopsgat
niet op de hoogte zijn dat je al een jaartje
getrouwd bent, dat jullie intussen een baby
hebben en dat mevrouw bovendien al een

Swimathon

ge bedoening. Spreek met vrienden en ken-

onderwijs (28 november) op

Voorstellingen in De Zandloper op:

nissen af en zorg ervoor dat je dit feestelijk

een prettige manier kennis

vrijdag 16 november om 20u

Seniorenfeest niet mist. Zoals ieder jaar wor-

te laten maken met de

zaterdag 17 november om 20u

den de aanwezige senioren vergast op lekke-

zwemsport.

zondag 18 november om 15u

re koeken met koffie en verder een ruime

Deze ‘swimathon’ wordt

keuze aan dranken.

georganiseerd in samen-

Tickets: 5 Euro / 202 fr. (vvk), 6,20 Euro / 250 fr.

Graag willen we vermelden dat dit

werking met de Stichting

(kassa)

Seniorenfeest georganiseerd wordt in samen-

Vlaamse Schoolsport en

Te verkrijgen bij het secretariaat, tel. 02/460.25.13

werking met de afdeling Volksontwikkeling

kadert in de het ‘Contract

of e-mail: pokuspats@hotmail.com, in de cafetaria

en Bibliotheekwerk van het ministerie van de

Jeugdsport 2001’ van Bloso,

van De Zandloper, bij alle leden en via de Pokus

Vlaamse Gemeenschap.

de provincie Vlaams-

Pats website: http://www.crosswinds.net/~pokuspats/

Brabant en vzw ‘de Rand’.
Toegangskaarten aan 120 fr., Plus3-pas: 100 fr.
Kaarten moeten gekocht worden bij het bestuur

Info: Wemmelse zwemvereni-

van de Liberale Senioren Wemmel en de Kristelijke

ging, Ivo Dreesen,

Beweging Gepensioneerden.

tel. 02/460.23.67
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de zandloper

nieuws uit

08-11
muziek

22-11
muzikale humor

Riguelle & Hautekiet Jummoo
Red Harmony

Jummoooh!

Patrick Riguelle en Jan Hautekiet gaan

De Hummorrevelatie van 2000! Wat gebeurt

opnieuw op pad met bassist Werner

er als een klassiek pianist een rock- en pop-

Lauscher en drummer Joost Van den Broeck.

zanger ontmoet en beide heren niet(s)

De belangstelling voor de cd Red Harmony

anders kunnen dan samen muziek maken?

en de bijbehorende tournee in 2001 was zo

Het enige wat ze gemeenschappelijk hebben

groot dat een herneming van het program-

is de muziek van de jaren ’70. Als dit maar

ma zich opdringt.

goed

Riguelle en

bestaat uit zanger-pianist

afloopt…

Jummoo

Hautekiet brengen

Rik Debonne en zanger-

in Red Harmony

gitarist Ron De Rauw.

een tijdloos reper-

Rik Debonne was meer dan

toire: songs uit het

drie seizoenen lang vast

collectieve geheu-

begeleider van Frank De-

gen over leven en

gruyter, muzikaal adviseur

dood, liefde en lij-

of medewerker aan diverse

den. Nummers

theaterproducties van o.m.

over onderweg zijn,

Victoria, Het muziek Lod en had de muzika-

over zoektochten,

le leiding van de NTG-productie A

over thuiskomen

Clockwork Orange (seizoen 1997-1998).

en dan weer

Ron De Rauw was laureaat van het

afscheid nemen.

Camerettenfestival in Delft (Nl) en is actief

Deze brokken muzikaal erfgoed zijn altijd

als zanger-acteur in diverse televisie- en

goed voor een avondje ‘on the road’ op zoek

theaterproducties).

naar authenticiteit en liefde voor muziek.

Regisseur Tom Roos (bekend als de ene

Riguelle en Hautekiet speelden apart of

helft van het Wurre Wurre-duo) geeft het

samen bij o.a. K13, Brendan Crocker, Kadril,

gebeuren een spannend visueel accent.

Silver Foxes, Dirk Blanchart, The
Responsibles, de LSP-Band. Bassist Werner

“Jummoo is de revelatie van het Comedy

Lauscher speelde bij Jo Lemaire en

Festival Gentse Feesten 1999. De sterkte van

Zakformaat XL en drummer Joost Van den

het cabaretduo zit ook in de leuke typecas-

Broeck bij De Mens, Soulsister en in De

ting: rocker Ron als de underdog, rigoureuze

Laatste Show. Red Harmony zijn songs uit

Rik als de passionele pianospeler.

Dit optreden kadert in

graniet die geen vezel onberoerd laten.

Knettergek, eigenzinnig met lumineuze

‘Overstag’, een samenwerkings-

Maak van uw steen een hart en u beleeft

vondsten,… ze komen ook visueel sterk uit

project tussen CC De Oude

een onvergetelijke avond!

de cabarethoek. Een voorstelling van

Pastorie (Kapelle o/d Bos), CC

Jummoo kan je het best omschrijven als een

Strombeek, CC Vilvoorde, CC

Met Patrick Riguelle (zang, gitaar, harmonica) -

soort kruising van Wurre Wurre met De

Hof Ten Hemelryck (Opwijk) en

Jan Hautekiet (piano, synthesizer) - Werner

Nieuwe Snaar.”

GC De Zandloper waarbij, met

Lauscher (bas) en Joost Van den Broeck (drums).

de steun van de provincie
donderdag 22 november - 20u -

Vlaams-Brabant, een aantal

donderdag 8 november - 20u - De Zandloper

GC De Zandloper

jonge en / of beginnende artie-

tickets: 10 euro (403 fr.)(abo), 11 euro (444

tickets: 9€ (363 fr.)(kassa)/8€ (323 fr.)

sten podiumkansen worden

fr.)(vvk, cjp en Plus3-pas), 12 euro (484

(vvk,cjp,plus-3-pas)/7€ (282 fr.)(abo)

geboden in onze regio.

fr.)(kassa)

8
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06-12
humor

22-12
kerstconcert

Kurt Defrancq

W. Vermandere en Sangalayi

Kurt & Krachtig

In de donkerste dagen

Kurt Defrancq heeft een ‘queeste’: hij wil een
goed mens worden. Misschien is hij het al, maar

(bijna uitverkocht)

ziet niemand het. Tijdens zijn zoektocht buigt

Dit zijn uitgelezen dagen om de warmte van het

hij zich ook over ‘The Modern Times’. Gesprek-

theater op te zoeken, om ons over te geven aan

stof in overvloed dus voor een humoristische

onze verbeelding, om in ’t zwartste gat van ’t

verkenning van de huidige stand van zaken.

jaar het licht te doen herboren worden.

Geen politiek, geen koningshuis, maar wel

Misschien stappen we mee met de herders en

zaken die de moderne Belg rechtstreeks aanbelangen, komen aan bod. Zo buigt hij zich over
het aanbod van de Vlaamse frituren die
‘Stoofvlees van het huis’ aanprijzen dat recht
uit de fabriek komt, het weekendtoerisme in
Vilvoorde, de mediatraining voor iedereen en in
het bijzonder voor voetballers en wielrenners,
de huiscomputer, seksbusiness, ... Kortom alles
wat een mens heden ten dage bezig houdt.
Kurt Defrancq werd enkele jaren geleden razend
populair met het tv-personage ‘Modest’. In die
rol demonstreerde hij zijn improvisatietalent en
scherp observatievermogen. Nu gooit Kurt het

de drie koningen op zoek naar het Kind. In deze

masker af en speelt hij helemààl zichzelf. In

donkere tijd moeten we weer luisteren naar de

‘Kurt & Krachtig’ legt hij het complot tegen de

mythen en legenden, van Canada tot Kongo,

kleine man bloot. U had het misschien nog niet

van de Westhoek tot Peking. Als Willem er geen

door, maar de reclame, de business, de politiek,

woorden meer voor heeft, dan blaast hij heel

de media,… ze hebben het allemaal op u en uw

weemoedig op zijn klarinet en zijn fluitje van

portemonnee gemunt. Kurt spit de zaak uit, tot

‘ne cent’ bijgestaan door vier wonderlijke muzi-

op het bot. U zult zo hard gelachen hebben

kanten: Pol Depoorter op gitaar en mandoline,

omdat… u constant bedrogen wordt.

Freddy Demedt op fluit, klarinet en saxofoon,

De tekst van de voorstelling werd Kurt op het

Frank Tomme op accordeon en Bart Zegers op

lijf geschreven door Joris De Voogt, in het dage-

contrabas. En zie, uit Brussel komt Sangalayi,

lijks leven docent aan het Rits en achter zijn

een koor van Kongolese dansende prinsen en

uren columnist bij ‘De toestand is hopeloos

prinsessen, met hun ritmes en ontroerende

maar niet ernstig’ op Radio 1. Joris is cabaretlief-

polyfonie, hun wijze Afrikaanse verhalen en

hebber in hart en nieren en startte jaren gele-

hun wonderlijke blijheid. Met Willem en

den de reeks ‘Fris Cabaret’. Hij stond tevens mee

Sangalayi ligt Vlaanderen heel even aan de eve-

aan de basis van de Hollandse Nieuwe.

naar.

Kurt en Joris zijn reeds meer dan tien jaar
bevriend. Voor ‘Kurt & Krachtig’ konden ze put-

‘en we zingen van Kyrie Eleison

ten uit de zestienhonderd mailtjes die ze elkaar

en van een kind in nen donkere stal

de laatste jaren toestuurden, helaas niet

ieder jaar wordt onze hoop herboren

beseffend hoe rijk Bill Gates daar van werd.

dat het hier nooit nog beteren zal’

donderdag 6 december - 20u - De Zandloper

zaterdag 22 december - 20u - De Zandloper

tickets: 9€ (363 fr.)(kassa)/8€ (323 fr.)

tickets: 12,5 euro (504 fr.)(abo), 13,5 euro (545 fr.)

(vvk,cjp,plus3-pas)/7€ (282 fr.)(abo)

(vvk, cjp en Plus3-pas), 15 euro (605 fr.)(kassa)
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de zandloper

nieuws uit

21-11
jeugdfilm

29-11
film

102 Dalmatiërs

Pleure pas Germaine

Cruella de Vil wordt wegens goed gedrag

Winnaar Plateau-prijs filmfestival
Gent!

‘Pleure pas Germaine’ kadert in de

vrijgelaten uit de gevangenis, waar ze zat
omdat ze een jas probeerde te maken uit

Hoewel de film vanuit een

Thuisbasis van het gekwelde gezin

het vel van Dalmatiërs. Ze belooft zich nooit

Dutrouxiaans gegeven vertrekt, is

is Vilvoorde, de eindbestemming

meer met bont bezig te houden, maar of ze

het een kleurrijke prent geworden

een dorpje in de Spaanse

die belofte ook kan houden?…

die een bijna on-Belgische vrolijk-

Pyreneeën. Tussenin ligt een taalva-

traditie van de kleine road movie.

cuüm waarin
Nederlands, Frans
en Spaans door
elkaar worden
gesproken. Het
gebrekkige Frans
dat zowel Gilles
als Germaine zo
sappig ten berde
brengen, verhoogt
de geloofwaardigheid van de
Halleux’s filmboodschap. Niet
alleen taalbarrières staan wederzijds begrip in de
USA, 2000, 100 minuten.

heid uitstraalt. Centraal staat Gilles,

weg, ook de blindheid van de wild

Regie: Kevin Lima – met onder andere Glen

een koppige ‘pater familias’ die zijn

om zich heen slaande Gilles zorgt

Close, Ioan Gruffudd en Alice Evans.

familie op sleeptouw neemt in een

voor misverstanden.

Nederlands gesproken

hopeloze zoektocht naar de moordenaar (!) van zijn oudste dochter…

Een Waals-Vlaamse film naar een best-

woensdag 21 november - 14u30 – De Zandloper

Op weg naar Spanje leren de gezins-

seller van Claude Jasmin ‘Pleure pas

tickets: 120 fr. (2,97€), 100 fr. (2,48€)(vvk, cjp,

leden elkaar beter kennen. Vooral

Germaine’. Regie: Alain de Halleux /

plus3-pas)

voor Gilles zal de tocht de functie

sce. Alain de Halleux & Eric Van Beuren

van ‘eye-opener’ vervullen. Hij gaat

met onder andere Rosa Renom als

de confrontatie met vrouw en kin-

Germaine en Dirk Roofthooft als Gilles.

deren aan, wat hem tot een beter

(2000), duur: 98 minuten.

inzicht in zijn eigen vaderrol zal

10

brengen. Terwijl Gilles in alle stilte

donderdag 29 november - 20u -

op zijn wraaklustige plannen

De Zandloper

broedt, draagt Germaine eigenlijk

tickets: 120 fr. (2,97€), 100 fr. (2,48€)

het grootste geheim…

(vvk, cjp, plus3-pas)
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07-11 tot 03-12
expo

Claudia Tricnon
Lezhë – Bayti

Bayti

Tijdens haar reizen naar verre landen en

Door een sterke bevolkingstoename gekop-

vreemde culturen, ontdekte Claudia Tricnon

peld aan een zwakke economische groei

haar fascinatie om door middel van het

ziet Casablanca – zoals vele Marokkaanse
steden – het aantal
straatkinderen de
laatste jaren
almaar toenemen.
Armoede dwingt
hen te overleven
op straat door
bedelarij, drugs,
prostitutie,...
Anderen worden
door hun ouders
uitgestuurd om
werk te vinden.
Bayti (‘Mijn Thuis’)
is een van de zeer
weinige NGO’s in
Marokko die zich
het lot van deze
straatkinderen

medium fotografie dieper door te dringen

aantrekt. Deze organisatie ijvert voor fami-

tot het wezen van de mens.

liale reïntegratie, geeft onderwijs aan de

Reportagefotografie werd een passie en

meestal analfabete kinderen, aangepaste

vooral sociale onderwerpen begonnen haar

beroepsvorming, enzovoort.

te boeien. Mensen aan de rand van de

De hier geportretteerde kinderen kunnen

samenleving, vluchtelingen in Albanië,

hard zijn voor elkaar en denken liever niet

straatkinderen in Marokko, Nepal, India…

na over hun levensomstandigheden. De

mensen in hun biotoop of werksfeer. Zij

meest fortuinlijken onder hen kunnen zich,

zoekt en vindt ook meestal een goed con-

dankzij deze organisatie, toch nog reïnte-

tact met haar menselijke onderwerpen, wat

greren in de samenleving. Voor de anderen,

de authenticiteit van haar foto’s ten goede

vooral de derde generatie straatkinderen,

komt.

lijkt het een niet te ontlopen lotsbestemming.

Lezhë

Lezhë, een klein stadje in Albanië, werd tij-

Fotografiecircuit Vlaanderen

dens de oorlog om Kosovo (’99) overspoeld

Claudia Tricnon

door Albanese vluchtelingen. Velen verble-

Lehzë - Bayti

ven in kampen rond Lezhë. Anderen zoch-

van 7 november tot 3 december

ten een onderkomen in de stad zelf: in

GC De Zandloper

leegstaande fabrieksgebouwen en huizen,
met honderden opeen gepakt, met hun
schamele bezittingen. Over hen gaat de
reportage.
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Rand-nieuws

De toekomst van Vlaanderen in Europa Vzw ‘de Rand’
Speakers’ Corner met Patrick Dewael
goes internet
Patrick Dewael

Vzw ‘de Rand’ organiseert voor de tweede

Minister-president van de

keer de lezingenreeks Speakers’ Corner; een

Vlaamse Regering / Ministre-

reeks waarbij eminente Vlaamse sprekers

Vzw ‘de Rand’ zit voortaan met een eigen

Président du Gouvernement

een boeiend beeld schetsen van de uitdagin-

website op het internet: www.derand.be

Flamand / Ministerpräsident

gen voor

der Regierung von Flandern/

Vlaan-

Minister-president of Flanders

deren in

www.derand.be

de EuroDe toekomst van

pese con-

Vlaanderen in Europa

text. De

L’avenir de la Flandre en

eerste

Europe

spreker

Die Zukunft Flanderns in

van Speakers’ Corner is Patrick Dewael,

Europa

minister-president van Vlaanderen.

Deze website stelt de organisatie voor en

The future of Flanders in

Deze conferenties richten zich in de eerste

geeft informatie over de cultuurprogramma-

Europe

plaats tot de grote groep van internationa-

tie van de zes gemeenschapscentra van ‘de

len die in de Vlaamse rand rond Brussel

Rand’ (de boesdaalhoeve, de bosuil, de kam,

Dinsdag 6 november 2001,

woont. De voertaal van de lezingen is het

de lijsterbes, de moelie en de zandloper). Je

20 uur in GC De Lijsterbes in

Nederlands, maar er wordt een simultaan-

kan online tickets reserveren voor allerlei

Kraainem

vertaling voorzien in het Engels, Duits en

voorstellingen. Je kan een kijkje nemen in

Toegang: gratis

Frans. De gekozen thema’s voor het seizoen

de rubriek ‘zaalverhuur’ om de meest

2001-2002 kaderen in het Europees voorzit-

geschikte zaal voor jouw activiteit te selec-

terschap van België. Met de eerste spreker

teren. En binnenkort kan je de activiteiten

zitten we er meteen middenin.

van de plaatselijke verenigingen bezoeken,

België heeft beslist om de deelstaten actief

want zij krijgen via deze website ook een

te betrekken bij het EU-voorzitterschap. Dit

eigen stek op het net. De informatie van de

dwingt de regio’s om zich te positioneren in

gemeenschapscentra kan je ook raadplegen

de Europese Unie. Welke toekomst ziet de

door de naam van het centrum in kwestie te

Vlaamse regering weggelegd voor Europa en

gebruiken, bijvoorbeeld: www.dezandlo-

welk is de rol van Vlaanderen hierin?

per.be. De website bevat verder informatie

Minister-president Dewael bepleit al langer

over het taalloket waar je terecht kan voor

een Vlaanderen dat zich niet op zichzelf

juridische informatie over de taalwetgeving,

terugplooit, maar zich nieuwsgierig en

de taallessen Nederlands, het aanbod voor

ambitieus naar het buitenland richt. De

anderstaligen, wonen in de rand, de dienst-

Vlaamse regering wil vooral een mobilise-

verlening voor jeugd- en sportverenigingen.

rende rol spelen om Europa bij de publieke

Op verschillende plaatsen van de website

opinie en vooral bij de jongeren, opnieuw

bestaat de mogelijkheid om specifieke vra-

een draagvlak te geven. Volgens Dewael kan

gen te stellen of opmerkingen te geven.

de betrokkenheid van de burger maar verze-

Echte, directe en actieve tweeweg-communi-

kerd worden indien de culturele en taalkun-

catie dus. Op de website vind je ook de inte-

dige verscheidenheid gerespecteerd blijven.

grale versie van de verschillende gemeen-

Hoe staat hij tegenover de Europese uitbrei-

schapskranten terug en kan je doorklikken

ding en wat betekent dit voor de werking

naar allerlei andere interessante sites.

van de Europese instellingen? Hoe evolu-

Voor anderstaligen wordt de voor hen rele-

eren de evenwichten tussen de grote en

vante informatie weergegeven in het Frans,

kleine lidstaten, de Europese instellingen en

Duits en Engels.

de rijke en achtergestelde regio’s? En waar
staat Vlaanderen in dit verhaal?
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Cd-rom over de Euro Rockvonk

Bouwpremie

Muzikale talentenwedstrijd

Vlaamse regering

januari 2002 leidt in sommige sectoren – zoals

Rock is dead, lang leve Rockvonk 2002!

Wie tussen 1 maart 2001 en

verwacht - tot verdoken prijsverhogingen. Niet

Rockvonk zoekt over alle muzikale genres

30 september 2002 een

alle rekenmachines staan juist geprogrammeerd

heen naar het beste , creatiefste en origi-

nieuwe woning bouwt, kan

blijkbaar. Of is er meer aan de hand? In het bui-

neelste wat de Vlaams-Brabantse jeugd te

bij de Vlaamse gemeen-

De definitieve invoering van de euro vanaf

tenland hebben enkele oplichters zelfs al geprobeerd goedgelovige mensen ervan te overtuigen
hun muntstukken en biljetten om te wisselen
tegen valse euro’s. Een goede raad: wissel munten en biljetten enkel om in de bank of het postkantoor, en informeer je terdege over de overgang van frank naar euro. Dat kan bijvoorbeeld
door de cd-rom over de euro die de stad
Antwerpen heeft aangemaakt om zijn personeel
goed in te lichten.

schap terecht voor een

De stad Antwerpen organiseert sinds enkele

bouwpremie van 7.500 €.

jaren cursussen voor haar personeel rond de

De Vlaamse regering wil zo

invoering van de euro. Op een halve dag wordt

een maximaal aantal bijko-

de invoering van de nieuwe munt in al haar

mende woningen realise-

facetten belicht en leggen de deelnemers een

ren. Wie beroep wil doen op

kleine test af. Al de knowhow van deze opleiding

deze tegemoetkoming zal

is gebundeld in een cd-rom ‘De euro, een virtuele

rekening moeten houden

rondleiding’. Personeelsleden kunnen door middel

met enkele criteria. Zo is de

van zelfstudie met deze cd-rom de geschiedenis

premie voorbehouden aan

van de euro, de betaalmiddelen en de verande-

mensen met een maximuminkomen van 24.800 €

ringen in het komende jaar leren kennen. Dit
instrument laat toe op een eigen ritme de nieu-

bieden heeft. Is je groep voor de helft jonger

(voor een alleenstaande) of

we wereld van de euro binnen te treden.

dan 30 en woont de helft in de provincie

32.300 € (voor gehuwden of

De winkelwaarde van deze cd-rom bedraagt

Vlaams-Brabant, dan kan je voor 3 decem-

samenwonenden). Naast

1.500 fr.; de stad Antwerpen biedt ze aan haar

ber 2001 een demo, cassette, CD, DAT, vinyl

een aantal voorwaarden

inwoners aan voor slechts 200 fr. Ook andere

en wat al meer… met maximaal 15 minuten

qua volume, grootte, en der-

gemeenten, OCMW's en bedrijven kunnen deze

eigen werk insturen naar Provincie Vlaams-

gelijke, van het bouwper-

cd-rom aan deze prijs aankopen voor hun perso-

Brabant, Jeugddienst – Rockvonk 2002,

ceel en de te bouwen

neel. Vanuit een aantal gemeenten kwam de

Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven.

woning wordt van de

vraag om de euro cd-rom ook aan te bieden aan

In de loop van januari, februari en maart

begunstigde verwacht dat

hun inwoners. Daarom werkte de stad

2002 worden 10 preselecties gehouden.

hij binnen de drie jaar in

Antwerpen een depotformule uit, die aan de

Uiteindelijk worden op 20 april 2002 tien

het huis trekt en het voor

gemeenten de mogelijkheid geeft om zonder

groepen uitverkoren de finale te spelen in

minstens 5 jaar zal bewo-

risico een stock aan te leggen voor verdere ver-

Muziekcentrum Nijdrop, Opwijk. De tien

nen. Voor meer informatie

koop. De depotformule bestaat eruit dat

finalisten worden begeleid door enkele

en/of een aanvraagformu-

gemeenten cd-rom's kunnen aanvragen om te

steengoede professionele muzikanten.

lier kan je terecht bij de
Afdeling ROHM Vlaams-

verkopen aan hun inwoners (per pakket van 20
exemplaren). De verkoopprijs aan de inwoners is

Info: Filip Libin, Jeugddienst provincie Vlaams-

Brabant, Blijde Inkomststraat

vastgesteld op 200 fr. De gemeenten moeten pas

Brabant, tel. 016/26.76.86,

103-105, 3000 Leuven, tel.

achteraf de verkochte cd-rom’s afrekenen met

rockvonk@vl-brabant.be of Pieter Goiris, vzw

016/24.97.77.

de stad Antwerpen en dit aan een kostprijs van

Oeps, tel. 0479/99.20.83, pieter.goiris@oeps.be

180 fr. Niet verkochte cd-rom's worden achteraf

Kijk ook op de website: www.rockvonk.be

zonder enige kosten teruggenomen door de stad
Antwerpen.
Wil je meer informatie? Tel. 03/220.81.82 of
laat ons iets weten op: Stad Antwerpen, Stadswinkel,
Grote Markt 40, 2000 Antwerpen,
e-mail: stadswinkel@stad.antwerpen.be,
website: stadswinkel.antwerpen.be
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Wordt verwacht
GC De Zandloper
november 2001
donderdag

08:

Riguelle en

Hautekiet • Red Harmony •
muziek • om 20u
donderdag

22:

Jummoo •

Continue activiteiten verenigingen
wie

info

wat

dag

Kookclub WL groep 1

02-460.00.93

Kookclub

1ste maandag

19u00

Kookclub WL groep 2

02-460.00.93

Kookclub

3de maandag

19u00

Brabant Country Club

054/58.76.91

Country Dans

Maandag

19u00

KAV Wemmel

02-460.00.94

Turnen

Maandag

20u15

Liberale senioren WL

02-460.24.10

Turnen

Dinsdag

09u30

Kon. fanfare St-Servaas

02-460.25.74

Repetitie

Dinsdag

20u00

De Schaar

02-460.15.04

Naaicursus

Dinsdag
(om de 2 weken)

13u00

WEVO Wemmel

02-460.05.25
02-461.08.75
02-460.37.37

Volleybal
(gemeentelijke Sporthal)

Dinsdag

20u00

Mogen Doen Vzw

02-452.33.43
052-37.08.50
0496-31.29.06

Theaterspektakel
Dinsdag
Funky moves (3de en 4de middelbaar)
Funk 1 (volwassenen)

18u00
19u15
20u30

Mogen Doen Vzw

02-452.33.43
052-37.08.50
0496-312906

Dans kleuters (4-5 jaar)
kidz 1 (1e leerjaar LO)
kidz 2 (2de leerjaar LO)

Woensdag

14u00
15u00
16u00

Mogen Doen Vzw

02-452.33.43

Repetitie Wamblientjes
(vanaf 8 jaar)

Woensdag

13u30

Markant

02-460.69.31

Turnen 50+

Woensdag

09u00

SCVLV Wemmel

02-461.19.38

Conditiegym Groep 1
Conditiegym Groep 2
Conditiegym Groep 3

Woensdag

19u00
20u00
21u00

Volkskunstgroep Vaartkapoen 02-460.24.97

Dans en zang

Woensdag

20u00

AVO Turnen

02-460.08.75

Turnen volwassenen
(in de Franse gemeenteschool)

Woensdag

vanaf
19u00

Handy Dance
ism De Zandloper

02-411.79.11

Rolstoeldansen –
Combi – Duo – Formatie

Woensdag

19u30

Mogen Doen Vzw

02-452.33.43
052-37.08.50
0496-31.29.06

Dance factory (6de leerjaar LO) Donderdag
Dans Funky Vibes (5de en 6de middelbaar en ouder)
Dans Funk 2 (volwassenen)

18u00
19u15
20u30

VTB/VAB

02-479.39.39

Yoga
(In St. Jozefsschool)

10u00
19u30

KBG St-Servaas

02-460.33.48

Danscursus

Donderdag

Judoclub Budokan

0475-73.19.00

Judo

Donderdag groep1
groep 2

Jummoooh! • humor •
muziek • om 20u

december 2001
donderdag

06:

Kurt De-

franq • Kurt en Krachtig •
humor • om 20u
zaterdag

22:

Willem

Vermandere en Sangalayi •
In de donkerste dagen •
kerstconcert • om 20u

januari 2002
vrijdag

11:

The Brussels

Concertband en Sabien
Tiels • Swing • muziek •
om 20u
donderdag

24:

première

Les Petites Frappes • I Had
a Drum • muziek • humor
• om 20u

februari 2002
donderdag

07: Lucas Van

den Eynde, Tine Embrechts
en Nele Bauwens • Jukebox

donderdag

02-460.20.19

Tekenen en schilderen

Donderdag

19u00

02-460.66.70

Fotoclub

Donderdag
(om de 2 weken)

20u00

Happy Dance

02-411.79.11

Funky-Break-Hip Hop
Vrijdag
Dance Specials
Stijl & Trendydansen beginners
Flamenco
Salondansen gevorderden

28: Luk Wyns

maart 2002
vrijdag

22: Monza 2002 •

muziek • om 20u
donderdag

28: Mechels

14u30
18u30-19u30
19u30-21u00

Davidsfonds Wemmel

• Schaamteloze Vertellingen
• cabaret • om 20u

Donderdag
Dinsdag

Fotoclub ‘de Korrel’

2000 • lichte muziek • om
20u

uur

18u30
19u00
20u00
20u45
21u00

Brabant Country Club

054-58.76.91

Country dans

Vrijdag

20u00

AVO Turnen

02-460.08.75

Turnen kinderen
(in Franse gemeenteschool)

Vrijdag

16u30

Mogen Doen Vzw

02-452.33.43

Atelier beeldende kunsten
6j-12j

Zaterdag

10u00

Mogen Doen Vzw

02-452.33.43
052-37.08.50
0496-312906

Dans kleuters (4-5 jaar)
Zaterdag
Funky Groove (1ste en 2de middelbaar)
kidz 3 (3de leerjaar LO)
kidz 4 (4de leerjaar LO)
Teenz Dance (5de leerjaar LO)

10u00
11u00
14u00
15u00
16u00

Miniatuur Teater • Top
Dogs • theater • om 20u
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Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Tel.info

06 19u30

Markant Wemmel

Jaarlijks souper

Ristorante Il Brunello
02/460.12.34
(vroeger restaurant Balcaen)

10 18u00

Sint-Jozefschool Wemmel

Halloween feest

Parochiezaal Hamme

02/460.37.85

13 19u00

Flower Art Ixora

Bloemschikken

De Zandloper

02/460.52.04

13 13u00

KAV Wemmel

Wandeling

De Zandloper

02/460.35.01

14 20u00

KAV Wemmel

Dans je eigen dans

Auxilium

02/460.26.42

november

14

Markant Wemmel

Taalquiz Asse

15 13u30

KAV Wemmel

Scrabble

Auxilium

02/460.36.10

02/460.16.69

16 20u00
17 20u00
18 15u00

Toneelkring Pokus Pats

Voorstelling: ‘De verloofde van mijn vrouw’ –
klucht van Otto Schwartz en Georg Lengbach

De Zandloper
pokuspats@hotmail.com

02/460.25.13

18 13u00

Vakantiegenoegens Wemmel

Wandeling te Terlanen (Overijse)

Parking gemeentehuis

02/460.22.58

21 20u00

BGJG Wemmel
Markant Wemmel

Vormingsavond over wijnen

De Zandloper

02/460.63.66

21 19u30

KAV Wemmel

Mexicaanse gerechten: kookles

De Zandloper

02/460.23.75

24

Davidsfonds Wemmel

Voordrachtentornooi

De Zandloper

02/460.34.52

24

Kon. Fanfare
Sint-Servaas Wemmel

Sint Ceciliafestijn

De Zandloper

02/460.25.74

24 13u30

ACW, KBG, KWB
en KAV Wemmel

Geuren en Kleuren Tentoonstelling Leuven

Vertrek parking
gemeentehuis

25

Chiro Wemmel

Diamontage

De Zandloper

27 14u00

DIC Investclub

Beleggingsclub

De Zandloper

02/460.16.69

29 14u00

Markant Wemmel

Leesclub

De Zandloper

02/460.16.69

30

Gemeentelijke Academie
Voorstelling
Muziek, Woord en Dans Wemmel

De Zandloper

02/462.06.35

30

Markant Wemmel

Bezoek aan een hoedenmaakster

01

AVO Wemmel

Kaas- en wijnavond

De Zandloper

052/37.40.31

01 20u00

ME-vereniging

Voordracht door Dokter C.P. uit Haacht over de
diagnose en behandeling van het Chronisch Vermoeid
heids-en Immuundysfunctiesyndroom

De Zandloper

02/460.27.63

02 15u00

NKR Wemmel
LSW Wemmel
KBG Wemmel
GC De Zandloper

Seniorenfeest

De Zandloper

06 19u30

SCVLV Wemmel

Demonstratie van een ‘Gastronomisch menu’ door
meesterkok Patrick Caignau

De Zandloper

02/460.36.10
02/460.33.91

02/460.16.69

december

02/461.19.38

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun eenmalige activiteiten voor de periode december 2001 langs deze weg wensen bekend te
maken kunnen dit doen door een lijstje met een zo beknopt mogelijke omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info)van die activiteiten aan de
Zandloper te bezorgen.

De WIS-paal
Om snel en efficiënt te
solliciteren heeft de
VDAB het WIS-systeem in
het leven geroepen. Een
vacaturebank per computer met dagelijks méér
dan 8.000 jobaanbiedingen uit heel Vlaanderen.
Via de WIS-terminals kan
iedereen die uitkijkt naar
een baan de gegevensbank raadplegen. Er staat een WIS-computer
in de inkomhal van het gemeenschapscentrum De Zandloper.

www.dezandloper.be

http://www.applaus.be
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nieuws uit De Zandloper

De Zandloper
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

de zandloper
is een uitgave van het

Riguelle & Hautekiet | Red Harmony
donderdag 8 november – 20u – De Zandloper

Gemeenschapscentrum
De Zandloper en
vzw ‘de Rand’.

de zandloper komt tot stand

Jummoo | Jummooh!
donderdag 22 november – 20u – De Zandloper

met de steun van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant

Redactie

Pleure pas Germaine | Film
donderdag 29 november – 20u – De Zandloper

Guido Deschuymere,
Raf De Visscher, Stefaan Gunst,
Joris Herpol, Ellen Huijgh,
Willy Spittaels, Tony Stevaert,
Filip Vandenbroeke,
Herman Vander Voorde,

Kurt Defrancq | Kurt & Krachtig
donderdag 6 december – 20u – De Zandloper

Jan Verhasselt

Eindredactie
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
02/456.97.98,
geert.selleslach@derand.be

Willem Vermandere & Sangalayi | In de donkerste dagen
zaterdag 22 december – 20u – De Zandloper

Redactieadres
GC De Zandloper
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02/460.73.24

Voor info, tickets en reservaties
Voor de eigen programmatie van de Zandloper kunt u terecht op het

info@dezandloper.be
Verantwoordelijke uitgever
Stefaan Gunst

secretariaat
maandag tot en met vrijdag: 9u-12u en 13u-17u
zaterdag: 9u-12u
(tijdens de schoolvakanties enkel tot 16u en op zaterdag gesloten)
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 in geval van overschrijving te vermelden over welke voorstelling het gaat.
Missie vzw ‘de Rand’

Vzw ‘de Rand’ draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Vlaamse karakter van de Vlaamse rand respecteert, uitstraalt en
dus versterkt.
Met het oog daarop zal ‘de Rand’ vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat sociaal-culturele activiteiten
te ondersteunen en te organiseren, dienstverlening en informatie aan te bieden,
maatschappelijke participatie te stimuleren.
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Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

