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gemeenschapskrant van

aan de politieke pols

Nieuw bolwerk voor politie
Aan de Dries in Wemmel werd in mei het

Hoeve Dries om te bouwen tot een modern

nieuwe politiecommissariaat voor de inter-

politiehuis. Je kan dit politiehuis het bol-

ventiedienst van de lokale politie Asse-

werk van de politiezone AMOW noemen.

Merchtem-Opwijk-Wemmel (AMOW) in

Alle interventieploegen hebben immers aan

gebruik genomen. Minister van Binnen-

de Dries hun thuisbasis. We zijn nu vijf jaar

landse Zaken, Antoine Duquesne, kwam het

later, en het resultaat mag gezien worden”,

gebouw plechtig inhuldigen. Hij hield - ver-

vertelde een trotse burgemeester Marcel Van

rassend toch - een toespraak enkel in het

Langenhove.

Nederlands. “De zone AMOW is gelegen op

In totaal moeten er in de politiezone Asse-

Vlaams grondgebied. Het is dan ook logisch

Merchtem-Opwijk-Wemmel zo’n 120 politie-

dat ik hier Nederlands praat”, aldus

mensen actief zijn. Momenteel zijn er dat

Duquesne.

negentig. De zone wil zo snel mogelijk nieu-

Voorzitter van het politiecollege van de zone

we politiemensen aantrekken. Het kader

AMOW Michel Vanhaeleweyck: “De bouw

werd inmiddels al uitgebreid met tien hulp-

duurde iets langer dan voorzien, maar we

agenten, waarvoor de vacatures al zijn uit-

zijn niet over één nacht ijs gegaan. Hoeve

geschreven.
Joris Herpol

Proces Saelens duurt
bijna dertig jaar
Op de laatste gemeenteraad stond het ‘proces-Saelens’ nog maar eens op de agenda.
Sinds 1977 zijn er in dit verband procedures
voor verschillende rechtbanken aan de
gang. De firma Saelens bouwde destijds de
gebouwen van de bejaardenflats, beter
bekend als de ‘Residentie Geurts’, aan de
Prins Boudewijnlaan. De werken werden in
de jaren ‘70 stilgelegd na verschillende procedures. Het aantal toegelaten bouwlagen
werd overschreden. Er volgde een jarenlange
procedureslag. Saelens vraagt miljoenen
euro’s schadevergoeding aan de gemeente
Wemmel omdat hij jarenlang een deel van
zijn machinepark, dat aan de bouwwerf van
de residentie stond, niet kon gebruiken. De
Dries werd omgevormd tot een multifunc-

gemeente heeft nu in cassatie haar slag

tioneel gebouw met moderne apparatuur. Er

thuis gehaald. Cassatie handelt enkel over

zijn drie cellen met camerabewaking voor-

procedurefouten, en niet over de grond van

zien, en de ruiten aan de buitenzijde zijn

de zaak. Daarom moet de zaak nu opnieuw

vervaardigd uit kogelvrij glas. De interven-

ten gronde worden gepleit voor het Hof van

tiedienst met zo’n veertig politiemensen

Beroep. Deze procedure zal in 2005 voor het

krijgt haar vaste stek in Hoeve Dries. Het

Hof van Beroep in Antwerpen worden

merendeel van de interventies in de zone

beslecht.

gebeuren namelijk in de grensgebieden met
Brussel. Dan is het logisch dat je de interventiedienst dichtbij de grootstad neerpoot.
Van daaruit zijn onze ploegen in een mum
van tijd ter plaatse.”
“In 1998 kreeg de architect de opdracht om
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Joris Herpol

uit de gemeente

Bibliotheek verfranst bewust
De Plaatselijke Openbare Bibliotheek (POB) van
Wemmel, gesubsidieerd door de Vlaamse over-

Kinderanimatie
tijdens zomervakantie

heid, heeft de laatste maanden blijkbaar de liefde
• Opvang in de gemeenteschool

voor het Frans opgevat. Enkele feiten maken dit

(tweetalig)

duidelijk.

9 weken lang – voor kinderen
van 2,5 tot 12 jaar – tussen 7u

Feit één: op de laatste gemeenteraad werden

en 18u – in kleuterschool

twee nieuwe leden voor het beheersorgaan

Doornroosje

van de bibliotheek aangeduid. Eén van de

Voor meer informatie: gemeentebe-

twee spreekt ‘uniquement français’. Feit

stuur Wemmel

twee: op de gemeentelijke website wemmel.be

• Een multisportkamp georgani-

staat al geruime tijd een oproep voor een

seerd door vzw Okido

Franstalige leesgroep “qui s’interesse à la

(Nederlandstalig)

litérature francophone”. Feit drie: Nekkersdal,

Van 7 tot en met 11 juli – voor

het Nederlandstalig gemeenschapscentrum

kinderen tussen 4 en 15 jaar –

van Laken, krijgt van de Wemmelse biblio-

tussen 9u en 16u (toezicht van

theek een ééntalig Franse brief met de vraag

de Paul Van Grembergen, Minister van

8u tot 17u) – in de sporthal van

om informatiefolders toe te sturen. Toeval?

Binnenlandse Aangelegenheden op een vraag

het Horeca- en Sport Instituut

Chris Andries, bevoegde Schepen van Cul-

in het Vlaams Parlement.

Voor meer informatie:

tuur, snapt het probleem niet. “Het klopt niet

Bilbiothecaris Patricia Hautain stelt in een

www.okido.ws of

dat we plots de ‘Franstalige kaart’ trekken.

reactie dat “de verhoudingen in onze collec-

okido_wemmel@pandora.be of

We respecteren de wettelijke verhoudingen.

tie strikt gerespecteerd blijven volgens de

0497/65.69.78 (na 19u)

De brief aan Nekkersdal was een vergissing

wettelijke bepalingen. Zo is 75% van de col-

• Speelpleinwerking 3sje

waarvoor we ons bij Nekkersdal hebben ver-

lectie Nederlandstalig, 25% Franstalig, en een

(Nederlandstalig)

ontschuldigd. We willen het aanbod van

klein deeltje Engelstalig. Vijf jaar geleden

Van 14 juli tot en met 1 augus-

Franstalige informatiefolders in onze biblio-

werden Nederlandstalige Culturele Centra

tus en van 11 tot en met

theek uitbreiden. Dat was tot nu toe totaal

aangeschreven om hun aanbod kenbaar te

29 augustus – voor kinderen van

onvoldoende. En wat is er mis mee dat we

maken in onze bibliotheek. Wij willen dezelf-

4 tot 12 jaar – tussen 14u en 17u

onze bibliotheekbezoekers vollediger willen

de dienst aanbieden aan de Franstalige

(toezicht van 13u tot 18u) – in

informeren?”

bezoekers van onze bibliotheek. Momenteel

jeugdcentrum Villa3s

Dat een Nederlandstalige bij de samenstel-

is ongeveer de helft van de bezoekers

Let wel: er wordt ’s middags een

ling van de bibliotheekcommissie uit de boot

Nederlandstalig, de andere helft Franstalig.”

bus ingelegd om kinderen de

viel, noemt Andries een samenloop van
omstandigheden. “Van zodra er een plaats

mogelijkheid te geven van de

Joris Herpol

opvang in de gemeenteschool

vrij komt, is zij welkom”, verzekert hij. Op de

naar het speelplein te gaan. Voor

vraag waarom er een Franstalige leesgroep

meer informatie: Lies Timperman:

wordt opgericht, wilde Andries aan de tele-

3sje@speelplein.net of 02/460.13.65

foon niet antwoorden.

(week) of 0486/10.15.52 (weekend)

Of Andries met zijn Franstalig offensief zijn

• Ateliers van jeugddienst

boekje niet te buiten gaat, is nu de vraag.

Pantha Rei (Nederlandstalig)

Duidelijk is alleszins dat hij ééntalig Frans-

Van 7 tot en met 18 juli en van

talige brieven verstuurt aan allerlei organisa-

28 juli tot en met 1 augustus –

ties in Brussel. Dit lijkt ons niet correct. Ook

voor kinderen van 3 tot 14 jaar

de oprichting van een Franstalige leesgroep

– tussen 9u en 16u (toezicht van

kan niet.

8u tot 17u) - in de gemeentelij-

“Het oprichten van een Franstalige leesgroep

ke basisschool. Voor meer info:

in de plaatselijke openbare bibliotheek van

www.pantarheivzw.be of

Wemmel is niet te verzoenen met de gelden-

info@pantarheivzw.be of

de bestuurstaalwetgeving. Ik heb mijn dien-

02/397.99.99

sten al aan het werk gezet, en zal wanneer
nodig op gepaste wijze ingrijpen”, antwoord-
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vereniging in de kijker

Als ie maar geen voetballer wordt…
Een gesprek met VK Mireille ancien Alex Geeroms, BV Robin Janssens en
voorzitter Cedric Caeymaex
Voetbalclub VK Mireille heeft
haar roots in het bedrijf
Mireille NV. Eind jaren zestig
was de toenmalige wasserij
Mireille in volle expansie. De
productie was juist overgeplaatst naar Heusden-Zolder,
de verkoopafdeling bleef aan
de Kaasmarkt. Om het personeel van Wemmel en Heusden
eens samen te brengen werd er
een voetbalwedstrijd ingericht.
In de ploeg van Wemmel speelde toen onder meer de eerste
voorzitter Jan Van De Voorde.

Mir 2

ABSSA staat voor ‘Association Belge des
Sports du Samedi’ en is de (louter Franstalige)
afdeling zaterdagvoetbal van de Belgische
Voetbalbond. VK Mireille is de enige, volledig
Nederlandstalige ploeg. “En dat is al meer dan
dertig seizoenen het geval”, vertelt Alex
Geeroms, één van de anciens van de club.
“Ondertussen is er buiten één kaderlid wel
niemand van Mireille meer bij de club aangesloten. Ik ben er zelf trouwens toevallig ingerold, toen ze me als versterking vroegen voor

VK Mireille werd een officiële

een toernooi in het naseizoen.”

voetbalploeg en in 1970 sloot
de club zich aan bij ABSSA.

“Dat ABSSA Franstalig is, maakt dat we
meestal Franstalige scheidsrechters hebben
die ons vaak benadelen…Vinden wij toch”,
vult VRT-sportjournalist Robin Janssens aan.
“En we krijgen vaak kreten als ‘sale Flamand’
naar ons hoofd geslingerd”, gaat voorzitter
Cedric Caeymaex verder. “Maar dat zijn zaken
die in het heetst van de strijd worden geroepen. Na de match is dat meestal vergeven en
vergeten.”
VK Mireille ontleed

VK Mireille begon in het seizoen 1971-1972
met één ploeg in de vijfde en laagste afdeling
en speelde dat jaar onmiddellijk kampioen.
Snel breidde de club uit. Momenteel zijn er
drie ploegen: Mireille 3, de veteranenploeg
vanaf 38 jaar, het ‘beloftenelftal’ Mireille 2
waaruit in principe Mireille 1, het eerste elftal, zou moeten putten. Mir2 speelt in vijfde,
Mir1 in tweede afdeling. “Het verschil tussen
Mir1 en Mir2”, verduidelijkt de voorzitter, “is
dat Mir2 beter speelt en dat Mir1 denkt dat ze
beter speelt.” (gelach) Voor alle duidelijkheid:
Cedric Caeymaex speelt bij Mir2. Robin
Janssens speelt bij Mir1 en is samen met
sportcommentator Carlo Wilmots bij VK
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Robin Janssens speurt naar het doel.

Mireille beland via die andere sportjournalist,
Bart Raes. “De zaterdagnamiddagpartijtjes
zijn ideaal voor mij”, verduidelijkt Robin. “Ik
vond hier een Nederlandstalige club in het
Brusselse waar ik kan voetballen voordat ik ’s
avonds opnieuw ga werken. Daardoor mis ik
spijtig genoeg wel meestal de fameuze ‘derde
time’.”
Geen lidgeld

Zoals elke club heeft ook VK Mireille geld
nodig. Het veld moet gehuurd worden, ABSSA
betaald, de scheidsrechters moeten na de
match hun geld cash in het handje krijgen en
er moet materiaal aangekocht worden; behalve truitjes, want die krijgen ze elk jaar van
Mireille NV. Vrij uniek is dat de club geen lidgeld vraagt. In ruil moeten de leden komen
helpen bij de activiteiten die geld in het laatje
brengen. “Het seizoen begint met een brunch”,
vertelt Alex Geeroms. “Er is een spaghettiavond en eind januari, begin februari is er ons
groots eetfestijn, één van de grootste van
Wemmel. Dit jaar kwam er meer dan 600
man op af. We sloten dit seizoen af met ons
clubfeest op 10 mei, een barbecue voor spelers, vrouwen en kinderen. We reiken dan alle
‘Awards’ uit, zoals de meest verdienstelijke
speler op en naast het veld, de groene schoen
(topschutter), de janettige schoen (meeste
homegoals) of de stinkende handschoen (de

verenigingsnieuws

Ontwerp het
logo
sportoverleg!
Sportoverleg Wemmel, de
gloednieuwe organisatie die
de sportactiviteiten in
Wemmel meer op de voorgrond wil brengen, zoekt
een grappige geest met
vaardige vingers om een
geschikt logo uit te werken.
Ben je creatief of heb je een
subliem idee en denk je een
goed logo te kunnen ontwerpen, zet je aan het werk!
Het sportoverleg zal jouw
nieuwe logo gebruiken in
alle communicatie. Het
wordt hét beeld van de
Oud voorzitter Cedric Caeymaex in een partijtje armworstelen met de nieuwe voorzitter Johan De Vries.

meest gepasseerde doelman). Daarna ligt het

bij de Europese Commissie werken waar-

voetbal twee maanden stil. Eind juli is er

schijnlijk.” “Ik heb enige tijd geleden nog

opnieuw de eerste training en de eerste zater-

tegen de X-men gespeeld en daar stonden

dag van september de eerste match.”

toch geen mutanten op het veld!”, lacht de

“We hebben ook jarenlang weekends georga-

voorzitter.

niseerd”, besluit Cedric Caeymaex. “Maar nu

Wat moet je doen? Je artistieke creativiteit de vrije
loop laten. Enige vereiste is
dat ‘Sportoverleg Wemmel’
duidelijk in het logo naar
voren komt. Beeld en tekst
moeten – uiteraard - ver-

gaat dat niet meer van de club uit. Wel zijn er

Profiel

vele vriendengroepjes in de club, die samen

Ondertussen gaat het goed met de club. VK

gaan skiën of zo. Veel van de vriendengroep-

Mireille staat voor niet al te technisch maar

jes hebben hun vaste stamplaats in het

wel efficiënt voetbal, met de hoogste mate

Hooghuis, waar op vrijdagavond de tactische

van fairplay. Een tikkeltje ‘Mir’, Russisch van-

besprekingen beginnen.”

uit de ruimte dus. Mir1 en 3 zijn zeker van
behoud en Mir2, onder deskundige leiding

De X-men

van Pim Boskamp - die even autoritair en

De namen van clubs in de verschillende afde-

hard roepend als zijn illustere vader de trai-

lingen doen de wenkbrauwen fronsen. Om er

ningen in goede banen leidt - behoudt alle

maar een paar te noemen: British United,

kansen op promotie. Ze staan derde. In prin-

Babylone Sport, Wong Atletic, Radio-TV Boys,

cipe promoveren alleen de eerste twee, maar

Realistes Mexico, Bas de Casse, of nog… X-

vaak ook alle derdes, soms zelfs vierdes.

Men. “Die namen zeggen misschien niet al te

Cedric Caeymaex houdt het na twee jaar

veel”, verduidelijkt Alex Geeroms. “Al die

voorzittersschap voor bekeken, maar zijn

ploegen zijn, zoals VK Mireille, ontstaan uit

voorzitterssjerp is in de veilige handen van

kliekjes die besloten te gaan voetballen. Maar

zijn opvolger, Johan De Vries.

over de jaren heen is de oorspronkelijke
bezetting sterk veranderd. Bij Realistes

sportclubs.

Frodo Daems

wijzen naar het Sportoverleg.
Het bestuur van het Sportoverleg kiest het meest
geschikte logo. De maker
van het uitverkoren ontwerp wordt op een sportieve manier bedankt voor zijn
creatieve bijdrage en krijgt
een waardebon van 100
euro uit Ivan’s Sportshop.
Zie je het logo al helemaal voor
ogen? Zet het dan op computer
en mail het door naar
saar.casteels@derand.be Zorg
wel dat je voorstel voor 1 juli
bij Saar is.

Mexico speelden twintig jaar geleden bijvoorbeeld allemaal Mexicanen, maar tegenwoor-

Een absolute must is de website van de club:

dig zijn dat allemaal Brusselaars.” “Een uit-

www.vkmireille.be. Grappige nonsens onherken-

zondering is British United”, zegt Robin

baar vermengd met feiten en smeuïge verhalen,

Janssens. “Die hebben een zevental ploegen

prachtig samengesteld door drijvende kracht,

en dat zijn nog allemaal Britten; mensen die

David ‘Daf’ Van Campenhout.
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verenigingsnieuws

Bruisende
kajaktocht
zondag 29 juni Vakantiegenoegens

Teken- en schilderclub Vlaanderen feest!
Tentoonstelling Davidsfonds 14-15 juni
In Wemmel!
Na 15 jaar werking organiseert de Teken- en
Schilderclub van het Davidsfonds op zaterdag 14 en zondag 15 juni, van 10u tot 20u,

Gevraagd wandelaars, kinderen, hongerigen
en dorstigen, muziekliefhebbers, … - zondag
29 juni

Een heerlijke daguitstap al

zijn jaarlijkse tentoonstelling. De resultaten

peddelend op de Grensmaas

van een jaar inspanningen zijn te bezichti-

tussen België en Nederland.

gen in het gemeenschapscentrum De

Hier geen scheepvaart noch

Zandloper. Stellen tentoon:

sluizen! Een tocht van 21

Annie Barvoets, Natalie Coppin, Greet De

km van Smeermaas tot

Breucker, Hilde De Coninck, Rosa De

Meeswijk. We varen over de

Doncker, Andréas Deneyer, Michel Engels,

Een moderne 11 juli-viering op 29 juni? Net

Maas, die hier haar eeuwen-

Maria Leenaerts, Louis Leo, Bob Marievoet,

voor de grote vakantie, jawel, zo kunnen

oude oorspronkelijke loop

Lea Mertens, Paula Meskens, Andrée Moons,

meer mensen mee genieten van dit gezellig

volgt, door een uniek land-

Marleen Paternoster, Frans Pauwels, Rosette

samenzijn. Dit jaar slaan we onze tenten

schap met mooie meanders.

Stalmans, Lea Timmerman, Paula Vanden

opnieuw op in De Zandloper.

We hebben de keuze uit

Heuvel, Linda Van den Houtte, Martine Van

Tussen 14u en 15u kan je een wandeling van

kajaks voor één, twee tot

Mileghem, Jeanine Van Palm, Charlotte

ongeveer 4 km aanvatten. Ook minder jonge

vier personen; een kyook

Vergeer.

benen of korte beentjes kunnen dit aan.

(comfortabele éénpersoons-

Vorig jaar kwamen heel wat geïnteresseer-

Onderweg voorzien we een viertal ‘proeven’,

kajak) is ook mogelijk.

den de zeer gevarieerde werken bewonde-

individueel of in familieverband af te leggen.

Vertrek in Smeermaas-

ren. Wij rekenen dit jaar op een nog talrijker

Sportief of hoogbegaafd moet je hiervoor niet

Lanaken om 9u30, onder-

publiek.

zijn. Leuk is het zeker! De deelnemende jon-

weg verschillende mogelijkheden tot aanleggen, ’s
namiddags gezamenlijke
picknick. Bij het eindpunt is
er eventueel een barbecue

geren krijgen sowieso een beloning. Na de

Bakken en braden

met steun van de

BBQ Chiro – 28 juni

Vl aamse
overheid
PROVINCIE
VLAAMS•BRABANT

en mogelijkheid tot dou-

De Chiro Wemmel bakt en braadt het vlees

chen. De aankomst is voor-

op zijn jaarlijkse barbecue van 28 juni. Je

wandeling kunnen de kinderen in een knut-

zien rond 18u.

vindt er lekker eten tegen betaalbare prijzen

selhoek hun spelletjes (puzzelen, tekenen,

(volwassenen betalen 10 euro, kinderen 6,20

knutselen,..) verder afwerken.

Info: Bruisend

euro) en je krijgt er gegarandeerd een leuke

Vanaf 15u30 kan je genieten van de traditio-

Vakantiegenoegens Wemmel,

ambiance bij. Nieuwsgierig of honger? Kom

nele boterhammen met Ardeense hesp, boe-

02/460.66.70

op 28 juni langs in het SKC, aan het Chiro-

rekop en overheerlijke platte kaas met krui-

plein. Je krijgt er zeker geen spijt van.

den van het huis. Zoetebekken kunnen hun
hartje ophalen aan de taarten en ijs.
Omstreeks 16u45 kan je kennismaken met
één van de aangenaamste stemmen van
Vlaanderen. Karaokezanger Bandit werd ontdekt door Will Tura. Het resultaat was ‘The
Tura Songbook’ waarop Bandit de hits van
Will Tura in het Engels zingt. Radio 2 luisteraars kennen ondertussen de stem van
Bandit. Op zondag 29 juni kan jij hem eveneens ontdekken in De Zandloper.
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de zandloper

nieuws uit

04-06 tot 23-06
expo

25-06 tot 01-09
expo

Veerle Cardinaels

Thomas Noël

Fragmenten

Scrapple from the apple

Ze studeerde fotografie aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten en noemt

Een nocturne-mozaïek uit New York

zichzelf een fotografe van eigentijdse beel-

Ze komen vanuit de verste uithoeken

Boroughs en doemen uit het relatieve

den.

van de wereld: de kunstenaars, musi-

duister de individuen op. Levende

fantasie de vrije loop. Geënsceneerd of niet?

ci, acteurs, schrijvers. Mensen met

verhalen over de zoektocht naar suc-

De foto’s blijven een deel van een verhaal,

een plan, mensen met een droom, op

ces en voldoening.

zoals kleine anekdotes.

zoek naar succes, inspiratie of

Een metropool in clair-obscur. De

Een fragment wordt overgebracht in een

gewoon op zoek naar zichzelf. Op

‘brownstones’ van de Lower East

beeldrijke taal, met een realistisch decor, een

zoek naar wat ruimte in deze over-

Side, de donkere kroegen in

herkenbare werkelijkheid. De fotografe speelt

volle metropool. Enkele vierkante

Williamsburg / Brooklyn, de duistere

zelf een rol in het verhaal door haar gedach-

meter om te wonen, een podium om

‘Dungeon’ van Mistress Salome

ten en visies, maar tegelijkertijd is haar foto-

zich te tonen. Voor de een begint het

ergens op de 6th floor van een flat in

grafische blik op het dagelijkse leven ano-

in de subway, voor de ander eindigt

32nd Street, underground clubs en

niem. Stuk voor stuk dragen de foto’s elemen-

een carrière in het tunnelnetwerk

‘speakeasy’s’. De nacht schept ruimte

ten in zich die een verhaal kunnen creëren of

onder de stad. De subway: ’Hope

in een stad waar voor velen overdag

aanvullen. Het enige wat men met de foto’s

Street’ voor meer dan één uitvoerend

geen plaats is. 11 september moest

kan doen, is ze als uitgangspunt nemen en

kunstenaar!

nog komen…

vervolgens proefondervindelijk te werk gaan.

Een aan lager wal geraakte jazzmuzi-

Wat zouden ze kunnen betekenen? Voor u?

kant overleeft in West 4th Street

Fotografiecircuit Vlaanderen

Nu? In dit leven? In deze wereld? U zal er zelf

Station en blaast tunes uit vervlogen

Thomas Noël

betekenis in moeten ontdekken… of op zoek

tijden. Enkele meter verderop -

25 juni tot 1 september

gaan naar andere woorden. U zal uw eigen

bovengronds in The Village - staat het

GC De Zandloper

schepper moeten zijn!

nog levende monument van zijn tijd.

‘Fragmenten’ bestaat uit een reeks kleurenfoto’s die onderling samenhangen. Centraal
thema is het dagelijkse leven. Losse flarden
die toch een onderlinge samenhang vertonen.
De toeschouwer zal zich hierbij onvermijdelijk verschillende vragen stellen. Hij laat zijn

The famous Blue Note … Dit is New
Fotografiecircuit Vlaanderen

York City! De contrasten zijn zo

Veerle Cardinaels

gecomprimeerd dat ze nauwelijks

4 juni tot 23 juni

opvallen. Maar bij zonsondergang

GC De Zandloper

verspreidt de massa zich over de 5
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nieuws uit

de zandloper

07-09

Gordel

Kom mee genieten in
De Zandloper

Geniet mee van hét fiets- en wandelfeest in

Vanaf september vliegen we erin. Met mooie

de Vlaamse rand op 7 september. Je kan fiet-

voorstellingen van bekende artiesten en

sen, wandelen of gewoon mee genieten van

ontluikend talent. Met de verenigingen die

allerlei activiteiten aan de Gordeltrefpunten.

weer massaal over de vloer zullen komen.

Je ontdekt de streek op een rustige en aan-

De deuren van De Zandloper staan wagen-

gename manier. En dat op je eigen tempo

wijd open!

en ritme. Informeer je over het volledige

Ben je blank, zwart of geel, Nederlandstalig,

programma op 02/380.44.44 of op

Franstalig of Chinees, je bent welkom om

www.bloso.be

samen met ons van vele nieuwe en goede
culturele voorstellingen te genieten. Want in
De Zandloper valt er wat te beleven!
Zeggen namen als Jan De Wilde, De Nieuwe
Snaar en Els De Schepper je iets? Ze komen
naar De Zandloper. Ben je nieuwsgierig wie
of wat De Schedelgeboorten of Bluesette
zijn? Kom ze ontdekken in De Zandloper.
Wil je vrienden trakteren op een avondje
Bob De Moor of Martin De Jonghe? Kom ze
samen bekijken en beluisteren in De
Zandloper.
Seizoensbrochure

Ontdek het volledige programma van De
Zandloper en vraag de seizoensbrochure
aan. Als je snel bent, geniet je van op de
Je kan je ook inschrijven in het gemeen-

eerste rij. De seizoensbrochure bevat infor-

schapscentrum De Zandloper. Tot 6 septem-

matie over de verschillende voorstellingen

ber kost een inschrijvingskaart € 3. Op 7

en biedt je een sterke abonnementsformule

september betaal je € 5.

aan waardoor je aan verminderde prijs de
beste plaatsen kan reserveren. De seizoensbrochure is beschikbaar vanaf half juni.
Vanaf 2 juli kan je tickets bestellen via
www.dezandloper.be
GC De Zandloper,
Kaasmarkt 75,
1780 Wemmel
tel. 02/460.73.24
fax 02/460.55.37
info@dezandloper.be
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Taallessen Nederlands • Cours de Néerlandais
Dutch language lessons • Sprachkurse Niederländisch
Info en inschrijvingen
Taallessen Nederlands
8 september - GC De Zandloper
9u30-11u30 en 19u-20u30
Zoekt u een cursus Nederlands?

Op een gezamenlijke info- en inschrijvingsdag in De Zandloper stellen verschillende
organisatoren van taallessen Nederlands uit
de regio hun aanbod voor. U krijgt een overzicht van het ruime aanbod cursussen
Nederlands in de regio (Wemmel, Jette,
Meise, Strombeek-Bever). U kan uw niveau
Nederlands testen en u ook inschrijven voor
de taalcursus Nederlands die het best bij u
past, qua niveau, dag, uur en plaats, zonder
dat u alle centra moet bezoeken. Er is een
inschrijvingsmoment ‘s morgens van 9u30
tot 11u30 en ’s avonds van 19u tot 20u30.
Indien u interesse heeft, kan u zich reeds

Dutch Language courses
8 September - GC De Zandloper
9.30 – 11.30 a.m. & 19-20.30 p.m.
Are you looking for a Dutch course?

An information and registration day will be
held at the Zandloper. Various organizations, that offer Dutch in the region, will be
presenting their study programs. At this
event you will be able to find out about the
extensive range of courses in Dutch available in the region (Wemmel, Jette, Meise,
Strombeek-Bever). You will also be able to
test your level in Dutch and register for the
course that suits you best (in terms of level,
day, time and location), without having to
visit the different centres. Registration will
take place from 9.30 to 11.30 a.m. and from
7 to 8.30 p.m. Interested? Contact us right
away.

aanmelden via onderstaande gegevens.

Journée d’info et d’inscription
Cours de Néerlandais

Sprachkurse Niederländisch
8. September - GC De Zandloper
9Uhr30 – 11Uhr30 & 19Uhr-20Uhr30

Le 8 septembre - GC De Zandloper
9h30-11h30 et 19h-20h30

Suchen Sie einen Kursus in Niederländisch?

A la recherche d’un cours de néerlandais?

Anmeldetag in De Zandloper stellen ver-

A l’occasion d’une journée d’information et

schiedene Organisatoren aus der Region ihr

d’inscription au Zandloper, plusieurs organi-

Angebot an Sprachunterricht

sateurs de cours de néerlandais de la région

Niederländisch vor. Sie erhalten eine Über-

présentent leur programme pédagogique.

sicht des umfangreichen Kursusangebots

Pour pourrez y découvrir le large éventail de

Niederländisch in der Region (Wemmel,

cours de néerlandais proposé dans la région

Jette, Meise, Strombeek-Bever). Sie können

(Wemmel, Jette, Meise, Strombeek-Bever). Il

Ihr Sprachniveau Niederländisch testen und

vous sera possible également d’y tester

sich für einen der Sprachkurse

votre niveau de néerlandais et de vous ins-

Niederländisch anmelden, der Ihnen hin-

crire au cours qui vous convient le mieux

sichtlich Niveau, Tag, Uhrzeit und Ort am

(niveau, jour, heure et lieu) sans devoir vous

besten passt. Sie sparen dadurch den indivi-

rendre dans les différents centres. Les

duellen Besuch der einzelnen

inscriptions se font le matin de 9h30 à

Unterrichtszentren. Anmeldungen sind

11h30 et le soir de 19h à 20h30. Intéressé(e)?

morgens von 9 Uhr 30 bis 11 Uhr 30 und

Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter.

abends von 19 Uhr bis 20 Uhr 30 möglich.

Auf einem gemeinsamen Info- und

Falls Sie Interesse haben, können Sie sich
jetzt schon anmelden.

Info
Inschrijvingen • Inscriptions
Registration • Anmeldung
GC De Zandloper
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
tel. 02/460.73.24
fax 02/460.55.37
e-mail: info@dezandloper.be
www.derand.be

de zandloper | jaargang 4, nr 6, juni 2003 9

and-nieuws

“Publieke opinie op grote schaal om de tuin geleid”
“Veiligheidsraad nog steeds nuttig”, aldus Eric Suy, gewezen adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties tijdens
Speakers’ Corner van 8 april
bureau werd stante pede gesloten,
maar de werkwijze bleef overeind.
Systematisch stuurden de Amerikanen misleidende informatie de
wereld in, nu door een ‘Office of
Special Plans’. Niets nieuws onder de
zon. De Amerikanen gingen door,
enkel de naam van het beestje veranderde.
De Verenigde Staten zochten, volgens
Suy, in de terroristische aanslagen
van 11 september redenen om het
Irak van Saddam Hoessein uit te
schakelen. “Daarbij heeft de Amerikaanse overheid methodes en argumenten gebruikt die zeer betwistbaar
zijn. Ze stuurden voortdurend desin“Propaganda is normaal. Zeker in

formatie de wereld in en leidde de

Veiligheidsraad 659 resoluties.

oorlogstijd. Maar tijdens de Tweede

publieke opinie maar ook de officiële

Tijdens de laatste 13 jaar alleen al

Golfoorlog maakten de Amerikanen

instanties van bevriende naties om

700. Tijdens deze crisis was de

het wel erg bont”, stelde Eric Suy tij-

de tuin.” Het bekendste voorbeeld is

Veiligheidsraad voortdurend het cen-

dens zijn lezing in de reeks Speakers’

het welles-nietes-spelletje tussen de

trum van diplomatiek overleg. Nooit

Corner. De gewezen adjunct secreta-

Amerikaanse overheid en de baas

eerder in de geschiedenis waren alle

ris-generaal van de Verenigde Naties,

van de VN-wapeninspecteurs, Hans

vijftien Ministers van Buitenlandse

nochtans een groot bewonderaar van

Blix, over de aanwezigheid van mas-

Zaken van de Veiligheidsraad tot

de Verenigde Staten, sprak harde

savernietigingswapens in Irak.

tweemaal toe persoonlijk aanwezig

woorden over de Amerikaanse hou-

Wapens die tussen haakjes nog

op de raadszittingen. Dat bewijst dat

ding in het conflict met Irak. “De

steeds niet gevonden zijn. De

de lidstaten de Veiligheidsraad een

publieke opinie werd op grote schaal

Amerikaanse tactiek rendeerde, want

onmisbare schakel in hun politiek

om de tuin geleid.” Reporters trokken

niemand kon uiteindelijk met zeker-

overleg vinden. Wel zal er over de rol

in het zog van de Amerikaanse en

heid zeggen wat waarheid was en

van de VN in de toekomst nog fel

Engelse soldaten op. Terwijl de bom-

wat leugen.

gedebatteerd en onderhandeld worden”, besloot Eric Suy.

men boven Bagdad menselijke ellende aanrichtten, moesten de recht-

Overleeft de VN-Veiligheidsraad Irak?

streekse beelden van het front ons

Dat de Verenigde Staten en Groot-

overtuigen van het nut van deze ‘pre-

Brittannië uiteindelijk op eigen hout-

ventieve oorlog’.

je beslisten een oorlog tegen Irak te

Speakers’ Corner, de lezingenreeks van

De Amerikanen speelden hoog spel

ontketenen, zorgde voor veel heibel

vzw ‘de Rand’, is stilaan een begrip.

in de propagandastrijd. Ook reeds

in de VN-Veiligheidsraad. Diplomaten

Prominente Vlaamse persoonlijkheden uit

voor de oorlog in Irak. In de herfst

verloren hun diplomatie. De relatie

de academische, politieke en culturele

van 2001 richtten de Amerikanen in

tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’

wereld komen aan het woord. De confe-

het geheim een ‘Office for Strategic

wereld daalde onder het vriespunt.

renties richten zich vooral tot de buiten-

Influence’ of een Bureau voor Strate-

Betekent deze episode de ondergang

landers die in de Vlaamse rand rond

gische Manipulatie op, met als doel

van de Veiligheidsraad? Suy denkt

Brussel wonen, maar staan uiteraard

de openbare opinie via niet-Ameri-

van niet. “Sedert de oprichting van de

open voor iedereen.

kaanse persagentschappen te beïn-

VN kenden we meer dan honderd

vloeden. Toen deze dubieuze werk-

grote en kleine gewapende conflic-

wijze in februari 2002 aan het licht

ten. Na de Koude Oorlog trad de

kwam, moest de Amerikaanse

Veiligheidsraad meerdere keren actief

Minister van Defensie, Donald Rums-

op in internationale conflicten.

feld, zijn excuses aanbieden. Dit

Tussen 1945 en 1990 aanvaardde de
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Bernadette Vriamont

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Tel.info

KAV Wemmel

Jaarlijkse reis

Afspraak Sint- Jozefschool
Wemmel

02/460.37.82

Bloedinzameling

Gemeenteschool Wemmel
Winkel 46

02/460.75.51

juni
3 7u30

10 18u-19u45Rode Kruis
13

Markant Wemmel

Brussel ondergronds Sint-Hubertusgalerij

Teken- en schilderclub
Davidsfonds Wemmel,
Hamme, Relegem

Tentoonstelling

14

SCVLV Wemmel

Midzomer-wandeling in de Zennestreek

15

Landelijke Gilde Wemmel Wandeling in de omgeving van Relegem

17 9u

KAV Wemmel

Dagfietstocht

Afspraak Gemeentehuis
Wemmel

02/460.38.49

19 13u30

KAV Wemmel

Scrabble

Auxilium

02/460.54.54

24 14u00

DIC Investclub Wemmel Beleggingsclub

De Zandloper

02/460.16.69

14-15 Van 10u
tot 20u

02/460.16.69
De Zandloper

02/461.19.38

25 18u-19u45Rode Kruis

Bloedinzameling

Zaal ‘De Herleving’
Dorpstraat 53, Brussegem

02/460.75.51

26 13u30

Markant Wemmel

Leesclub

De Zandloper

02/460.69.31

28

Wielerclub Sportvrienden Marc Sergeant Classic voor wielertoeristen en
van ‘t Kapelleke
recreanten
Wemmel ism Wielerbond
Vlaanderen en gemeente
Wemmel

Vertrek Voetbalveld
02/460.36.10
Robbrechtsstraat 56-Wemmel

28

Chiro Wemmel

Barbecue

SKC

29 namiddag NKR Wemmel –
GC De Zandloper

11 juli-viering

De Zandloper

29

Vakantiegenoegens
Wemmel

Kajaktocht op de grensmaas

02/460.66.70

Wieler- en Toeristenclub
Sportvrienden van
’t Kapelleke Wemmel

Fakkeltocht voor alle verenigingen van Wemmel

02/460.36.10

augustus
15

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten in september 2003 bekend willen maken, kunnen dit doen een zo
beknopt mogelijke omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten voor 12 augustus aan De Zandloper te bezorgen.

http://www.dezandloper.be

http://www.applaus.be

Het gemeenschapscentrum De Zandloper is gesloten van 10 juli tot en met
3 augustus. Wij wensen iedereen een prettige vakantie. Tot in september!
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nieuws uit De Zandloper

De Zandloper
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

I N V U L S T R O O K INVULSTROOK

✁

Seizoensbrochure 2003-2004

Rand-academie | Aperitiefconcert

zondag
4 hommage
mei – 11u – aan
De Zandloper
Hooverphonic, Filip Jordens met
een
Brel, Jan De Wilde, De Nieuwe

Snaar, Els De Schepper intiem, Bob De Moor, Martin De Jonghe, Spinvis, De

de zandloper
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum
De Zandloper en
vzw ‘de Rand’.

Schedelgeboorten, sensationele dans met Hush Hush Hush, … Slechts enkele namen
van wat er in De Zandloper op het podium staat vanaf oktober. Wil je meer weten?
Vraag de seizoensbrochure aan! De snelle beslissers zitten op de eerste rij.

Raymond van het Groenewoud | Een Jongen uit Schaarbeek

de zandloper komt tot stand
met de steun van het Ministerie van

donderdag 8 mei – 20u – De Zandloper
Stuur onderstaande
strook terug naar De Zandloper. Bel of mail: 02/460.73.24 –

de Vlaamse Gemeenschap en

info@dezandloper.be

de provincie Vlaams-Brabant

Ik wil graag een exemplaar van de seizoensbrochure 2003-2004

Bowling for Columbine | Film
Naam:

Redactie

vrijdag 16 mei – 20u – De Zandloper
....................................................................................................................................................................................................................

Guido Deschuymere,

Voornaam:..........................................................................................................................................................................................................

Monique Froment,

Adres: ......................................................................................................................................................................................................................

Joris Roesems, Willy Spittaels,

Telefoon: ..............................................................................................................................................................................................................

Herman Vander Voorde,

e-mail: ....................................................................................................................................................................................................................

Eindredactie

Raf De Visscher,
Stefaan Gunst, Joris Herpol,
Tony Stevaert,
Jan Verhasselt
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

✁

Wil je de zandloper blijven ontvangen?

02/456.97.98,
geert.selleslach@derand.be

Redactieadres
De zandloper wordt maandelijks bus aan bus bezorgd aan alle inwoners van

GC De Zandloper

Wemmel, Hamme en Relegem. De gemeenschapskrant wordt ook verzonden aan

Kaasmarkt 75

mensen die niét in deze gemeenten wonen.

1780 Wemmel
02/460.73.24

We willen ons adressenbestand optimaliseren en vragen de mensen die niét in

info@dezandloper.be

Wemmel, Hamme of Relegem wonen en De Zandloper willen blijven ontvangen ons

Verantwoordelijke uitgever

een seintje te geven door onderstaand strookje ingevuld terug te sturen naar GC De

Stefaan Gunst

Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel of te mailen naar info@dezandloper.be

Naam:

....................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:..........................................................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ..............................................................................................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................................................................................
Wil De Zandloper blijven ontvangen:
❏ ja
❏ nee
(enkel in te vullen door mensen die niét in Wemmel, Hamme of Relegem wonen)

12 de zandloper | jaargang 4, nr 6, juni 2003

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

