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UIT DE GEMEENTE
02 aan de politieke pols

“Eerst vuilnis sorteren,
dan gebouwen beschermen”
De prioriteiten van schepen Nathalie de Suray
Als advocate met als stokpaardjes immobiliën en stedenbouw springt schepen Nathalie de Suray in de
bres voor de bescherming van het architectonisch en cultureel erfgoed in Wemmel. Maar absolute topprioriteit voor de schepen is de oprichting van een containerpark op de site Balcaen.

Nathalie de Suray (40) komt uit een Brussels-Vlaams advocatennest, maar groeide
op in Wemmel. “Mijn vader was een gerenommeerd advocaat gespecialiseerd in
immobiliënrecht en stedenbouw. Ik ben
hem daarin gevolgd. Vijftien jaar was ik
advocate aan de Balie van Brussel tot ik
twee jaar geleden besliste mijn advocatenkantoor in te ruilen voor een functie als
juridisch adviseur en docent rechten aan
de Franstalige hogeschool Ephec.” Haar
professionele loopbaan weerspiegelt zich
in de thema’s die ze in de lokale politiek ter harte neemt: juridische zaken,
ruimtelijke ordening, stedenbouw en het
gemeentelijk patrimonium.
Balcaen
“Binnen mijn bevoegdheden (urbanisme,
ruimtelijke ordening, patrimonium, verzekeringen, juridische zaken en gelijke
kansen) zie ik drie dringende dossiers die
een aanpak vergen. Prioritair is de oprichting van een containerpark. Wemmel kocht
de gronden van het voormalige bedrijf van
DE ZANDLOPER I jaargang 4, nr 7 september 2003

bouwmaterialen, André Balcaen. Op dat
terrein kunnen we een degelijk gestructureerd containerpark uitbouwen. Als de
procedure voor het Bijzonder Plan van
Aanleg geen stokken in de wielen steekt,
kunnen we nog vóór het jaareinde aan het
containerpark beginnen.”
Als tweede belangrijk dossier noemt de
Suray het onderhoud van het gemeentelijk
patrimonium. “Vooral dan de heraanleg
van straten, rioleringen en voetpaden.
Ook hier hebben we al een eerste aanzet
gegeven. De werken aan de Robberechtsstraat zijn afgerond, de Vijverslaan wordt
heraangelegd en voorts is er asfaltering
voorzien in verscheidene andere straten.”
Derde punt op de verlanglijst van de schepen is een haalbaarheidsstudie voor het
herschikken van de gemeentediensten. De
gebouwen meer efficiënt en functioneel
benutten, is het opzet. “Een studiebureau
hiermee belasten is een absolute noodzaak”, vindt Nathalie de Suray. “Iedereen
heeft zijn idee over hoe de gemeentediensten moeten worden georganiseerd. Als
gemeentebestuur zijn we te veel betrokken om een goed beeld te vormen van de
beste oplossing. Bovendien hebben uiteraard ook de diensten een eigen idee hoe
alles moet verlopen. Een extern studiebureau moet klaarheid brengen.”
Monumenten
2003 moet een goed jaar worden voor de
bescherming van waardevolle gebouwen in
Wemmel, meteen één van de stokpaardjes
van Nathalie de Suray. In de gemeente
komen liefst zestien gebouwen in aanmerking voor bescherming, allemaal privé-woningen. “Bescherming als monument moet
beletten dat deze gebouwen hun architectonische en culturele waarde verliezen.
Eigenaars mogen dan bij verbouwingen
niet raken aan de stijl maar kunnen wel
genieten van een restauratiepremie.”

De schepen wil ook werk maken van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dat
schetst de krijtlijnen van de bestemming
van de ruimte in de gemeente. Het gaat
hierbij weliswaar om een beleidsdocument,
geen daadwerkelijk bestemmingsplan. Het
beleidsdocument moet een langetermijnvisie bieden op de ruimtelijke ontwikkeling
van de gemeente. De uitvoeringsplannen
zijn pas later aan de orde.
Sporthal moet fraaier
Tenslotte staat de Suray achter de renovatie van de pastorij en de omvorming
ervan tot muziekacademie. De verbouwing
is gestart. Wemmel voorziet hiervoor
1.100.000 euro. “Maar ook de sporthal
wacht op verfraaiing”, meent de schepen.
“De cafetaria ziet er ronduit triestig uit.
Er bestaat evenwel nog geen akkoord over
de verfraaiingswerken. Alleen over het
vernieuwen van de vloer en van de verlichting in de ping-pongzaal hebben we
in het schepencollege al een beslissing
genomen.”
Buiten de eigen bevoegdheden wil schepen de Suray geen eisen stellen om niet in
het vaarwater van haar collega’s te komen.
“Alleen de uitbreiding van de activiteitenzone Heide zie ik wel zitten, en dit ten
westen van de Brusselsesteenweg van aan
de Sint-Michiel tot aan hoeve Ronkelhof.
Die zone kan ook een soort geluidsmuur
vormen voor de Ring. Bovendien is het een
extra inkomstenbron voor de gemeente.”
Als belangrijkste verwezenlijkingen somt
Nathalie de Suray de verbouwing van
Hoeve Dries op tot onderdak voor de interventieploegen van de politiezone AMOW,
de werken in de Robberechtsstraat en de
aankoop van het terrein Balcaen voor het
containerpark.
“Als schepen van gelijke kansenbeleid, heb
ik een toegang voor mindervaliden aan
het oude commissariaat laten plaatsen,
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Jaarmarkt
Maandag 18 augustus was het weer zover. Opnieuw lokte de traditionele jaarmarkt, met zo’n 10.000 euro aan geldprijzen voor verschillende prijsdieren, een paar duizend bezoekers. Ook de kinderrommelmarkt en de kermis lokte heel wat volk. Wij vroegen aan enkele
jaarmarktbezoekers wat hen drijft om naar de jaarmarkt te komen.

waar nu de diensten bevolking, burgerlijke stand en sociale zaken huizen. Ik
wacht op de toelating van Monumenten en
Landschappen om aan de linkerzijde van
het (beschermde) gemeentehuis een lift
te kunnen plaatsen. Ik ben zeer gevoelig
voor deze materie. Let wel, al deze verwezenlijkingen zijn collegiaal. Ik heb er een
probleem mee om te stellen dat het ‘de
mijne’ zijn.”
Frans bij voorrang
Hoewel Nathalie de Suray tweetalig werd
opgevoed, kiest ze na haar huwelijk
resoluut voor het Frans. “We waren een
echte Belgische familie, met een vader
uit Brussel en een moeder uit Kalmthout.
Thuis gebruikten we beide landstalen. Ik
trouwde met een Franstalige en met onze
twee dochters Isabelle (15) en Florence
(13) spreken we Frans.”
Eventuele problemen met de toepassing
van de taalwetgeving schrijft de Suray toe
aan een interpretatie op het niveau van
de Vlaamse overheid. “Voor mij moeten de
faciliteiten niet worden ‘geïnterpreteerd’.
De wet is klaar en duidelijk. Er staat niet
geschreven dat ze uitdovend zijn. Ze
moeten blijven zoals ze nu bestaan. Of de
grondwet moet wijzigen. Wemmel heeft
geen interpretatie van de taalwetgeving
nodig. Wij hebben altijd goed samengeleefd. Mét faciliteiten”, besluit de
schepen. De Suray werd verkozen op de
‘Lijst van de Burgemeester’ en komt uit
de CdH (Centre démocrate Humaniste), de
vroegere Franstalige christen-democraten
van de PSC.
An Van hamme

Naar jaarmarkt om in te schrijven in school
De familie Van Bever zakte naar de Wemmelse jaarmarkt af om Joey (2) in te
schrijven in de Sint-Jozefschool. François:
“Wij wonen een kleine twee jaar in Wemmel en zijn afkomstig van Bever. Ook
vorig jaar kwamen we naar de jaarmarkt.
Hier hangt een toffe sfeer, en dat willen
we niet missen. Op de foto: François Van
Bever, Joey (2), Thierry, Nancy en Kelly.

“Jaarmarkt betekent twee dagen verlof”
“De jaarmarkt van Wemmel? Dat betekent
twee dagen verlof nemen”, meent Bart
Bockstael uit Wemmel. “Vandaag gaan we
door tot het bittere einde. De jaarmarkt
is hét feestmoment van het jaar”, weet
Bockstael. Op de foto: Bart Bockstael
(rechts), Erik Lissens en Lloyd Fermont.

“Dagje uit met kinderen”
“Wij gaan naar de jaarmarkt om met de
kinderen wat rond te wandelen”, vertelt
Roeland Wouters. “Ik woon al jarenlang in
Wemmel en het was nu toch enkele jaren
geleden dat ikzelf nog naar de jaarmarkt
ging. Maar de kinderen zijn met mijn
echtgenote Inge Vissers altijd present geweest.” Op de foto: Roeland, Bart, Joris,
Simon en Daan Wouters en Inge Vissers.

VK Mireille op stap
De vrienden en sympathisanten van voetbalclub VK Mireille zijn er naar jaarlijkse
traditie vroeg bij. Zij schuimen de jaarmarkt af op zoek naar vertier en dat konden ze alvast in het Glazen Huis vinden.
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De Vos en de indiaan
Een gesprek met Ticuna-indianenkenner Daniel De Vos
Op z’n 14de had Wemmelaar Daniel De Vos een droom: ten laatste op zijn 21ste naar het Amazonewoud
van Brazilië reizen. De grootse natuur en het mysterieuze trokken hem onherroepelijk aan.
“Ik ben in 1981, inderdaad op mijn 21ste,
voor vier maanden naar Brazilië vertrokken”, vertelt Daniël De Vos. “Vanuit
Manaus, de hoofdstad van de deelstaat
Amazonas ben ik per boot het binnenland
ingetrokken. Ik verbleef eerst drie maanden bij de oeverbewoners, de ‘caboclos’,
Indiaans-Portugese mestiezen.” Het zou
niet bij één reis blijven. Uiteindelijk kwam
De Vos door omstandigheden -of door het
lot?- bij de Ticuna-indianen terecht. “Ik
wist dat er aan de Colombiaanse grens een
stadje was waar Ticuna-indianen wonen.
Daar heb ik in 1984 Pedro Ináçio Pinheiro
leren kennen, de voorzitter van de algemene Ticuna-Raad. Deze raad komt, na
eeuwen van onderdrukking, op voor de
rechten van de Ticuna. Pedro nodigde mij
uit om samen met hem de dorpen van de
Ticuna te bezoeken om mij te vergewissen
van hun acute problemen. Op dat moment
voerden zij een hevige strijd om de officiële demarcatie van hun grondgebied
en om hun zelfbeschikking. Hij wilde de
problematiek van zijn bevolkingsgroep
breder bekend maken in de rest van de
wereld. Via KWIA, een mensenrechtenor-

DE ZANDLOPER I jaargang 4, nr 7 september 2003

ganisatie die opkomt voor de inheemse
zodat zij een zekere autoriteit krijgen.
volkeren, maakten Pedro en ik een tournee
Een deel van de bevolking erkent hen, een
door België en Nederland en legden wij
ander deel niet. Zo raakt de bevolking
contacten met de autoriteiten, de pers en
hopeloos verdeeld terwijl hun sterkte juist
verschillende internationale organisaties.
hun eenheid is. Op die manier krijgen de
Via mijn contacten met
drukkingsgroepen vrij
“De indianen voelen
etnografische musea hebspel. Onder invloed van
direct aan dat onze
ben we in 1996 een grote
die verdeeldheid doen
tentoonstelling ‘Amazonia’ maatschappij geen voede indianen concessies,
opgezet in het Tropenmu- ling meer heeft met het
geven delen van het woud
bovennatuurlijke,
terwijl
seum van Amsterdam,
en de rivieren af; allemaal
waarin de Ticuna centraal zij juist één zijn met de
in het nadeel van de Tistonden”, aldus De Vos.
kosmos, met de natuur. cuna. Want zij hebben die
Daardoor hebben ze ook grond broodnodig om te
De huidige problemen
kunnen overleven en hun
een veel groter respect
Met de officiële demarcacultuur te beleven.”
voor de wereld.”
tie is het grotendeels in
Maar niet alleen de reliorde gekomen, maar de druk op de Ticuna
gieuzen zaaien tweedracht. Ook de Ticuna
is nog altijd immens groot, vooral vanuit
zelf zorgen daarvoor. Door de contacten
de houtkap en de industriële visvangst,
met de blanken willen ze goederen kopen,
maar ook vanuit religieuzen, voornamelijk
maar daar is geld voor nodig natuurlijk.
evangelisten uit Korea. Die willen de in“Zo zijn er twee kampen ontstaan. De
dianen perse in de nationale gemeenschap
traditionalisten en de anderen die bijvoorintegreren en zaaien bewust tweedracht
beeld voor de industriële vissers werken
onder de Ticuna. “Ze erkennen de tradiom geld te verdienen. De druk is zo groot
tionele leiders niet”, beweert De Vos. “Ze
dat ze stilaan bezwijken voor het geld.
kopen mensen om om pastoor te worden
Het is natuurlijk ook een manier om te
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kunnen overleven. Dat alles brengt serieuze conflicten en spanningen met zich
mee die ervoor gezorgd hebben dat een
aantal instanties hun hulp aan de indianen
hebben geschrapt, omdat hulp aan het ene
kamp onvrede in het andere kamp betekent”, aldus De Vos.
De Dalaï Lama van de Amazone
“Wanneer ik naar Brazilië ga, trek ik altijd
naar Pedro’s dorp”, vertelt De Vos. “Ik
krijg er mijn plekje om mijn hangmat te
hangen, meestal in een zaal met anderen.
Ik eet wat zij eten, ik leef zoals zij leven.
Ook al zijn ze altijd blij om mij te zien, de
ontvangst is steeds sober. Ik mag zo lang
blijven als ik wil en je voelt dat ze veel
respect hebben voor mij. Zeker in mijn
indiaanse vriendenkring wordt ik bekeken als een ‘autoriteit’. Ze weten wat ik
gedaan heb. Ik heb nooit iets beloofd en
alles wat ik heb gerealiseerd, is met hun
hulp gebeurd.
Er is totale gelijkwaardigheid. Ik sta niet
boven of onder hen. Dat vinden zij heel
belangrijk. Iedereen kijkt immers altijd
een beetje op hen neer, zelfs als ze goede
bedoelingen hebben.”
“Pedro noem ik de ‘Dalai Lama van de
Amazone’”, gaat De Vos verder. “Die man

heeft zoveel charisma, heeft zo’n klare kijk
ken, heeft zijn politieke macht gedeelteop de dingen. Als hij naar Europa komt,
lijk opgegeven. Een duidelijk statement
vindt hij het hier allemaal wel prachtig, al
volgens De Vos. Er zijn nieuwe en jonge
die huizen en zo, maar hij zou nooit kunmensen nodig, met visie en nieuwe ideenen leven zoals wij.
en, die de eenheid kunnen
“Je moet nooit denken
Hij zou nooit bereid zijn
herstellen.
dat jij de indianen kan
tot “zo’n opoffering”, zoDaniel De Vos bedenkt
helpen. Zij helpen ons,
als hij dat noemt. De intot slot: “Je moet nooit
niet omgekeerd. Hun
dianen voelen direct aan
denken dat jij de indianen
dat onze maatschappij maatschappij zit verdomd kan helpen. Zij helpen
geen voeling meer heeft goed in elkaar. Je mag
ons, niet omgekeerd.
met het bovennatuurlijke, nooit de pretentie hebben Hun maatschappij zit
terwijl zij juist één zijn dat jij hen gaat helpen.
verdomd goed in elkaar.
met de kosmos, met de Zíj hebben jou door, zij
Je mag nooit de pretentie
natuur. Daardoor hebben weten wat er in onze
hebben dat jij hen gaat
ze ook een veel groter
helpen. Zíj hebben jou
maatschappij scheelt.”
respect voor de wereld.
door, zij weten wat er in
Geluk is niet meetbaar, maar wat zij op
onze maatschappij scheelt. Hun kennis,
een dag aflachen… is onvoorstelbaar. Al
verzameld over duizenden jaren, is echt
wat ze doen, doen ze met veel vreugde
immens, maar is nooit op schrift gesteld.
en plezier, ongedwongen ook. Daar kunDaarom worden ze vaak onderschat en als
nen wij alleen maar jaloers op zijn en
‘primitief’ bestempeld. Ik zal dat nooit
van leren. De indianen bezitten heel veel
doen. Ik weet ondertussen dat wij veel van
levensvreugde. Dat is hun grote kracht. Ze
hen kunnen leren.”
zeggen zelf dat ze al die eeuwen van onderdrukking en vernedering, van slavernij,
Frodo Daems
doodslag en marteling enkel konden overleven door altijd de glimlach te bewaren.”
Pedro, bijna zestig nu, heeft zich met zijn
familie diep in het oerwoud teruggetrokDE ZANDLOPER I jaargang 4, nr 7 september 2003
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Markant durft open te zijn
Een gesprek met Nicole Spittaels – Hendrickx, voorzitster van Markant Wemmel
Binnenkort begint ‘Markant, Netwerk van Ondernemende Vrouwen’, aan een nieuw jaar, rijk gevuld met
activiteiten gericht op persoonlijkheidsontplooiing, zingeving en zorg voor de samenleving. En dat al
voor de 53ste keer op nationaal vlak en voor de 48ste keer in Wemmel.
In 1951 ontstond op vraag van de kerkelijke overheid en onder de vleugels van
het NCMV (het huidige UNIZO), het CMBV
‘voor vrouwen uit de middenstand en de
burgerij’, een vereniging die snel zou
verzelfstandigen en uitgroeien tot een
organisatie met vandaag ruim 300 afdelingen en meer dan 40.000 leden.
Op 7 oktober 2001,
op haar vijftigste
verjaardag, veranderde de vereniging haar naam in
‘Markant, Netwerk
van Ondernemende
Vrouwen’. “Ook in
Wemmel waren we
er snel bij”, vertelt
voorzitster Nicole
Spittaels. “Al in
1955 werd hier een
afdeling opgericht.
Binnen twee jaar
mogen wij dus onze
vijftigste verjaardag vieren.”
Nicole Spittaels zelf
nam vijf jaar geleden de fakkel van het
voorzittersschap over na het overlijden
van de toenmalige voorzitster Raymonde
De Brandt. “En Markant leeft in Wemmel.
Met onze 190 leden zijn we de grootste afdeling van Vlaams-Brabant. En het grootste deel van die leden is ook heel actief.”
Een Markant-jaar
Een Markant-jaar volgt het gewone schooljaar en begint in september. Maar eigenlijk
begint het jaar al eind mei, wanneer de
nationale koepel van Markant haar programma voorstelt. “Dan weten wij wat
er nationaal gaat gebeuren”, beaamt de
voorzitster. “Daarna kunnen wij ons eigen,
lokale programma opstellen en concreet
beginnen met de voorbereidingen voor
het nieuwe jaar. Dit jaar volgt de echte
start op 17 september met de voorstelDE ZANDLOPER I jaargang 4, nr 7 september 2003

ling van ons programma in Villa Beverbos.
Viviane Redant komt optreden met haar
act ‘Het Ketje, Brussels levensgenieter en
filosoof’, natuurlijk in het Brussels dialect.
En dan vliegen we erin en beginnen we te
werken rond het nationale jaarthema. Dit
jaar is dat ‘openheid’. Elke maand zijn er
een tweetal activiteiten. En we eindigen
het jaar in juni met
een herdenkingsmis
voor onze overleden
leden.”
Een waaier aan
activiteiten
Net als alle andere
afdelingen biedt
Markant in Wemmel een waaier van
activiteiten aan.
“Wekelijks turnen
we met een dertigtal vrouwen in de
Zandloper”, vertelt
Nicole Spittaels.
“Alle andere activiteiten gaan in principe maandelijks door. We gaan wandelen,
fietsen, bezoeken regelmatig een museum,
er is het bloemschikken en we koken
samen. Daarnaast is er de leesclub en zelfs
een beleggersclub, de ‘Investclub’. Daar
leren we alles wat met de beurs te maken
heeft. Elke maand storten we een vast
bedrag in de ‘clubkas’ om te beleggen. We
bespreken de beleggingsstrategieën en
regelmatig komen er experts spreken.”
Markant staat ook op de kerstmarkt met
zelfgemaakte koekjes en bloemstukken.
En regelmatig komen er mensen lezingen
geven. “Daarvoor werken we tegenwoordig
vaak samen met andere afdelingen om de
kosten te drukken”, vult de voorzitster
aan. “Want een spreker durft al snel 250
euro vragen en dat is een beetje zwaar om
alleen te dragen. Ook met de Zandloper
werken we regelmatig samen. Vorig jaar

hebben we een optreden van Tine Ruyschaert op poten gezet. Dit jaar komt Olé,
een spectaculaire show met gitaarspel,
slapstick en jongleerkunstjes.”
Memorabel zijn steeds de buitenlandse
reisjes, naar Engeland, de Elzas of Nancy.
Dit jaar zal de HST de Wemmelse Markantvrouwen naar Rijsel brengen. “Heel leuk
zijn ook de uitstapjes met Jean-Marie
Binst, een journalist van Brussel Deze
Week”, gaat Nicole Spittaels verder. “Hij
leidt ons dit jaar voor de derde keer rond
in Brussel. Vorig jaar hebben we enkele
kleine middenstandswinkeltjes bezocht,
zoals een kantkloswinkel, of een winkel
waar je enkel messen en scharen kan kopen. Stuk voor stuk uitzonderlijke winkels
die het winkelen heel boeiend maken. En
daarna gaan we eens goed eten in Brussel.”
“Wat we ook niet mogen vergeten is onze
taalquiz. Een soort ‘Tien Voor Taal’ voor
alle afdelingen in en rond Brussel die we
tien jaar geleden hebben opgestart. Dit
jaar wordt de quiz georganiseerd door
Anderlecht. Wie wint, moet de quiz het
jaar nadien organiseren. We proberen dan
ook elk jaar tweede te eindigen!” lacht de
voorzitster.
Frodo Daems
Wie lid wil worden, moet natuurlijk eerst
en vooral een vrouw zijn. Is dat het geval,
neem dan contact op met Nicole Spittaels,
Bruyndonckstraat 192, 1780 Wemmel,
tel. 02 460 16 69.
Voor de luttele som van 33,00 euro kan je
een heel jaar lid van Markant worden.
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Atelier tekenen en schilderen
Davidsfonds
4 september - 19u
Je houdt van tekenen en schilderen? Dan ben je welkom op
de teken- en schilderavonden die het Davidsfonds elke donderdag inricht in de Zandloper. Onze teken- en schilderclub
heeft al heel wat mooie tentoonstellingen op haar palmares en
bestaat 15 jaar. Op donderdag 4 september om 19u wordt met
het nieuwe werkjaar gestart. Afspraak in het Doe-Atelier van
de Zandloper voor inschrijvingen of een eerste kennismaking.
De eerste werkavonden zijn bedoeld als initiatielessen waarbij
vooral aandacht wordt geschonken aan werken met pastels. Als
je pastels bezit, breng ze de eerste avond mee. Voor een nieuwe
aankoop wacht je best op de uitleg van lesgever Jacob De Vries.
Papier, potlood en gom zijn niet overbodig!
Info: Paula Meskens, 02 460 20 19, Andreas Deneyer 02 460 26 04,
Bob Marivoet 02 460 09 39.

Uitstap naar het Limburgs mijnerfgoed
Davidsfonds
6 september - 8u
Wij gaan op bezoek naar de mijnstreek van Midden-Limburg. De
steenkoolindustrie behoort vandaag weliswaar tot het verleden, maar de streek ademt nog steeds de sfeer van die tijd. In
Beringen is de vroegere mijnzetel haast integraal bewaard en
beschermd als monument. Een tocht door de gigantische gebouwen voelt aan alsof de laatste mijnwerker hier pas het licht
uitdeed. Bovendien herbergt deze site het mijnmuseum. De
aanwezigheid van de ooit fel bestreden Fatih moskee wijst op
de multicuturele gemeenschap die hier tot stand kwam.
We vertrekken met de bus om 8u aan de parking van het gemeentehuis. ‘s Voormiddags bezoeken we het mijnmuseum en de
koolmijnsite in Beringen. Na de middag volgt een geleide wandeling door de mijncité en een bezoek aan de prachtige moskee.
Om 19u plannen we terug in Wemmel te zijn.
Kostprijs: 24,00 euro te storten op rek.nr. 734-0001840-06 met
vermelding ‘Uitstap Limburg’. Aangezien het aantal deelnemers
beperkt is tot 45 personen is voorinschrijven noodzakelijk.
Neem hiervoor contact op met Bob De Cuyper, 02 460 34 52.

Wemmelse geschiedenis en heemkunde
Davidsfonds
najaar 2003
In de voorbije jaren hebben diverse verenigingen, o.m. het
Davidsfonds en de heemkundige kring Wamblinis zich verdienstelijk gemaakt met het verzamelen van documentatie, tentoonstellingen en publicaties over heel wat aspecten uit het
verleden van onze gemeente. Over de periode sinds de Franse
Revolutie is nog geen systematisch opzoekingswerk gedaan;
evenmin werd de reeds verzamelde documentatie logisch
geordend. Daarom willen we in het Davidsfonds in het najaar

2003 aan de slag gaan met een werkgroep waarin mensen uit
verschillende disciplines zitten. Misschien schieten we zo vlot
op dat er na een paar jaar reeds een volwaardig boek gepubliceerd kan worden over de recente geschiedenis van Wemmel,
een periode waarin trouwens de grootste evolutie heeft plaatsgevonden.
Wie interesse heeft, geeft een seintje aan Marcel De Doncker,
tel. 02 460 77 17.

Conditiegym
Sportievak gymclub SCVVLV
vanaf woensdag 10 september
Vanaf woensdag 10 september starten we opnieuw, met behulp
van achtergrondmuziek, met het ‘New low impact aerobics en
stretching programma’. Met het oog op het bekomen van een
goede conditie worden alle deelnemers, onder de leiding van
een professionele trainer, continu gemotiveerd en gestimuleerd
om aan het uithoudingsvermogen te werken.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt 60,00 euro en omvat het cursusen lidgeld, de verzekering en het huurgeld voor gebruik van de
zaal en de muziekinstallatie. Dochters (14 tot 16 jaar) van aangesloten leden betalen 40,00 euro. Je hebt tegen ten laatste
23 oktober een doktersattest nodig voor de verzekering. Breng
ook een ligmat of badlaken mee. De conditiegym heeft elke
woensdagavond plaats in de conferentiezaal van de Zandloper.
Je kan kiezen uit volgende uren: 19u tot 20u, 20u tot 21u of
21u tot 22u. De derde groep volgt een programma dat meer
afgestemd is op 50-plussers. Inschrijven kan ter plaatse een
kwartier voor de aanvang van de les.
Info: Monique Van der Straeten (voorzitter), tel. 02 461 19 38

Bezoek aan kerkhof van Laken
SCVVLV
14 september – 14u30
Op zondag 14 september om 14u30 bezoeken wij onder leiding
van Hugo Neirinckx het kunsthistorisch kerkhof van Laken.
Afspraak aan de ingang van het kerkhof, Kunstenaarsstraat in
Laken. Dit historisch kerkhof, ook wel eens het Père Lachaise
van Brussel genoemd, bezit unieke funeraire monumenten, in
ondermeer de Art Nouveaustijl. Het graf van beeldhouwer Dillens wordt gesierd door de ‘Denker’ van August Rodin. Vrij onbekend is het ondergronds kerkhof met een labyrint van gangen.
Deze ‘necropolis’ is echter aan herstelling toe. Verder is er een
restant van een 13 de eeuws gotisch kerkje. De nieuwe kerk van
Laken is van 1851 en was een idee van koning Leopold I.
Bijdrage in de kosten: 2,00 euro per persoon. De geleide wandeling duurt ongeveer twee uur. Graag een telefonisch seintje om
je deelname te bevestigen.
Info: Monique Van der Straeten (voorzitter), tel. 02 461 19 38.
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Vlaanderen Feest!
Mensen enthousiast over
poëziezoektocht

Bloedinzameling
Rode Kruis
16 september
Door bloed te geven kan je het leven van een medemens redden. Bloed geven is ongevaarlijk en doet geen pijn. De afdeling Wemmel van het Rode Kruis organiseert vier maal per jaar
een bloedinzameling. De eerstkomende bloedinzameling heeft
plaats op dinsdag 16 september in de gemeenteschool, Winkel
56, van 18u tot 19u45
Info: tel. 02 460 75 51

Op 29 juni namen ter gelegenheid van ‘Vlaanderen Feest!’ in
Wemmel een 100-tal mensen deel aan de poëzie-wandelzoektocht. Aan de hand van een tiental borden met jeugdproza
moesten de juiste antwoorden gezocht worden. Er waren ook
een aantal praktische proeven: educatieve natuurproeven,
vogelpik, teerlingenspel, gedichten aan de lopende meter
maken,... In de Zandloper konden de jongeren knutselen. Alle
kinderen kregen als beloning een ijsje. De namiddag werd afgesloten met een bruegeltafel en een optreden van countryzanger
Bandit die een Engelstalig Tura-repertoire bracht op een volle
en zonovergoten binnenkoer.

Djembe spelen
Ben je gefascineerd door Afrikaanse klanken en heb je moeite
om stil te blijven zitten bij het horen van opzwepende ritmes?
Wil je zelf eens proberen om zulke muziek te maken? Dan is
deze cursus beslist iets voor jou. Moses I.A. Camara zoekt
percussieliefhebbers, met of zonder ervaring, om een djembecursus te starten in de Zandloper. De cursus start wanneer er
voldoende deelnemers zijn ingeschreven.
Geïnteresseerd? Contacteer Moses I.A. Camara,
Reinaertstraat 62/bus25, 1702 Groot-Bijgaarden,
tel. 02 466 42 69, 0486 42 43 15, vandenbn@canon.be.

Fotoclub ‘De Korrel’
Startavond
11 september
Maak je graag mooie vakantiekiekjes of ben je een gepassioneerd fotograaf? In beide gevallen is fotoclub ‘De Korrel’
misschien wel een vereniging waar je je tussen gelijk gestemde
zielen kan thuisvoelen. De clubleden komen tweewekelijks op
donderdagavond samen in GC De Zandloper. Een jaarlijkse tentoonstelling, een aantal bezoeken en toelichting bij bepaalde
fotografische technieken vormen de ruggengraat van de activiteiten. Daarnaast wordt er druk gebruik gemaakt van de DOKA
in de Zandloper.
Wil je van nabij kennismaken met ‘De Korrel’? Kom dan naar één
van onze activiteiten. We starten op donderdag 11 september
om 20u in de Zandloper.
Info: Mark Joseph (voorzitter), tel. 02 460 66 70.
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Dans, toneel, zang, beeldende kunst
Mogen Doen
vanaf september
De bezige bijtjes van Mogen Doen gaan vanaf september opnieuw
aan de slag. Onder deskundige begeleiding kan je zingen, dansen,
toneel spelen en beeldend kunsten. Hieronder vind je een schematisch overzicht van alle activiteiten die Mogen Doen aanbiedt.
Alle activiteiten hebben plaats in GC De Zandloper.
Voor meer informatie contacteer je Johan Waegeman op
02 452 33 43 of surf je naar www.mogendoen.be.
Alle activiteiten starten in de eerste week van september.
AZ Atelier Beeldende Kunsten
op zaterdag van 10u tot 12u30
d’ann’s atelier S.T.E.P.S.
op dinsdag:
Funky Moves (3de – 4de middelbaar) 19u15 – 20u30
Funk 1 (volwassenen) 20u30u – 21u30
op woensdag:
Kleuteruurtje (2de kleuterklas) 14u - 15u
Kleuteruurtje (3de kleuterklas) 15u - 16u
Kidz 1 (1ste leerjaar) 14u - 15u
Kidz 2 (2de leerjaar) 15u - 16u
Kidz 3 (3de leerjaar) 16u - 17u
Kidz 4 (4de leerjaar) 17u - 18u
op donderdag:
Dance Factory (6de leerjaar) 18u – 19u15
Funky Vibes (vanaf 5de middelbaar) 19u15 – 20u15
Funk 2 (volwassenen) 20u30 – 21u30
op vrijdag:
Teenz Dance (5de leerjaar) 18u - 19u
Funky Grooce (1ste en 2de middelbaar) 19u – 20u15
op zaterdag:
Kleuteruurtje (2de en 3de kleuterklas) 10u - 11u
KK-Toneel
op zaterdag van 10u tot 12u30
Wambels – Wamblientjes (zang)
op woensdag van 14u tot 16u
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ZABINE VAN
LERBEIRGHE
CAFÉ ‘DE REISDUIF’
03-09 tot 06-10
EXPO
“Op een bewolkte zaterdag in augustus
2001 kwam ik vrij toevallig in Knesselare
waar net een dorpskoers aan de gang was”,
vertelt Zabine Van Lerbeirghe. “De aanwezigen hielden me voor een plaatselijke
journalist en ik liet hen in de waan. De
beelden die ik toen geschoten heb, tonen
Vlaanderen zoals het nu is, zoals het 30

jaar geleden was en zoals het wellicht nog
een tijd zal blijven.”
“Hoewel Café ‘De Reisduif’ op dat moment de centrale plaats van het gebeuren
was, is het voor mij meer een aspect van
alles wat onder de noemer ‘volkscultuur’
valt. Ik heb dan ook foto’s aan de reeks
toegevoegd die niet in Knesselare genomen werden, maar toch naadloos bij het
thema aansluiten. Fotograferen is voor
mij lukraak ergens heen rijden, stoppen
waar ik mensen zie die me intrigeren,
observeren wat er gebeurt en een paar
momenten vastleggen. In mijn foto’s staan
steeds mensen centraal en dan vooral
types die perfect zouden passen in een
programma als ‘Afrit 9’. Ondertussen ben
ik al ingewijd in de wereld van de vissers,
vinkenzetters, duivenmelkers, machinisten
en boeren. Naast beelden heeft me dat al
verhalen, een beetje mensenkennis en 10
kilo aardappelen opgeleverd.”

HOOVERPHONIC
SINGLES COLLECTIE
VR 03-10
POPMUZIEK
Na iets meer dan twee jaar staat één van
Vlaanderens populairste popgroepen opnieuw op het podium van de Zandloper. In
tussentijd brachten ze de cd Jackie Cane
op de markt en stonden ze op grote podia
in binnen- en buitenland. Eind september
brengt Hooverphonic een verzamel-cd uit
met hun singles. Het publiek van de Zandloper krijgt een unieke kans om de beste
muziek die Hooverphonic de afgelopen

jaren maakte life in een ‘de luxe’ uitvoering - samen met een strijkkwartet - te
horen en te zien. Dit wordt ongetwijfeld
een onvergetelijk concert!
Iinfo: www.hooverphonic.be
20u30 – De Zandloper
tickets: 17,00 euro (kassa),
15,00 euro (abo)

BEETHOVEN
ACADEMIE O.L.V.
JAN CAEYERS
BEETHOVEN
SYMFONISCH
VR 10-10
FESTIVAL VAN VLAANDEREN
De Beethoven Academie scoort met de interpretatie van het laatklassieke en vroeg
romantische repertoire hoge toppen in
Vlaanderen en op de internationale con-

certscène. Artistiek directeur Jan Caeyers
is bovendien één van de belangrijkste
Beethovenspecialisten in Europa. De
Beethoven Academie komt voor het eerst
naar Wemmel en presenteert er een droomprogramma met het Septet en de vierde
symfonie van Beethoven. Deze symfonie
was na de Eroïca een ‘klassieke’ verademing. Eens te meer bewees Beethoven met
deze symfonie de veelzijdigheid van zijn
scheppende genie.
19u30 – Introductie door Pieter Bergé
20u30 - De Zandloper
tickets: 12,00 euro (kassa),
9,00 euro (abo)
i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant en het
Bruegelproject. Partners: Muziekacademie
Wemmel, Davidsfonds Wemmel-HammeRelegem, Koninklijke Fanfare Sint-Servaas
en Wemmels Gemeentekoor.

Fotografiecircuit Vlaanderen
Zabine Van Lerbeirghe
3 september tot 6 oktober
GC De Zandloper
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FILIP JORDENS &
LES P’TITS MOZARTS
DE CE SOIR
HOMMAGE A BREL
DO 23-10
CHANSON
Vijfentwintig jaar geleden stierf chansonnier en enfant terrible Jacques Brel
(1929-1978). Hij geloofde noch in God
noch in hemel noch in hel. Volgens Brel
kon de hemel enkel op aarde bestaan. Voor
hem waren de mensen God. “Pour moi:

Dieu ce sont les hommes, et un jour ils
le sauront”. De liefde voor de mensen en
het hier en nu, bezong en bejubelde hij
in al zijn liedjes. Soms kwaad en kritisch,
soms lief en teder. Maar altijd met passie! Met diezelfde passie brengen Filip
Jordens en ‘Les P’tits Mozarts de ce Soir’
hulde aan deze ‘mens onder de mensen’.
Niet voor niets heet het programma ‘Hommage à Brel’ (homme = mens). Met veel
liefde en respect voor Brels woorden en
composities, trachten zij het publiek mee
te laten proeven van ‘l’artiste sur scène’
die Brel destijds was. Geen imitatie of
(her)interpretatie, maar een authentiek
eerbetoon! Klassiekers als ‘Ne me quitte
pas’ of ‘Amsterdam’ ontbreken niet, maar
Jordens & co beperken zich niet tot de gebruikelijke hits. Ook minder bekende liedjes worden weer tot leven gebracht, zodat
er een oprechter én boeiender portret
wordt geschetst. De pers schrijft: “Jordens
heeft het personage van Brel duidelijk in
de vingers” (De Standaard, juli 2000) en
“Een knap staaltje van Brel-liefde met
respect!” (De Morgen, oktober 2000).
20u – De Zandloper
tickets: 14,00 euro (kassa), 12,00 euro
(vvk), 10,00 euro (abo)
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DE ROEK
IBBELTJE
WO 29-10
FAMILIEVOORSTELLING
Ibbeltje is een klein meisje, niet zo heel
erg zoet, maar ook niet zo heel erg stout,
niet zo heel erg wild, maar ook niet zo
heel erg kalm, niet verschrikkelijk proper,
maar ook niet zo heel erg vuil... Een heel
gewoon meisje dus. Er is niets bijzonders
aan Ibbeltje, ook aan haar vader niet,
alleen haar moeder, nee, die is niet gewoon. Ze is namelijk vroeger, heel lang
geleden - maar je mag het wel absoluut

niet verder vertellen want het is een groot
geheim - ze is vroeger een kat geweest! In
het verhaal van Ibbeltje spelen ook nog
mee: die misselijke meneer Pinkepank,
een wonderlijk toverparapluutje en niet
te vergeten de krassende heks. Ibbeltje is
oorspronkelijk door Annie M. G. Schmidt
geschreven als een muzikaal hoorspel en
nadien uitgegroeid tot een vervolgverhaal.
In de voorstelling worden vier verhalen uit
‘Ibbeltje’ gespeeld: ‘Vis’, ‘Het papapluutje’,
‘Luilekkerland’ en ‘Even weer kat’. ‘Ibbeltje’ wordt gespeeld en gezongen door
Hilde De Roeck en muzikaal begeleid door
Manu Mores die ook de muziek componeerde, en is geschikt vanaf zes jaar.
14u30 – De Zandloper
tickets: 7,50 euro (kassa), 6,00 euro (vvk)
5,00 euro (abo en leden Gezinsbond Wemmel)
i.s.m. de Gezinsbond Wemmel

ABONNEMENT
AANBEVOLEN !
Zoek je in het programma van de Zandloper een geschikte combinatie van
vier of meer voorstellingen om van de
zeer voordelige abonnementsformule
te kunnen genieten dan kunnen we jou
volgende suggesties doen:
Hou je van theater en dans dan spreekt de
volgende combinatie jou misschien wel aan:
11-12
De laatste hongerkunstenaar
29-01
Argiles
12-02
Kwartet
6, 7-03
Le diner de cons.
Ben je liefhebber van kleinkunst en poëzie
dan is de volgende combinatie ideaal:
23-10
Hommage à Brel
15-01
Johan Verminnen
15-04
Schone woorden klinken zo
6-05
Jan De Wilde en vrienden.
Wanneer je van humor houdt dan zijn
volgende voorstellingen een must:
6/10
Take of,
4-12
Intiem
18-12
Best of
5-02
Bukken!
1, 2-04
De omloop der lage landen.
Kom je liever overdag naar de Zandloper,
dan hebben we voor jou en jouw kinderen
of kleinkinderen:
29-10
Ibbeltje
9-11
Bluesette
29-02
Ik ben een held
7-03
Le Diner de cons
26, 29-05 Bubba.
We kunnen je tenslotte ook een reeks van
exclusieve theaterconcerten aanbieden:
3-10
Hooverphonic
28-11
Spinvis
11-03
Flying Pickets
18-03
Camden.
Dit zijn maar enkele van de combinaties die
mogelijk zijn. Je kiest tenslotte zelf welke
voorstellingen je in jouw abonnement opneemt. Een uitgebreide toelichting bij elke
voorstelling vind je in onze seizoensbrochure die je gratis kan aanvragen op tel. 02 460
73 24 of info@dezandloper.be Deze informatie vind je ook op www.dezandloper.be,
waar je ook tickets kan bestellen. Je kan ook
een abonnement nemen met minimum vier
voorstellingen uit de zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’.
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Info- en inschrijvingsdag Taallessen
Nederlands
8 september 2003, GC De Zandloper
9u30 - 11u30 en 19u - 20u30
Zoek je een cursus Nederlands?
Op een gezamelijke info- en inschrijvingsdag in De Zandloper
stellen verschillende organisatoren van taallessen Nederlands
uit de regio hun aanbod voor. Je krijgt een overzicht van het
ruime aanbod cursussen Nederlands in de regio. (Wemmel,
Jette, Meise, Strombeek-Bever). Je kan jouw niveau Nederlands
testen en je ook inschrijven voor de taalcursus Nederlands die
het best bij jou past, qua niveau, dag, uur en plaats, zonder dat
je alle centra moet bezoeken. Er is een inschrijvingsmoment
‘s morgens van 9u30 tot 11u30 en ’s avonds van 19u tot 20u30.
Indien je interesse hebt, kan je je reeds aanmelden via onderstaande gegevens.

Journée d’info et d’inscription
Cours de Néerlandais
Le 8 septembre 2003, GC De Zandloper
9h30 - 11h30 & 19h - 20h30
A la recherche d’un cours de néerlandais ?
A l’occasion d’une journée d’information et d’inscription au
Zandloper, plusieurs organisateurs de cours de néerlandais de la
région présentent leur programme pédagogique. Pour pourrez y
découvrir le large éventail de cours de néerlandais proposé dans
la région. (Wemmel, Jette, Meise, Strombeek-Bever). Il vous
sera possible également d’y tester votre niveau de néerlandais
et de vous inscrire au cours qui vous convient le mieux (niveau,
jour, heure et lieu) sans devoir vous rendre dans les différents
centres. Les inscriptions se font le matin de 9h30 à 11h30 et le
soir de 19h à 20h30. Intéressé(e)? Vous pouvez d’ores et déjà
nous contacter.

Dutch Language courses
8 September 2003, 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, StrombeekBever). 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.

Sprachkurse Niederländisch
8. September 2003, GC De Zandloper
9Uhr30 - 11Uhr30 & 19Uhr - 20Uhr30
Suchen Sie einen Kursus in Niederländisch?
Auf einem gemeinsamen Info- und Anmeldetag in De Zandloper
stellen verschiedene Organisatoren aus der Region ihr Angebot
an Sprachunterricht Niederländisch vor. Sie erhalten eine Übersicht des umfangreichen Kursusangebots Niederländisch in der
Region. (Wemmel, Jette, Meise, Strombeek-Bever). Sie können
Ihr Sprachniveau Niederländisch testen und sich für einen der
Sprachkurse Niederländisch anmelden, der Ihnen hinsichtlich
Niveau, Tag, Uhrzeit und Ort am besten passt. Sie sparen dadurch den individuellen Besuch der einzelnen Unterrichtszentren. Anmeldungen sind morgens von 9 Uhr 30 bis 11 Uhr 30 und
abends von 19 Uhr bis 20 Uhr 30 möglich. 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
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Uit in Vlaanderen
Nieuwe website Toerisme Vlaanderen

Bezoek het nieuwe provinciehuis
6 – 7 september

Jazeker, de vakantie is voorbij. Maar misschien wil je er alweer enkele dagjes tussenuit of even wegdromen? De nieuwe
website van Toerisme Vlaanderen toont aan dat de regio
Vlaanderen voor elk wat wils heeft. Leuke, interessante, sportieve, spannende en smakelijke uitstapjes, én niet ver weg.
www.visitflanders.com kiest voor interactiviteit: jij stelt de
vraag, de website geeft het antwoord.
Wie op zoek is naar inspiratie voor een verblijf of een uitstap
in Vlaanderen, kan op deze site vele ideeën opdoen. Je maakt
kennis met de grote troeven van de kust, de Vlaamse regio’s en
de kunststeden. Je kan doorklikken naar een stad of streek die je
aandacht trekt. Daar kan je gedetailleerde informatie vinden over
het beschikbare logies, de evenementen (zeker doen), de bezienswaardigheden (zeker bezoeken) enzovoort. Zeker de arrangementen
uit de brochure ‘Vlaanderen Vakantieland’ bieden veel inspiratie.
Je kan je keuze ook bepalen op basis van de activiteiten die je
wil doen: wandelen, fietsen, kuren, lekker eten. Ook de speciale
aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld kindvriendelijke arrangementen,
kunnen potentiële toeristen leuke vakantie-ideeën bezorgen.
Ook de surfer die al weet wat hij wil maar op zoek is naar gedetailleerde informatie, wordt door de website op zijn wenken bediend.
Je kan meteen op zoek gaan naar specifieke gegevens over logiesmogelijkheden, arrangementen, evenementen en bezienswaardigheden. Telkens heb je een zoekformulier ter beschikking, dat je
toelaat om je eigen selectie te definiëren. Een tweesterrenhotel in
de Voerstreek bijvoorbeeld, vind je in enkele klikken.
De website biedt gegevens aan over alle 444 ‘Vlaanderen Vakantieland-arrangementen’, over meer dan 500 belangrijke
evenementen, over 1.000 hotels, 180 vergunde campings, 250
musea, enzovoort. Zowel Toerisme Vlaanderen als de lokale
en provinciale diensten voor toerisme zijn volop bezig om het
toeristische aanbod in te voeren. Dat betekent dat momenteel
niet alle zoekopdrachten altijd resultaten opleveren. De website
blijft wel altijd actueel want hij wordt permanent aangepast.

Het gloednieuwe en opvallende provinciehuis naast het station
van Leuven staat op 6 en 7 september voor het grote publiek
open. Je kan via rondleidingen kennismaken met dit apart
stukje architectuur in deze volledig vernieuwde buurt van
Leuven. Hoewel de doorsnee voorbijganger, na het busgebouw
aan de andere kant van het station, voor de tweede maal aardig
verrast werd door de nieuwe ‘skyline’ waren de meest kritische
architectuurjournalisten het er toch over eens dat de nieuwe
thuishaven van de provincie een pareltje van moderne en functionele architectuur is.
Op zaterdag 6 en zondag 7 september kan je het ‘glazen huis’
aan het Provincieplein zelf ontdekken, het auditorium bekijken,
op de stemknopjes in de raadzaal duwen,... Op 6 september
stappen om 14u niet minder dan vijfhonderd muzikanten van
dertien Vlaamsbrabantse fanfares in een feestelijke en muzikale
stoet op van het stadhuis naar het nieuwe provinciehuis.
“Een van de grootste troeven van het gebouw is het prachtige
panorama van Leuven en omgeving op de hoogste verdieping.
Echt de moeite waard!”, zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.
Naast de architectuur wordt er tijdens de rondleidingen aandacht besteed aan de geïntegreerde kunstwerken. De eindejaarsstudenten van het provinciaal kunstonderwijs in De Wijnpers confronteren hun eindwerken met de zeven kunstprojecten
in het nieuwe provinciehuis.
Het hele weekend zijn er ook rondleidingen in de stationsbuurt.
Een gids neemt je op sleeptouw langs het vernieuwde station
met de futuristische overkapping, het weidse Martelarenplein
en natuurlijk het nieuw provinciehuis. De rondleidingen worden
gezellig afgesloten met een gratis drankje. Iedereen kan tijdens
het openingsweekend aan de rondleidingen deelnemen. Vooraf
inschrijven is niet nodig.

Draai dan 0800 3 02 01

Grote Leerweek
6 – 14 september

583.418 oproepen kreeg de Vlaamse Infolijn in 2002 te verwerken. Dat zijn gemiddeld 2.297 oproepen per dag. Dat zijn er heel
wat meer dan in 2001. De Vlaamse Infolijn maakt de burger wegwijs in de Vlaamse overheid. De Vlamingen hebben vooral vragen
over het onderwijs, de Vlaamse belastingen en wonen. De Infolijn
probeert de bellers ook op weg te zetten als ze informatie willen
over federale bevoegdheden zoals pensioenen of loopbaanonderbreking en als ze met vragen zitten over het gemeentelijke
niveau. Opvallend is dat een toenemend aantal burgers zich naar
aanleiding van de actualiteit tot de Vlaamse Infolijn wendt. Het
wijst erop dat de burger de Vlaamse Infolijn meer en meer als een
betrouwbare bron van overheidsinformatie beschouwt. In vier
jaar tijd is de Vlaamse Infolijn uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de Vlaamse overheidscommunicatie en voorlichting.
De Vlaamse Infolijn is elke werkdag gratis bereikbaar op het
telefoonnummer 0800 3 02 01.
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Voor het feestprogramma van het openingsweekend kan je terecht
op de website van de provincie www.vlaamsbrabant.be/feest

De ‘Grote Leerweek’ van 6 tot 14 september mobiliseert volwassenen om levenslang en levensbreed te (blijven) leren. Net
als vorig jaar zet het leerfestival de verschillende opleidingen
en vormingsfaciliteiten voor volwassenen in Vlaanderen in de
kijker. Op meer dan 280 locaties worden feestelijke doe-activiteiten georganiseerd. Het programma kan je bekijken op
www.groteleerweek.be.
Meer info:
groteleerweek@vlaanderen.be of 02 553 96 36.

BURENGERUCHT
13
Gordel
7 september
De Gordel, hét sportieve evenement voor heel de familie in de
Vlaamse rand, is op zondag 7 september aan zijn 22ste editie toe.
Een ideale gelegenheid om de aantrekkelijke groene rand rond de
hoofdstad te ontdekken. En het zal de moeite waard zijn. Naast
de klassieke 100 kilometer voor geoefende fietsers zijn er enkele
kortere fietstochten langs aangename parcours. Nieuw is een
fietstocht langs het Hallerbos en de ‘luchthavenroute’. Natuurlijk
komen ook de wandelaars dit jaar aan hun trekken. Ook hier een
aantal nieuwigheden: de kriebelwandeling, de monumentenwandeling en een familiewandeling met circusanimatie. Aan de vier
Gordeltrefpunten in Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem en
Overijse is er traditioneel animatie voorzien.
Meer informatie
vind je op www.de-gordel.be of 02 380 44 44. Als je vooraf
inschrijft via de website ‘(tot 31 augustus) of in één de zes
gemeenschapscentra van ‘de Rand’ (tot 6 september) betaal je
3,00 euro. Op de dag zelf betaal je 5,00 euro.

Week van de vervoering
13 - 22 september
De ‘Week van vervoering’ staat dit jaar in het teken van de
toegankelijkheid van trein, tram, bus. 2003 is immers het Europees jaar van personen met een handicap. Komimo (Komitee
Milieu en Mobiliteit) en tal van mobiliteitsorganisaties zetten
tijdens de ‘Week van vervoering’ opnieuw een aantal acties op
touw waarbij letterlijk op straat wordt gekomen voor een meer
duurzame en beter toegankelijke mobiliteit. De ‘Open straatdag’
en de Europese dag ‘Zonder auto mobiel in de stad’ zijn bekende
acties. Ook lokale acties zijn belangrijk. Op www.komimo.be
wordt de agenda met geplande activiteiten voortdurend aangevuld. De gedrukte programmakrant wordt binnenkort verspreid.
Info:
www.komimo.be

Uitrit… voor het ideale avondje uit!
Gemeenschapscentrum de Zandloper (Wemmel) en Cultuurcentrum Strombeek (Grimbergen) hebben opnieuw hun avondaanbod ‘lichte muziek & humor’ op elkaar afgestemd. Het resultaat
is een nog ruimer en gevarieerder aanbod aan concerten,
theatershows en -voorstellingen van zowel gevestigd als aanstormend talent van hoog niveau. Sprankelende concerten,
prestigieuze theatershows, gezellige cabaretvoorstellingen of
intieme clubconcerten, u kiest maar voor het ideale avondje uit.
Hieronder vindt je maandelijks het overzicht van de voorstellingen die door CC Strombeek werden geprogrammeerd.
Tickets voor deze voorstellingen reserveer je rechtstreeks
bij CC Strombeek op het nummer 02 263 03 43, via fax 02
263 03 44 of via mail: tickets@ccstrombeek.be. Meer info:
www.ccstrombeek.be.

Indiana Tones
Microcosmos
zo 14 september - 15u
Nieuwe live-gespeelde soundtrack bij de aanstekelijke insectenfilm. Vier rasmuzikanten schiepen o.l.v. gitarist/componist Jo
Mahieu een nieuwe muzikale wereld rond de boeiende creaturen
in de veelvuldig bekroonde film ‘Microcosmos’.
tickets: 11,00 euro 9,50 euro 8,80 euro

Kommil Foo
Wolfijzers & schietgeweren
vr 19 en za 20 september
(première) - 20u15
Het beste uit Plank, Neandertaal, Bek, IJdele Hoop en Lof der
Waanzin of 15 jaar Kommil Foo! De mooiste liedjes, de meest
hilarische sketches en de grootste kleine verhalen in een splinternieuwe voorstelling gegoten.
tickets: 18,00 euro 16,50 euro 14,40 euro

The Fundamentals
Don’t Worry, Be Happy
wo 24 en do 25 september
(première) - 20u15
Popgroep met professionele muzikanten en mentaal gehandicapte zangers. Via de muziek slaan ze de brug naar het grote
publiek en verbinden ze twee werelden: die van de professionele muziekmaker en die van de gedreven muziekliefhebber.
tickets: 12,00 euro 10,50 euro 9,60 euro
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
14
MAANDAG

Krijt Op Tijd
Biljart
ma tot en met do
02 460 19 78 of 02 460 25 56
Kookclub WL groep 1
Kookclub
1ste maandag (vanaf 1-09)
19u
02 460 00 93
Kookclub WL groep 2
Kookclub
3de maandag (vanaf 15-09)
19u
02 460 17 82
The Bellamy Country Dancers
Country Dans
19u
0476 47 57 21
KAV Wemmel
Turnen
20u15
02 460 00 94
Wemmels Gemengd Koor
Koorzang
20u30 (Auxilium)
02 460 13 21

DINSDAG

Koninklijke fanfare St-Servaas
Repetitie
20u
02 460 25 74
De Schaar
Naaicursus
(om de 2 weken vanaf 2-09)
13u
02 460 15 04
Markant
Fietsen of wandelen
1ste dinsdag
9u30
KAV
Wandelen
2de dinsdag 13u
02 460 38 49
VTB/VAB
Yoga 19u30 (vanaf 16-09)
(Villa3’s)
02 465 29 72, 0476 746 179
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WEVO Wemmel
Volleybal
20u (gemeentelijke sporthal)
02 460 05 25, 02 461 08 75,
02 460 37 37

AVO Turnen
Turnen volwassenen (in de
Franse gemeenteschool)
vanaf 19u
02 460 08 75

Markant
Beleggen
Laatste dinsdag
14u
02 460 57 42

DONDERDAG

Mogen Doen Vzw
Funky moves
(3de en 4de middelbaar) 19u15
Funk 1 (volwassenen) 20u30
(vanaf 2-09)
02 452 33 43, 052 37 08 50,
0496 312 906
www.mogendoen.be

WOENSDAG

Mogen Doen Vzw
Kleuteruurtje (2de kleuterklas) 14u
Kleuteruurtje (3de kleuterklas) 15u
KIDZ 1 (1e leerjaar LO) 14u
KIDZ 2 (2de leerjaar LO) 15u
KIDZ 3 (3de leerjaar LO ) 16u
KIDZ 4 (4de leerjaar LO) 17u
(vanaf 3-09)
02 452 33 43, 052 37 08 50,
0496 312 906
www.mogendoen.be
Mogen Doen Vzw
Repetitie Wamblientjes
Wambels(vanaf 8 jaar)
(vanaf 3-09)
14u
02 452 33 43

Mogen Doen Vzw
Dance factory (6de leerjaar LO) 18u
Dans Funky Vibes
(5de en 6de middelbaar en ouder)
19u15
Dans Funk 2 (volwassenen) 20u30
(vanaf 4-09)
02 452 33 43, 052 37 08 50,
0496 312 906
www.mogendoen.be
VTB/VAB
Yoga 10u (vanaf 18-06)
02 465 29 72, 0476 746 179
KBG St-Servaas
Danscursus 14u30
02 460 39 38
Judoclub Budokan
Judo
18u-19u30 - 19u30-21u
0475 73 19 00
Davidsfonds Wemmel
Tekenen en schilderen
(vanaf 4-09) 19u
02 460 20 19
Fotoclub De Korrel
Fotoclub (om de 2 weken vanaf
11-09) 20u
02 460 66 70

Markant
Turnen 50+
9u
02 460 69 31

Markant
Leesclub Laatste donderdag
14u
02 460 33 86

SCVLV Wemmel
Conditiegym Groep 1 19u
Conditiegym Groep 2 20u
Conditiegym Groep 3 21u
(10-09)
02 461 19 38
http//:members.lycos.nl/
scvlvwemmel

Shiatsu school
Shiatsu (in zaal Huybrechts)
19u30
03 309 17 02

Volkskunstgroep Vaartkapoen
Dans en zang
20u
02 460 24 97

VRIJDAG

Mogen Doen Vzw
Teenz Dance (5de leerjaar LO) 18u
Funky Groove (1e en 2de middelbaar)
19u (vanaf 5-09)
02 452 33 43, 052 37 08 50,
0496 312 906
www.mogendoen.be

Happy Dance
Dance basics 8 tot 13j 18u30
Tango & Bug Swing 19u15
Algemene danscursus beginners 20u10
Standaard en Latijnse dansen
gevorderden 21u10
(vanaf 19-09)
02 411 79 11
The Bellamy Country Dancers
Country dans
20u
0476 47 57 21
AVO Turnen
Turnen kinderen (in Franse
gemeenteschool)
vanaf 16u30
02 460 08 75
Jeugdhuis Kwamma
Jeugdhuis open (Villa3’s)
20u

ZATERDAG

Mogen Doen Vzw
AZ-Atelier beeldende kunsten
6j-12j 10u
Kleuteruurtje
(1e en 2de kleuterklas) 10u
K.K.- Toneel 10u
vanaf 6-09
02 452 33 43
www.mogendoen.be
Mogen Doen Vzw
Dans kleuters (4-5 jaar) 10u
Funky Groove
(1ste en 2de middelbaar) 11u
Kidz 3 (3de leerjaar LO) 14u
Kidz 4 (4de leerjaar LO) 15u
Teenz Dance (5de leerjaar LO) 16u
(vanaf 7-09)
02 452 33 43, 052 37 08 50,
0496 312 906
www.mogendoen.be
Jeugdhuis Kwamma
Jeugdhuis open (Villa3’s) 20u

* tenzij anders vermeld, vinden alle
activiteiten plaats in de Zandloper

ACTIVITEITENKALENDER
15

WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL.INFO

Parking gemeentehuis

02 460 34 52

SEPTEMBER
06 8u

Davidsfonds

Uitstap Limburgs
mijnerfgoed

07 hele dag

Bloso

Gordel

09 13u

KAV

Laarmanswandeling

Vertrek Zandloper

02 460 38 49

14 14u30

SCVVLV

Geleid bezoek kerkhof van Laken

Afspraak aan de ingang van
het kerkhof

02 461 19 38

16 18u - 19u45

Rode Kruis Wemmel

Bloedinzameling

Gemeenteschool Winkel 56

02 460 75 51

17 19u30

Markant

Voorstelling jaarprogramma

Villa Beverbos

02 460 16 69

18 13u30

KAV

Scrabble

Auxilium

02 460 54 54

21

Landelijke Gilde RelegemWemmel

Dag van de landbouw

23 20u

Markant i.s.m. CM en KAV

Voordracht ‘Slaap lekker’

Auxilium

02 460 16 69
02 460 73 09

27 8u15

KAV

Bezoek abdij van Waasmunster

Parking gemeentehuis

02 460 37 82

30

Markant

Reis naar Rijsel

02 380 44 44

03 443 38 64

02 460 16 69
02 460 33 40

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun eenmalige activiteiten voor oktober 2003 willen bekendmaken, kunnen een
beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten voor 8 september aan de Zandloper bezorgen.

Een job zoeken
WIS-terminal in De Zandloper helpt
Om snel en efficiënt te solliciteren heeft de VDAB het WIS-systeem in het leven geroepen; een overzicht van vacatures dat je
op de computer kan raadplegen. Het bevat dagelijks méér dan
8.000 jobaanbiedingen uit heel Vlaanderen. Via de WIS-computers kan iedereen die uitkijkt naar een baan deze gegevens
raadplegen. Vanuit diverse invalshoeken kan je jobs selecteren:
op basis van beroep, studies of regio… De vacatures die interessant lijken, druk je vervolgens af.
Wanneer je niet meteen voldoet aan de gestelde eisen van de
werkgever, kan je altijd een beroepsopleiding volgen bij de
VDAB. De dienst organiseert o.a. opleidingen in informatica,
bureauethica, robotica,… In de WIS-computer vindt je daarover
meer informatie. Je kunt de WIS-computer gratis raadplegen in
de inkomhal van het gemeenschapscentrum de Zandloper. Deze
computer is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 23u. Zondag kan je er tussen 10u en 17u30 terecht.
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DE ZANDLOPER
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum
De Zandloper en
vzw ‘de Rand’.

HOOVERPHONIC
SINGLES COLLECTIE
03-10 > 20u30
De Zandloper

BEETHOVEN ACADEMIE
O.L.V. JAN CAEYERS
FESTIVAL VAN VLAANDEREN
10-10 > 20u30
De Zandloper

De Zandloper komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
REDACTIE
Guido Deschuymere
Raf De Visscher
Monique Froment
Stefaan Gunst
Joris Herpol
Joris Roesems
Willy Spittaels
Tony Stevaert
Herman Vander Voorde
Jan Verhasselt
EINDREDACTIE
Geert Selleslach
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
REDACTIEADRES
GC De Zandloper
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 460 73 24
info@dezandloper.be

FILIP JORDENS & LES P’TITS
MOZARTS DE CE SOIR
CHANSON
23-10 > 20u
De Zandloper

WWW.APPLAUS.BE

DE ROEK
IBBELTJE
FAMILIEVOORSTELLING
29-10 > 14u30
De Zandloper

WWW.DEZANDLOPER.BE

Verantwoordelijke uitgever
Stefaan Gunst
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVATIES
Voor de eigen programmatie van
de Zandloper kan je terecht op het
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 bij een overschrijving steeds
te vermelden over welke voorstelling
het gaat.

