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gemeenschapskrant van

aan de politieke pols

Snelheidsbeperking, fuiven en
bouwovertreding
schillende zones van 30 km/u te realiseren
aan de scholen. Daar zullen wel eerst snelheidsremmende maatregelen worden genomen.”
Fuiven wordt mogelijk

Een grote fuif in Wemmel organiseren? Het
is vanaf nu mogelijk, als je je tenminste aan
de nieuwe regels houdt. De gemeenteraad
keurde namelijk het zogenaamde ‘fuivencharter’ goed. “Dat is een document waar de
organisatoren van fuiven zich aan moeten
houden”, legt Raf De Visscher, voorzitter van
de Jeugdraad uit. “De Jeugdraad en de
Nederlandse Kulturele Raad (NKR) van
Geen enkele straat sneller dan 50 km/u

Wemmel hebben samen de spelregels voor

De gemeenteraad keurde de snelheidsbe-

de organisatie van fuiven op papier gezet.

perking van 50 km/u in de Robberechts-

Zo moeten de organisatoren van fuiven

straat goed. In de toekomst is het de bedoe-

voortaan een overeenkomst aangaan waar-

ling dat er in de gemeente geen enkele

bij ze zich engageren om de fuif op ordente-

straat zal zijn waar je sneller dan 50 kilo-

lijke manier te laten verlopen. In feite gaat

meter mag rijden. Op de gemeenteraad ont-

het allemaal om wettelijke basisregels, maar

stond een discussie tussen verschillende

nu weten organisatoren tenminste waar ze

raadsleden, zowel van de meerderheid als

aan toe zijn. Het schepencollege moet voor

oppositie. In die discussie, waarbij door

elke grote fuif wel telkens haar goedkeuring

mekaar werd gepraat, opperden sommige

geven. Het is de bedoeling om vier grote fui-

raadsleden om 60 of 70 km/u aan te houden

ven in Wemmel toe te laten. Het gaat om

in de Robberechtsstraat. “Een discussie over

fuiven die worden georganiseerd in een zaal

een snelheidsbeperking van 70 km/u in

die groter is dan honderd vierkante meter

Wemmel is in feite achterhaald”, legt

en waar minstens 350 personen aanwezig

Schepen van Mobiliteit Louis Coen uit. “Aan

kunnen zijn. Andere, kleinere dansgelegen-

de Robberechtsstraat starten nog deze

heden, waarbij het fuiven op zich geen pri-

maand de werken voor de aanleg van twee

maire activiteit is, vallen niet onder het fuif-

asverschuivingen met een eilandje.

charter. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een

Daardoor moet de snelheid worden gebro-

schoolfeest waarop er gedanst wordt.”

ken, en komt er een beperking van 50 km/u.
De gemeenteraad keurde deze snelheidsbe-

Gemeenteraad keurt bouwovertredingen

perking goed. De Robberechtsstraat en in

oud-burgemeester goed

het verlengde ervan de Zijp, zijn de laatste

De gemeenteraad kende met het agenda-

stukken waar er nog sneller dan 50 km/u

punt over de bouwovertredingen van ex-

mocht worden gereden. Ook aan de Zijp zal

burgemeester Jos Geurts een verrassende

de snelheid gelimiteerd worden tot 50

wending. Zo keurden 11 gemeenteraadsle-

km/u. Daar wordt in 2004 een derde eiland-

den tegen 9 en 1 onthouding de regularisa-

je met asverschuiving aangelegd. Aan de

tie van de bijgebouwen van de villa van de

gemeentegrenzen staan overal witte borden

oud-burgemeester goed. De villa is in waar-

met aanduiding van de bebouwde kom.

devol landschappelijk agrarisch gebied gele-

Iedereen weet dan waar hij zich moet aan

gen.

houden.” Maar wat dan met de zone 30?

De bouwovertredingen van de vroegere bur-

Louis Coen: “De Bogemansstraat is momen-

gervader aan de Neerhoflaan zijn niet van

teel de enige straat met een zone 30. Het is

de minste. Het gaat om een illegaal tuinhuis
van 24m2, een paardenstal (18m2), een berg-

de bedoeling om in de toekomst ook ver-
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uit de gemeente

huis, een serre (12m2), een kippenhok, een
grote vijver en een ‘hondenhok’ van 9 meter
op 2 meter. De ex-burgemeester wilde de

Dag van het Park
zondag 25 mei

gebouwen laten regulariseren, en diende

Voor de 2de maal orga-

een aanvraag tot regularisatie in. De techni-

niseert de milieudienst

sche dienst van de gemeente tekende de

i.s.m de milieuraad de

negen zware bouwovertredingen op, en leg-

‘Dag van het Park’. Op

de deze voor aan het schepencollege. Daar

zondag 25 mei worden

was er geen consensus tussen de schepe-

het

nen, en dus moest het dossier worden door-

Beverbos en het park

verwezen naar de gemeenteraad. Geurts

aan het gemeentehuis

haalde met zijn ‘Lijst van de Burgemeester’

nog meer dan anders

park

aan

het

een plek waar iedereen
terecht kan. Het jaarthema van de ‘Dag van
het Park’ is immers
participatie; ‘het park
voor iedereen’!
Om dit thema ten volle
uit te werken en een
rijk gevuld activiteitenaanbod te voorzien,
wordt samengewerkt
bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de

met acht Wemmelse verenigingen. Over de

absolute meerderheid. En een meerderheid

twee locaties gespreid voorziet elke vereni-

van die raadsleden zagen de bouwovertre-

ging een activiteit die geschikt is voor jong

dingen op de laatste gemeenteraad door de

en oud. De Gezinsbond en Vakantiegenoe-

vingers.

gens verzekeren plezier en amusement met

Vanuit de Vlaamse oppositie werd verbolgen

allerlei volksspelen. Wie het iets avontuurlij-

gereageerd. Tony Stevaert, fractieleider van

ker ziet, kan zijn gading vinden bij de

de oppositielijst ‘Wemmel’: “Het was een

Scouts (klimmen in een apenbrug) of de

zeer nipte meerderheid dat voor de regulari-

Chiro (vlotten bouwen op de Wemmelse vij-

satie stemde, maar dit gaat werkelijk te ver.

ver). Even actief is zeker ook het aanbod van

Het komt erop neer dat je in Wemmel op

de sportverenigingen: KVK Wemmel, Wieler-

vlak van bouwovertredingen eigenlijk kan

toeristen Sportvrienden van ‘t Kapelleke en

doen en laten wat je wil, zolang je maar

Tafeltennis Hurricane zetten je in beweging.

politieke steun hebt. Het positieve advies

Op een rustiger tempo kan je met de gidsen

van de gemeenteraad - tegen de bevindin-

van Natuurpunt een geleide wandeling door

gen van de bevoegde ambtenaar in - is een

het Beverbos maken. Om dit geheel in een

blamage voor de Wemmelse samenleving.

feestelijk kleedje te steken, voorziet de

Dit is vriendjespolitiek.”

gemeente een ballonwedstrijd, drankgele-

Schepen van Ruimtelijke Ordening Nathalie

genheid heel de dag door en ’s avonds een

de Suray (Lijst Burgemeester), die sterk de

lekkere barbecue.

indruk gaf voor de regularisatie van de

Om 14u wordt het startsein gegeven voor al

bouwovertredingen te zijn, wilde op de ge-

deze activiteiten en vanaf 18u staat de bar-

meenteraad geen standpunt innemen. Het

becue warm. Heb je zin om gezellig te ge-

is nu de dienst Stedenbouw van de Provin-

nieten van het openbaar groen of wil je je

cie Vlaams-Brabant die op basis van het

net iets meer dan anders uitleven in de

positieve verslag van de gemeenteraad een

Wemmelse parken, neem dan deze gelegen-

beslissing moet nemen.

heid te baat en kom ook een kijkje nemen
tijdens de ‘Dag van het Park’!

Joris Herpol
Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst, tel 02/462.05.60
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Vrouw met hond zoekt park.

uit de gemeente

“Problematiek vliegtuiglawaai bestaat al
Een gesprek met luchtvaartspecialist Herman De Wulf
De Vlaamse rand kreunt onder

logisch. De eenvoudigste manier om op te
stijgen is rechtdoor. Door bochten te maken

het lawaaioverlast van de

heb je meer weerstand en moet je meer ver-

nachtvluchten. Actiegroepen

mogen produceren om te stijgen. In feite
maken de piloten nu twee keer een bocht:

eisen een verbod op nachtvluch-

eerst om Brussel te ontwijken, dan om rond

ten. De federale regering koos

Brussel te vliegen. Daardoor breidt de
geluidskegel zich uit, en heb je méér in

eerst voor concentratie, daarna

plaats van minder lawaaioverlast. De ideale

voor spreiding maar de uitvoe-

oplossing, volgens zowel piloten als luchthavenuitbater BIAC, is een route langs de

ring laat op zich wachten.

haven van Brussel, Haren, Buda, Schaarbeek,

Actiegroepen klagen de werk-

om dan uit te waaieren naar de richting van
de eindbestemming.”

wijze van Minister van Verkeer

“Het lawaai dat vliegtuigen produceren, kan

Durant aan. Burgemeesters uit
de rand zijn alles behalve opgezet met de laatste regelingen…
Het dossier van de nachtvluchten is uitgegroeid tot een heuse
politieke splijtzwam in de rand.
Luchtvaartspecialist Herman
De Wulf uit Hamme
(Merchtem) was twintig jaar
piloot. Nu schrijft hij voor het
gerenommeerde tijdschrift
‘Aviation’. De Wulf, die naar
eigen zeggen geen last heeft
van geluidsoverlast, heeft zo
zijn eigen idee over de geluidsoverlast rond de luchthaven
van Zaventem.

van dag tot dag verschillen. Dat heeft te
maken met de densiteit van de lucht. In de
“Eerst en vooral vindt Minister voor Verkeer,

zomer zullen bewoners meer last hebben

Isabelle Durant (Ecolo), met het sturen van

van de vluchten, omdat de lucht warmer en

de nachtvluchten boven de noordrand het

dunner is. Hoe dunner de lucht, hoe meer

warm water niet uit. Een kwarteeuw gele-

vermogen de motoren moeten produceren

den werd reeds hetzelfde voorgesteld, maar

om te kunnen stijgen. Als er bewolking is,

dat viel toen in slechte aarde. Onder impuls

dan wordt het geluid meer gedempt. Het

van Jos Chabert (CD&V), niet toevallig van

probleem is ook dat de rand dichter bevolkt

de noordrand, werd het plan om de vluch-

is dan zestig jaar geleden. Mensen zijn

ten over de toen dunbevolkte noordrand te

bovendien mondiger geworden.”

sturen, afgevoerd. De geschiedenis herhaalt

Wat betekent de regeling die onlangs door

zich dus met Durant, niet toevallig van

de ministerraad werd goedgekeurd voor

Brussel, die geen vluchten boven Brussel

Wemmel? “Voorlopig zal er niet veel veran-

wil. De knoop ligt uiteindelijk gebonden bij

deren”, aldus De Wulf. Voor de verkiezingen

het communautaire aspect. Je hebt drie

van 18 mei zal Durant geen vluchten boven

overheden, met elk hun eigen belangen, die

Schaarbeek toelaten. En dan is er nog zoiets

moeten beslissen over richtlijnen van de

als het AIP, het ‘Aeronautical Publication

vliegroutes. Dat zoiets niet lukt, is dus niet

Information’. Dat is een lijst van de routes

verwonderlijk. Ik vrees dat die discussie nog

die de piloten moeten kennen. En die veran-

50 jaar zal aanhouden.”

der je niet zomaar. Het zal dus nog min-

“Maar er is al wel verbetering ‘op het ter-

stens enkele maanden duren vooraleer er

rein’. Grootste lawaaimaker, koerierbedrijf

een effectieve spreiding van de vluchten zal

DHL heeft om economische en ecologische

komen. En ook daarna zal de noordrand

redenen haar vloot vernieuwd. Dat gebeurde

vliegtuiglawaai moeten verduren”, besluit

niet onder druk van de politiek, zoals som-

De Wulf.

mige beleidsvoerders beweren, dat was zo
voorzien. De Boeing 727, die vooral ’s nachts
voor de geluidsoverlast zorgt, wordt nog
deze zomer vervangen door de 757’s. De 757
heeft een groter laadvermogen, zodat er ook
minder gevlogen moet worden.”
IJle of bewolkte lucht maakt verschil

De vliegtuigen maken een grote boog rond
Brussel. Is dat geen gevaarlijk manoeuvre?
De Wulf: “Gevaarlijk niet, maar evenmin
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Joris Herpol

kwarteeuw”

De kinderen Welch knijpen hun oren toe
voor alweer een vliegtuig boven hun dak.

Gezin geteisterd door nachtlawaai

Nieuwe unie

Kevin Welch, zijn echtgenote Pascale en kin-

Op politiek vlak blijft de concentratie van de

deren Matthew en Mary (zie foto) wonen in

nachtvluchten boven de noordrand voor

Wemmel en worden elke nacht geplaagd

beroering zorgen. De burgemeesters van

door het vliegtuiglawaai. Kevin Welch: “De

Machelen, Vilvoorde, Meise, Wemmel, Asse,

concentratie van de vluchten is onaanvaard-

Opwijk en Merchtem beslisten op vraag van

baar. Zelfs de nieuwe regeling om de routes

het Actiecomité Noordrand en Daedalus om

deels te laten uitwaaieren, is geen oplos-

de actiegroepen te steunen. Zo werd

sing. De vijf routes boven de noordrand lig-

‘Noutad’ opgericht, wat staat voor ‘Noord-

gen anderhalve kilometer van mekaar. Dat

rand Unie Tegen Aeronautische

haalt niks uit! In de nieuwe regeling zullen

Discriminatie’. De burgemeesters en de pro-

de vliegtuigen boven het centrum van

vincie Vlaams-Brabant zullen ook de plan-

Wemmel vliegen. Dat is een nepoplossing.

nen van de ministerraad nauwgezet opvol-

Eén route gaat via Brussel, één via de

gen. Ze vragen aan premier Verhofstadt

oostrand en drie via de noordrand. De

(VLD) duidelijkheid over de uitwerking van

geluidshinder zal er dus niet op verbeteren.

het plan. Zo maken de burgemeesters van

De enige oplossing is de vliegtuigen in func-

de betrokken gemeenten zich zorgen over

tie van hun vliegrichting te laten opstijgen,

het geluidsisolatieprogramma. Dat werd

en de vluchten rechtvaardig te spreiden

door de ministerraad eind februari goedge-

over de verschillende richtingen. Actie

keurd. Isoleren kan echter alleen maar als

Noordrand zal verder actie blijven voeren. Er

sommige vluchten op dezelfde lijn samen-

hebben al 30.000 mensen gereageerd op

vallen, en dan vervalt de door de noordrand

onze petitie. Het wordt tijd dat er een dege-

geëiste spreiding van de dag- en nacht-

lijke oplossing komt. De procedure voor de

vluchten.

Raad van State tegen de concentratie van de
vluchten is nog altijd bezig. Het is dus

(JH)

afwachten.”
(JH)
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m/v van de maand

Thomas Vanelslander en zijn liefde voor
Een gesprek met de jonge gitarist van Raymond van het Groenewoud
Al heel zijn leven wou Thomas
Vanelslander (27) slechts één
ding: gitaar spelen. Maar vol-

“Bij Raymond spelen is het voornaamste
waar ik mee bezig ben”, vertelt Vanelslander. “Daarnaast geef ik ook les in de rockschool ‘Noise Gate’ in Ternat. Daar geef ik

gens zijn ouders waren zijn

één avond per week individuele lessen,

vingers daarvoor te kort, wat
ze vreemd genoeg niet waren
voor piano. Na zes jaar pianolessen en de obligate skateperiode kreeg hij op zijn vijftiende toch zijn eerste gitaar.
‘Als hij nu maar niet in dan-

zowel aan beginners als aan gevorderden.
Ze leren eerst de basisakkoorden en enkele
riffs en dan gaan we geleidelijk verder, in de
hoop er goede (rock)muzikanten van te
maken.” Verder werkt hij ook voor Jeugd &
Muziek, de muzikale jeugdbeweging die
vooral scholieren in contact probeert te
brengen met goede muziek en met de kunsten in het algemeen. “Soms maakt dat het
allemaal wel een beetje zwaar. Vaak moet ik
om zes uur opstaan om in een school in

cing Boccaccio begint uit te

Hasselt of zo te gaan spelen, terwijl je de

gaan en aan de drugs raakt’,
verzuchtte zijn vader. Maar
Vanelslander is braaf gebleven.
Op 8 mei staat hij met
Raymond van het Groenewoud
op het podium van
De Zandloper.

Thomas en zijn bezigheden

avond ervoor een optreden hebt gehad.”
“En dan ben ik ook Master of Ceremony op

instrumenten. En ik moet dat allemaal in

de play-it!-jamsessions in de Cactus Club in

goede banen leiden. Iemand tegenhouden

Brugge. Dat zijn open jamsessies voor alle

als hij al twintig minuten dezelfde riff aan

jeugd van 15 tot 45 jaar. Ze gaan eenmaal

het spelen is of mensen samen laten spelen

per maand op een donderdag door. Heel het

waarvan je denkt dat hun stijlen goed

gebeuren houdt het midden tussen een

samen gaan. En vaak zitten we ook zelf te

workshop en een optreden. De zaal is gezel-

spelen.”

lig ingericht, met zeteltjes en tafeltjes. Alles
is zo relax mogelijk, zodat bijvoorbeeld vijf-

Thomas en Raymond

“Toen ik met gitaar begon, speelde ik punk.
Er is geen gemakkelijkere muziek om mee
te starten. Daarna zijn artiesten als Jimi
Hendrix en de Red Hot Chili Peppers gekomen en zat ik op elk vrij moment te oefenen”, aldus Vanelslander. Al in de humaniora speelde hij in diverse groepjes, die even
snel verdwenen als ze waren ontstaan. Ook
op de Gentse universiteit, terwijl hij politieke en sociale wetenschappen studeerde, had
hij zijn grunch-punk-groepje, waarmee hij
toch een twintig à dertig optredens per jaar
had. “Ondertussen had ik een vriend die
roadie was bij Raymond”, gaat Vanelslander
verder. “Via hem ben ik er op mijn achttiende een handje beginnen toesteken. Een
heerlijke tijd, want het leek meer op uitgaan, veel plezier maken en gratis concerten volgen. Op een gegeven ogenblik heb ik
tienjarigen geen drempelvrees hebben om

een demo van mijn groepje aan Raymond

met iemand te beginnen spelen. Er staan

gegeven en hij zag er wel iets in. Van het

versterkers en een drumstel, maar vaak

een is het ander gekomen.”

komen er ook mensen met sax, trompet of

“Door Raymond is mijn muzikale interesse

djembè binnen of met nog vreemdere

enorm verbreed. Er zitten ook zoveel muzi-
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verenigingsnieuws

muziek

Sportoverleg Wemmel uit de
startblokken

kale stijlen en genres in zijn muziek. Zelfs
als een stijl mij minder ligt, leer je hem toch
te appreciëren door hem zo veel te spelen.
En het is enorm boeiend om met goede
muzikanten alle soorten muziek te maken.
Daar gaat niets boven.” Met Raymond
muziek kunnen maken is een heel leerrijke
ervaring. “We werken in een heel toffe
sfeer”, beaamt Vanelslander. “Al is Raymond
wel heel perfectionistisch. Je moet er als
muzikant voor zorgen dat je de materie
kent. Je moet voortdurend zorgen dat je
scherp staat, dat je muzikaal zo breed
mogelijk gaat. We krijgen de nodige muzikale vrijheid binnen de door Raymond uitgetekende lijnen. Hij heeft altijd een duidelijk
idee over hoe nummers moeten klinken. De
akkoorden en de schema’s liggen vast en wij
proberen iets te vinden tussen wat hij wil
en onze ideeën. Raymond is geen moeilijke

Op maandag 31 maart ging het

ven. “De meerwaarde van dit sport-

mens, maar hij moét wel perfectionistisch

Wemmelse sportoverleg officieel

overleg is dat er gezamenlijke activi-

zijn. Alle verantwoordelijkheid rust immers

van start. Reeds vanaf 1998 werd er

teiten kunnen georganiseerd wor-

op zijn schouders. Als wij iets doen dat

naar toe gewerkt. Nu is het zover:

den. Het sportoverleg wordt ge-

slecht klinkt, is het Raymond die de kritiek

het sportoverleg wordt een nieuw

steund door vzw ‘de Rand’. Vanuit

krijgt. Wij moeten een goede ruggensteun

onderdeel van de NKR Wemmel. De

vzw ‘de Rand’ krijgen de sportver-

zijn en daarom is hij soms wel ‘streng’.”

‘sectie sportoverleg’ staat open voor

enigingen een betoelaging. Ze kun-

Elk jaar kondigt Raymond aan dat hij gaat

alle sportverenigingen of sociaal-

nen ook terugvallen op de stafme-

stoppen, maar tot nu toe is dat - gelukkig -

culturele verenigingen met sportac-

dewerker”, aldus Mia. Als onder-

nog nooit gebeurd. “Ik hoop dat ik met hem

tiviteiten die zijn aangesloten bij de

voorzitter van het kersverse sport-

nog lang kan spelen”, besluit Vanelslander.

NKR Wemmel. Mia Van den Berghe

overleg heeft ze reeds een aantal

“Het is moeilijk om in België een groep te

(ondervoorzitter en lid van WEVO

concrete plannen. “Via het sport-

vinden die honderd keer per jaar optreedt

Volleybal): “Het belangrijkste criteri-

overleg kunnen sportverenigingen

en waarbij je graag speelt. Groepen als

um om aan te sluiten is een

nu participeren aan ruimere initia-

Soulwax, Arid en Deus vind ik supergroe-

Nederlandstalige werking. We slui-

tieven zoals de ‘Dag van het Park’.

pen, maar ze kunnen niet zoveel optredens

ten geen anderstaligen uit maar de

Ook kunnen de sportverenigingen

garanderen. Met Raymond treden we op in

trainingen moeten in het

zelf één keer per jaar een overkoe-

alle mogelijke zalen en culturele centra en

Nederlands gegeven worden. De

pelende activiteit organiseren en

op bedrijfsfeestjes en dergelijke, wat maakt

erkenning door de NKR is daarvoor

kan een lokale sportprijs ingericht

dat we elk weekend drie à vier keer spelen.

onze garantie.” Reeds elf verenigin-

worden. Daarnaast wordt er binnen-

Dat maakt dat ik er min of meer van kan

gen zijn het engagement aange-

kort een eigen logo uitgewerkt.”

leven. Maar het is meer dan dat… Ik zou de

gaan: AVO Volleybal, Hooghuys

muren oplopen mocht ik een weekend niet

Volleybal, vzw Mogen Doen, de

Wie meer inlichtingen wil of als sport-

kunnen spelen.”

Wemmelse Zwemvereniging,

club wil deelnemen aan het sportover-

Markant, WEVO Volleybal, KVK

leg kan contact opnemen met Geert

Wemmel, AVO Turnen, SCVVLV-

Pittomvils (voorzitter sportoverleg), Mia

Gymclub, biljartclub Krijt op Tijd en

Van den Berghe (ondervoorzitter sport-

Raymond van het Groenewoud speelt in De

Goudvink.

overleg) of Saar Casteels (stafmedewer-

Zandloper op donderdag 8 mei ‘Een Jongen uit

Met de samenwerking tussen deze

ker), tel. 02/460.73.24,

Schaarbeek’.

verenigingen is er een platform

saar.casteels@derand.be

Frodo Daems

gecreëerd dat overleg mogelijk
maakt en ruimte biedt aan nieuwe
verenigingoverschrijdende initiatie-
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vereniging in de kijker

Art nouveau
wandeling

Kampioenenvreugde en afscheidstranen
De herenploeg van AVO Wemmel Volleybal speelt kampioen

Davidsfonds - 17 mei
Het Davidsfonds maakt op
zaterdag 17 mei een leerrijke uitstap met gids Wim
Vernaeve. De Brusselse art
nouveau staat centraal. Er
wordt een bezoek gebracht
aan het fameuze Hortahuis.
Op de wandeling wordt stilgestaan bij een vijftiental
prachtige woningen.
Plaats van afspraak is de
ingang van het kerkhof van
Jette van waaruit we om
13u met tram 94 richting
Louizalaan trekken. We zijn
terug omstreeks 17u30.
Kostprijs: € 5.
Info: Erik Van Roy,

Enkele weken geleden speelde de 2de

De titel werd op gepaste wijze gevierd.

0475/98.03.09,

herenploeg van AVO Wemmel Volleybal

over slijtagekwaaltjes. En de verantwoorde-

e.vanroy@village.uunet.be

kampioen in tweede provinciale. Het resul-

lijkheid volledig op de schouders van de

taat van een regelmatig seizoen. Toch was

jongeren Daan Waegeman, Stijn Raspe, Gerd

het kampen tot de laatste dag. Coach Rudi

Leo en de gebroeders Roesems leggen, is

Olbrechts: “Onze misstap tegen Haasrode

misschien nog wat te vroeg.”

zorgde ervoor dat we opnieuw gelijk stonden met rechtstreekse concurrent Bever.

Een afscheid bij de dames

Wie van ons beide geen steek liet vallen,

Terwijl de herenploeg hun titel vierden,

was bijna zeker kampioen. Bever deed dat

werd bij de dames afscheid genomen van

tegen Schepdaal. Vanaf dan hadden we alles

Katrin Vanbellingen, het laatste jeugdpro-

in eigen handen. Winst in onze voorlaatste

duct van de generatie van begin jaren tach-

wedstrijd verzekerde ons van de titel zodat

tig. Katrin: “Het is altijd moeilijk om te zeg-

de laatste wedstrijd op Bever van geen tel

gen dat je stopt. Ik ben bij Wemmel aange-

meer was.”

sloten vanaf 1979. Dat is 24 jaar dat ik hier

De ploeg is een mengeling van jonge spelers

op dat balletje sla. Ik kreeg het gevoel dat

en spelers met ervaring. (Reserve)spelverde-

het allemaal een beetje een sleur werd. En

ler Peter Praille: “Ik heb vorig seizoen de fak-

als je je niet meer 100% kunt motiveren,

kel doorgegeven aan Kevin De Win. Hij

vind ik dat je eerlijk moet zijn met jezelf en

begon aan elke wedstrijd en alleen als de

de ploeg. Ze hebben mij trouwens aange-

zenuwen hem parten speelden of als hij

naam verrast: mijn laatste wedstrijd gewon-

onzeker werd, kwam ik in zijn plaats. Dat is

nen en in de bloemetjes gezet! Ik wist hele-

echter heel weinig gebeurd. Maar als het

maal niet dat ze iets van plan waren. Dat

moest, loonde het wel.”

bracht toch een beetje emoties los.”

Volgend seizoen komt de ploeg uit in eerste

Voor volgend seizoen moet de ploeg op zoek

provinciale en dus in een sterkere competi-

naar een nieuwe sterkmaker. Maar de tijd

tie. Rudi Olbrechts: “Twee jaar geleden

dat speelsters voor een langere periode bij

speelden we ook al in die reeks, maar toen

eenzelfde ploeg blijven, is wel voorbij.

werd het een afknapper. Om dat te vermijden gaan we een extra sterkhouder aantrekken. De ervaring van Rudi Verheyden is van
groot belang, maar hij begint toch te klagen
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Dirk Vanbellingen

verenigingsnieuws

aan de politieke pols

Brussels, toekomsttaal Mega-quiz
vrijdag 23 mei
voor Europa
SCVVLV-causerie door Jef De Keyser
15 mei – 20u

Klacht tegen
kieslijsten

Lang verwacht en toch gekomen. Na het

De oppositielijst 'Wemmel'

succes van de vorige edities, volgt er

heeft bij de provincie

opnieuw een Mega-quiz voor de verenigin-

Vlaams-Brabant klacht

Dat de Europese Unie zich momenteel

gen. Opnieuw trekken we hiervoor naar De

ingediend tegen de onwetti-

bedient van 15 verschillende talen is niet

Zandloper op vrijdag 23 mei.

ge inschrijving van kiezers

ideaal voor een goede communicatie. Mede

Inschrijven kan telefonisch of per e-mail

op kieslijsten in de gemeen-

daardoor zit de EU in een impasse. En dan

voor 11 mei. Gezien de massale opkomst bij

te. Het gaat om Belgen die

spreken wij nog niet van de immense uitga-

de vorige edities kan slechts één ploeg per

verblijven in het buitenland,

ven aan tolken en vertalers. Jef De Keyser,

vereniging deelnemen. Een ploeg bestaat uit

én die een Franstalig regis-

stichter van de Academie van het Brussels

5 deelnemers. Het is uiteraard ook leuk als

tratieformulier als kiezer in

en van de Stichting Brabantse dialecten,

de ploeg herkenbaar is door bijvoorbeeld

de gemeente Wemmel

doet een eenvoudig voorstel: laat de men-

eenzelfde T-shirt, een uniform, of een

indienden. Op 22 april

sen de taal spreken van de stad waarin zij

bepaalde kleur.

waren er in Wemmel 166

werken, in dit geval het ‘Brussels’. Dat het

De quiz, met klank en beeldmateriaal op

formulieren van Belgen die

Brussels dialect mede aan de oorsprong ligt

groot scherm, gaat van start om 19u30 stipt

in het buitenland verblijven,

van de Nederlands standaardtaal, zal nie-

(deuren om 19u) en zal een drietal uren

binnengekomen. Daarvan

mand meer in twijfel trekken. Maar wat

duren. De vragen zullen opnieuw van zeer

was negentig procent in het

weinigen weten, is dat het Brussels de oud-

uiteenlopende aard zijn. Deelname is geheel

Frans opgesteld. Die kiezers

ste taal ter wereld is, omdat de eerste men-

gratis en uiteraard zijn supporters meer dan

kunnen in feite niet geregis-

sen reeds Brussels spraken. Jef De Keyser

welkom.

treerd worden omdat
Wemmel een faciliteitenge-

brengt ons een interessante, ludieke en rijk
gekleurde lezing, doorspekt met authentiek

Inschrijven kan je bij: Armand Hermans,

meente is waarvan de

Brussels.

02/460.13.08, armand.hermans@tijd.com of Raf

bestuurstaal het Nederlands

Iedereen is welkom op 15 mei om 20u in De

De Visscher, 0474/980.979, Raf.Devisscher@sca-

is. En de taalfaciliteiten voor

Zandloper. Deelname in de kosten: 2 euro

nia.be

Franstaligen gelden enkel

(leden), 3 euro (sympathisanten). Tijdens de

voor inwoners van de

pauze wordt een drankje aangeboden.

gemeente zelf. Het gros van

Noteer: alvast ook zaterdag 14 juni: ‘midzo-

die 166 Belgen die in het

mer-wandeling’ in de Zennestreek. Bezoek

buitenland verblijven, en in

ook onze website:

Wemmel willen stemmen,

http://members.lycos.nl/scvlvwemmel

woont niet in de gemeente.
Zij mogen volgens de wet in

Monique Van der Straeten

ons land stemmen in een

voorzitter SCVVLV en gymclub

gemeente van hun keuze,

02/461.19.38

maar ze moeten de taalwetten wel respecteren. Wat
hier niet het geval is.
Joris Herpol
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nieuws uit

de zandloper

04-05
klassieke muziek

03-05 tot 01-06
expo

Randacademie

Jennifer De Plu

I.s.m de gemeentelijke muziekacademie van Wemmel

“Ik werk het liefst met heel uiteenlopende

Jolente De Maeyer (Viool)
Nikolaas Kende (Piano)
Programma

materialen. Mijn schetsen bestaan uit potlood, stiften, inkt, maar vooral oliepastels.
Met deze dikke materie kan ik meteen héél
snel plastisch werken. Ook andere media
zoals fotografie en computer komen van
pas. Foto’s
van familieleden en
wetenschappelijke foto’s
van het
lichaam
inspireren
me en zijn
uiteindelijk
de rode
draad doorheen mijn
werk. Verder maak ik kleine maquettes
bestaande uit heel uiteenlopende materialen zoals brokken klei, papier, hout, verf of
verzamelde en gevonden spulletjes. Deze
fotografeer ik weer op een manier dat er
een abstract beeld overblijft. Deze ‘dingen’

J.S. Bach Solo Sonate nr.1 BWV 1001

geven me de mogelijkheid om schetsen in

Adagio

en van de ruimte te maken. De constructie

Fuga

is voor mij een interessant gegeven. Zo

Siciliana

onderzoek ik het beeld, kleur en vorm. Dit

Presto

alles behoort tot een voorafgaand maar zeer
belangrijk proces. Ze zijn nodig voor mijn

L.V. Beethoven Sonate voor piano en viool

uiteindelijke werk, mijn schilderijen”, aldus

Opus 12 nr.2

Jennifer De Plu.

Allegro vivace

“Deze schilderijen bestaan momenteel voor-

Andante piu tosto Allegretto

al uit acrylverf, omdat ze me de mogelijk-

Allegro piacevole

heid geeft mijn idee zeer snel uit te werken.
Elk moment van handelen is een belangrijk

M. Ravel Vioolsonate

moment. Door het snelle handelen met dit

Allegretto

materiaal ontstaat er een enorme interactie

Blues: Moderato

met het doek. Ook het fysieke handelen

Perpetuum mobile: Allegro

speelt een grote rol.”

zondag 4 mei - 11u - De Zandloper

Jennifer De Plu

tickets: € 6 (abo en leerlingen muziekacademie),

3 mei tot 1 juni

€ 7 (vvk, cjp en plus-3-pas) € 9 (kassa)

GC De Zandloper

Aperitief inbegrepen!
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07-05 tot 02-06
expo

Peter Van Hoof
Scènes 99-2001
Peter Van Hoof studeerde fotografie aan de

fotograaf, moet afleggen tegen fictieve, ima-

Koninklijke Academie van Gent. Na een

ginaire en geïdealiseerde versies ervan. De

intermezzo op de fotoredactie van een

alledaagse werkelijkheid, ons dagelijkse

Gentse krant, begon hij in 1997 als freelan-

leven wordt steeds intenser vergeleken met

ce-fotograaf. Er volgden opdrachten voor

wat we zien in de reclame- en modewereld,

kranten, tijdschriften en enkele ngo’s.

de film, de televisieshows.

Daarnaast was hij vertegenwoordigd op ten-

De vreemde wereld wordt gekooid in banale

toonstellingen in België, Nederland,

schema’s, vastgelegd in simpele patronen,

Frankrijk en Italië.

vereenvoudigd tot scenario’s en vervormd

Peter Van Hoof ziet zichzelf op de eerste

tot televisieformats. Zelfs de ‘kleine’ ingre-

plaats als reportagefotograaf. Wanneer het

pen in onze werkelijkheid worden steeds

medium ‘fotografie’ en het concept ‘reporta-

meer gekneed naar imaginaire en geïdeali-

ge’ of ‘documentaire’ samenkomen, dan

seerde beelden. De foto’s van Peter Van Hoof

verwacht de kijker meestal een reeks foto’s

tonen dit. Soms heel expliciet, dan weer

van een welomschreven gebeuren of toe-

subtiel, maar steeds met een visuele meer-

stand. Bij deze tentoonstelling echter, tracht

waarde die de inhoudelijke trivialiteit over-

Peter Van Hoof los te komen van de tendens

stijgt.

foto’s in genres in te delen of te categoriseren. Hij toont een reportage, maar de foto’s

© Tim Goetmaeckers, mei 2002

vormen geen reeks en handelen op zich niet
over een gemeenschappelijk onderwerp.

Fotografiecircuit Vlaanderen

De foto’s, los van het ‘onderwerp’, tonen een

Peter Van Hoof

gefragmenteerd beeld van de werkelijkheid.

7 mei tot 2 juni

Een complexe, niet-te-verklaren en vaak

GC De Zandloper

onbetrouwbare realiteit die het, volgens de

de zandloper | jaargang 4, nr 5, mei 2003 11

de zandloper

nieuws uit

08-05
muziek

07-05
jeugdfilm

16-05
film

R. v/h Groenewoud Scooby-Doo

Bowling for Columbine

Een Jongen uit Schaarbeek

Nadat voor de zoveelste keer Fred

Deze tragikomische documentaire

Raymond van het Groenewoud doet

alle krediet opeist voor een geslaagde

werd door pers en toeschouwers laai-

meer met minder. De groep is voor de

spookjacht in de Wow-o speelgoedfa-

end enthousiast onthaald. Michael

nieuwe tournee uitgebeend tot 3

briek barst de bom bij de rest van de

Moore dankt zijn succes vooral aan

begeleiders. Zo’n spaarzame opstel-

Scooby-bende. Ze ontbinden Mystery

de humor waarmee hij ernstige

ling betekent niet dat er gezocht

Inc. en gaan ieder hun eigen weg.

onderwerpen verteerbaar maakt.

wordt naar minder. De muzikanten

Twee jaar gaan voorbij als alle leden

Naast Michael Moore herkennen we

spelen niet louter wat in zijn hoofd

van het voormalige Mystery Inc.

ongetwijfeld Charlton Heston,

zit, maar krijgen meer ruimte om

opgetrommeld worden om naar

zichzelf te zijn. In het programma

Spooky Island te komen(een pretpark

‘Een Jongen uit Schaarbeek’ brengt

dat gesticht is door Mr.

Raymond vooral zijn nieuwe num-

Mondivarious). Mr. Mondivarious wil

mers uit de gelijknamig cd.

dat Mystery Inc. uitzoeken waarom

Verliefdheid is het hoofdthema. Van

jeugdigen die het eiland verlaten dat

Marilyn Manson en George W. Bush.

heel introverte en intieme momenten

als bijna gehersenspoelde zombies

In het plaatsje Columbine richten

tot uitbundige rock. Een aantal klas-

doen, terwijl ze aankomen als uit-

twee tieners een slachting aan in een

siekers die passen in dit geheel zijn

bundige tieners.

school. Een onthutste Michael Moore

opgenomen in het programma:

Zal het de Scooby-bende lukken om

trekt op pad om op zijn satirische

gelukkig zijn, soms alleen, soms met

het raadsel van Spooky Island te ont-

manier de duivelse liefde van

een ander, daar komt het vooral op

rafelen en de duistere plannen van

Amerikanen voor vuurwapens aan te

neer. Een avondje genieten!

het brein achter het rare gedrag van

klagen. Hij brengt een bezoek aan de

de tieners te dwarsbomen? Zullen

broer van de Oklahoma-bommenleg-

Raymond van het Groenewoud (zang,

Daphne, Velma, Fred en Shaggy hun

ger, praat met horrorrocker Marilyn

gitaar), Cesar Janssens (drums), Bert

ruzies achter zich kunnen laten om

Manson en confronteert Charlton

Embrechts (bass) en Thomas Van

zodoende het mysterie op te lossen?

Heston, de president van de NRA,

Elslander (gitaar).

met het resultaat van gebruikte
Regie: Raja Gosnell, 2002. Met o.a.

munitie.

donderdag 8 mei - 20u - De Zandloper

Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar,

tickets: € 11 (abo), € 13 (vvk, cjp en

Matthew Lillard, Linda Cardellini, Scott

Oscarwinnar Docufilm 2003!

plus-3-pas), € 15 (kassa)

Innes, Rowan Atkinson, Isla Fisher.

Regie: Michael Moore, Canada-VS, 2002 -

Lees ook het intervieuw op blz. 6-7

woensdag 7 mei - 14u30 - De Zandloper

Duur: 120 minuten.
tickets: € 3 (kassa), € 2,50 (vvk, cjp,

vrijdag 16 mei - 20u - De Zandloper

plus-3-pas), filmstrip: € 10 (5 films)

tickets: € 3 (kassa), € 2,50 (vvk, cjp,
plus-3-pas), filmstrip: € 10 (5 films)
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and-nieuws

Brabant is speciaal
Over de kieswethervorming en het Arrest van het Arbitragehof
De federale verkiezingen staan voor de deur.

Aangespoord door de uitspraken van de

ze of de verkiezingen geldig zijn verlopen.

Raad van State besloten N-VA, CD&V en

Tegen die beslissing is geen beroep moge-

Vivant naar het Arbitragehof te stappen.

lijk, ook niet als het Arbitragehof (een

Ze richten hun pijlen op de dubbele kan-

deel van) de kieswet later definitief zou

didaatstelling voor Kamer en Senaat en

vernietigen.

de regeling voor Brabant. Door de invoe-

Dit alles betekent dat in de provincies

ring van de nieuwe provinciale kieskrin-

Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het

gen voerde men, volgens hen, een discri-

arrondissement Brussel-Hoofdstad de

minatie in voor de kandidaten en kiezers

kamerverkiezingen van 18 mei moeten

van Leuven. Zij hebben immers niet lan-

plaatsvinden volgens de oude kieswetge-

ger de garantie dat Leuven effectief 7

ving, dus in de kieskringen Leuven,

kandidaten naar de Kamer kan sturen,

Brussel-Halle-Vilvoorde en Nijvel. De

wat in strijd is met de grondwet. Ook de

apparentering zal in deze kieskringen

kiesdrempel werd onder vuur genomen.

opnieuw spelen, en de 5% kiesdrempel

Deze wordt voor elk arrondissement af-

geldt er niét. In de andere provincies is

zonderlijk ingevoerd, behalve voor Brus-

die wél van kracht. Na wat opwinding

sel-Halle-Vilvoorde en Leuven waar de

binnenskamers bleek de paars-groene

drempel op beide kieskringen wordt bere-

meerderheid zich neer te leggen bij de

kend. En het systeem van apparentering

uitspraak van het Arbitragehof en besliste

blijft nog enkel gelden tussen Nijvel en de

geen nieuwe initiatieven meer te nemen

Franstalige lijsten in Brussel-Halle-Vil-

om dit deel van de kieswetgeving aan te

voorde. Dit alles schendt eveneens het ge-

passen voor de verkiezingen van 18 mei.

De nieuwe kieswet voert onder meer pro-

lijkheidsbeginsel, poneerde de oppositie.

N-VA, Vivant en het Liberaal Appel stap-

vinciale kieskringen en een provinciale

Het Arbitragehof schorste in haar uit-

ten opnieuw naar het Arbitragehof omdat

kiesdrempel van 5% in. Grotere kiesom-

spraak van 26 februari een aantal omstre-

de nieuwe situatie volgens hen nieuwe

schrijvingen en een kiesdrempel moeten

den bepalingen van de hervorming voor

discriminaties doet ontstaan. Het Arbi-

de politieke versnippering tegengaan en

Brabant. Het Hof vindt het ongrondwette-

tragehof verklaarde deze klacht begin

de kopstukken kunnen zich kandidaat

lijk dat inwoners uit Vlaams-Brabant voor

april echter als onontvankelijk. Over de

stellen voor een groter publiek, redeneer-

dezelfde lijsten kunnen stemmen als de

kern van de klacht, nl. dat er een nieuwe

de paars-groen. Voor Brussel-Halle-Vil-

inwoners uit Brussel. Het Arbitragehof

discriminatie ontstaat omdat er in alle

voorde werd een specifieke regeling uit-

stelt vast dat de kiezers van Leuven niet

provincies een kiesdrempel van 5%

gewerkt omdat een splitsing politiek niet

meer zeker zijn dat ze zeven vertegen-

bestaat behalve in Brabant, sprak het

haalbaar bleek wegens verzet bij de

woordigers in de Kamer zullen hebben,

Arbritagehof zich niet uit. De N-VA bena-

Franstaligen. Er werd een regeling getrof-

want de Brusselaars beslissen mee hier-

drukt dat de gelijke behandeling van alle

fen waarbij de Nederlandstalige kandida-

over, en dat is in strijd met de grondwet.

Belgen veronderstelt dat er ook in

ten van de arrondissementen Brussel-

Het is ook in strijd met het gelijkheidsbe-

Vlaams-Brabant een provinciale kieskring

Halle-Vilvoorde en Leuven op dezelfde

ginsel, want de andere Belgen hebben wel

komt. Verschillende kopstukken uit het

lijsten konden staan.

het recht op eigen gekozenen, de Leuve-

Leuvense – ook van meerderheidspartijen

De Raad van State noemde de hervorming

naars feitelijk niet, zo redeneert het Hof.

– hebben opgeroepen om van de splitsing

voor Brabant echter “compleet onsamen-

Het Arbitragehof velde een voorlopig

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

hangend en niet toepasbaar”. Vele andere

arrest. Het vindt de argumentatie van de

in de volgende regeerperiode werk te

commentatoren zagen in de nieuwe rege-

klachtindieners gegrond. Door deze pro-

maken. 28 burgemeesters uit Vlaams-

ling eveneens een discriminatie en von-

cedure in kortgeding wordt de toepassing

Brabant, of álle burgemeesters min die

den de regeling voor Brabant alles behal-

van de wet tijdelijk geschorst. Indien het

van de faciliteitengemeenten, vinden het

ve ‘evenwichtig’. Blijkbaar wogen ook

Arbitragehof in haar definitieve uitspraak

ook stilaan tijd dat dit gebeurt. De

politieke overwegingen van enkele boeg-

bepaalde delen van de nieuwe kieswet

Vlaamse Regering was al langer die

beelden uit het Leuvense, die hun kiespu-

afkeurt, betekent dit nog niet dat de ver-

mening toegedaan, want formuleerde het

bliek aanzienlijk konden verruimen, door

kiezingen overgedaan moeten worden.

in haar regeerakkoord. Afwachten maar

om in te stemmen met deze regeling.

Onmiddellijk na de verkiezingen komt

wat daar in een eventuele volgende ronde

Ondanks alle tegenwerpingen hield de

immers de Kamer van Volksvertegen-

staatshervorming van terechtkomt.

federale regering voet bij stuk en hand-

woordigers bijeen om de geloofsbrieven

haafde haar hervorming.

van de verkozenen te bekijken en beslist

Over de kieswethervorming, één van de grote
projecten van paars-groen I, ontstond nogal
wat commotie, vooral nadat het Arbitragehof
in februari besliste de hervorming voor de
‘oude provincie’ Brabant te schorsen. Even
recapituleren wat de toestand nu juist is.

Kris Versaen
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and-nieuws

Vinnig Vlaanderen

Waterloket

Vinnig Vlaanderen is een campagne van de

Vlaanderen verbruikt ongeveer 745 miljard

Vlaamse overheid met als slogan ‘Geniet

liter water per jaar. Dat is 120 liter water per

meer van je leven door elke dag een halfuur

Vlaming per dag. Om tegen 2015 overal een

te bewegen’. Op 23 maart is de campagne

goede ecologische toestand van het water te

van start gegaan. Op de webstek www.vin-

halen, zoals opgelegd in de Europese

nigvlaanderen.be staan bewegingstips, een

Kaderrichtlijn, zullen nog veel inspanningen

conditietest en adressen van vinnige vereni-

nodig zijn. Het decreet integraal waterbe-

gingen in heel Vlaanderen. Ook het campag-

heer, dat de eerstkomende weken definitief

nemateriaal is er te vinden, zoals de affiche,

zal worden goedgekeurd door de Vlaamse

folders, advertenties en tv-spots. In 2003

Regering, is alvast een duidelijke aanzet tot

staat het thema ‘bewegen’ centraal, in 2004

een vernieuwde aanpak van de waterproble-

zal het hoofdaccent liggen op ‘gezonde voe-

matiek in Vlaanderen. Het decreet leert ons

ding’.

anders omgaan met water en vormt het

wapen tegen overstromingen. Water stopt
Het is niet alleen de bedoeling om mensen

evenwel niet aan de landsgrenzen. Vandaar

via Vinnig Vlaanderen te sensibiliseren voor

dat Vlaanderen tot duidelijke afspraken wil

de voordelen van meer bewegen. Bewegen

komen met de buurlanden. Ook de burger

en sporten hebben bovendien een belangrij-

speelt een belangrijke rol in het Vlaamse

ke sociale functie. Heel wat organisaties bie-

waterverhaal. Om die burger nog beter te

den bewegingsactiviteiten aan, verspreiden

informeren, zette de Vlaamse overheid op

informatie of geven vorming. Vinnig

22 maart het ‘Waterloket’ on line. Het

Vlaanderen wil deze organisaties een forum

‘Waterloket’ is een centraal aanspreekpunt

geven en nodigt hen uit om partner te wor-

waar burgers, gemeenten, landbouwers en

den van het project. Ook het Vlaamse

bedrijven terechtkunnen met de meest uit-

bedrijfsleven wordt opgeroepen om deel te

eenlopende vragen over duurzaam waterge-

nemen aan de actie. Wie op de site de leuk-

bruik. Van “Hoe installeer ik een waterput?”

ste ideeën instuurt om meer te bewegen op

tot “Hoe kan ik subsidies krijgen voor een

het werk, krijgt een bedrijfsmassage cadeau.

individuele waterzuiveringsinstallatie?”. Het
‘Waterloket’ is on line te bereiken op

Meer informatie: Vlaamse Infolijn,
tel. 0800-3 02 01.
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www.waterloketvlaanderen.be.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Tel.info

Dansspektakel

De Zandloper

0475/21.09.83

Jennifer De Plu

Tentoonstelling

De Zandloper

02/426.40.74

De Zandloper i.s.m.

Aperitiefconcert: Jolente De Maeyer (viool) en

De Zandloper

02/460.73.24

de Muziekacademie

Nikolaas Kende (piano)

02/460.44.26

mei
3 Namiddag ViadAns vzw
en avond
03 t.e.m. 01/06
4 11u

Wemmel
4 13u30

Vakantiegenoegens

Wandeling in het schilderachtige

Vertrek om 13u30 parkeer-

Wemmel

Chaumont-Gistoux

plaats gemeentehuis Wemmel

8 13u30

KAV Wemmel

Scrabble

Auxilium

8

Markant Wemmel

Bezoek tuin in Herkenrood

9 14u30

KBG Wemmel

Informatienamiddag:

St.-Servaas

Gebruik van geneesmiddelen

SCVLV Wemmel

Causerie: Het Brussels, toekomsttaal voor

15 20u

02/460.54.54
02/460.16.69

Auxilium

02/460.33.48

De Zandloper

02/461.19.38

Europa door Jef De Keyser
15 18u45

KAV Wemmel

Moederfeest

SKC

02/460.73.09

17 Avond

Chiro Wemmel

Fuif

De Zandloper

02/460.23.94

22 13u30

Markant Wemmel

Leesclub

De Zandloper

02/460.69.31

Mega-quiz voor de verenigingen

De Zandloper

0474/980979

23 19u30

02/460.13.08
24

Landelijke Gilde Wemmel Jaarlijkse reis

27 14u

DIC Investclub Wemmel Beleggingsclub

De Zandloper

02/460.16.69

29 13u

Vakantiegenoegens

Vertrek 13u parking

02/460.10.58

Wemmel

Fietstocht: ‘Drie provinciën’

gemeentehuis Wemmel

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun eenmalige activiteiten voor de periode juni 2003 bekend willen maken, kunnen dit
doen door een lijstje met een zo beknopt mogelijke omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten ten laatste op 12 mei
aan De Zandloper te bezorgen.
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nieuws uit De Zandloper

De Zandloper
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

de zandloper
is een uitgave van het

Rand-academie | Aperitiefconcert
zondag 4 mei – 11u – De Zandloper

Gemeenschapscentrum
De Zandloper en
vzw ‘de Rand’.

Raymond van het Groenewoud | Een Jongen uit Schaarbeek
donderdag 8 mei – 20u – De Zandloper

de zandloper komt tot stand
met de steun van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant

Bowling for Columbine | Film
vrijdag 16 mei – 20u – De Zandloper

Redactie
Guido Deschuymere,
Raf De Visscher,
Monique Froment,
Stefaan Gunst, Joris Herpol,

Voor info, tickets en reservaties

Joris Roesems, Willy Spittaels,

Voor de eigen programmatie van de Zandloper kunt u terecht op het secretariaat
maandag tot en met vrijdag: 9u-12u en 13u-17u

Tony Stevaert,
Herman Vander Voorde,

zaterdag: 9u-12u (tijdens de schoolvakanties enkel tot 16u en op zaterdag gesloten)

Jan Verhasselt

tel. 02-460.73.24 • fax 02-460.55.37

Eindredactie

e-mail: info@dezandloper.be • website: www.dezandloper.be

Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

rek.nr. 091-0113148-75
Gelieve in geval van overschrijving te vermelden over welke voorstelling het gaat.

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
Stefaan Gunst
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

http://www.dezandloper.be

http://www.applaus.be
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