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Milieuraad wil bodemerosie en milieu
rond bedrijvenzones aanpakken
Een gesprek met Liliane Reynaerts, voorzitster van de milieuadviesraad
Twee jaar geleden werd de Wemmelse Milieu Advies Raad (MAR) opgericht. In die twee jaar heeft deze
raad niet stilgezeten. Voorzitster Liliane Reynaerts: “Er liggen veel dossiers op onze tafel over vaste
stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder en mobiliteit, enzovoort, maar de leden van de MAR maken
er, mede dankzij de goede ondersteuning van de milieudienst, hun werk van”.

Liliane Reynaerts: “We gaan de milieuproblematiek in de bedrijvenzones bestuderen. We willen komen
tot een betere mobiliteit en groenschermen als buffer tussen bedrijven en woonzones. Ook hinder en
zwerfvuil willen we terugdringen.”

“Het is wel belangrijk te beseffen dat de
milieuraad een adviesraad is. Wij kunnen
op vraag van de gemeente of uit eigen
initiatief advies uitbrengen over milieuzaken in de gemeente. Het schepencollege
houdt daar dan al dan niet rekening mee.
Tot nu toe verloopt de samenwerking erg
positief. Sinds de oprichting heeft de
milieuadviesraad al zo’n twintig adviezen
gegeven. Enkele thema’s die regelmatig
terugkomen zijn: het vliegtuiglawaai, het
nieuwe containerpark, hondenpoep,
bodemerosie, composteren en compostmeesters. Ik ga binnenkort de cursus voor
compostmeester volgen. Het is de bedoeling dat we de bevolking sensibiliseren om
meer te composteren. Dan kan je best zelf
het goede voorbeeld geven”, lacht Liliane
Reynaerts. “We willen ook aan afvalpreDE ZANDLOPER I jaargang 5, nr 2 februari 2004

ventie doen. Wat het nieuwe containerpark betreft, zijn we de systemen en
tariferingen in andere gemeenten volop
aan het vergelijken. De MAR zal de gemeente hierover een advies geven en
uiteindelijk zal de gemeente beslissen.
Heel wat van onze adviezen gaan ook over
milieuvergunningsaanvragen van bedrijven.”

te vinden voor de bodemerosie. In Wemmel zijn er twee plaatsen waar bodemerosie een probleem vormt”, stelt de voorzitster.
“Met de goedkeuring van het schepencollege werkt de MAR sinds kort ook aan een
intergemeentelijk overleg tussen bedrijvenzones en milieuraden. De milieuadviesraden van Wemmel, Asse, Dilbeek, Affligem, Merchtem, Opwijk en Ternat willen
een werkgroep oprichten om de milieuproblematiek in de bedrijvenzones te bestuderen. We willen acties uitdokteren voor
een betere mobiliteit, voor het plaatsen
van groenschermen als buffer, tegen
hinder en zwerfvuil. Deze werkgroep moet
ook de problematiek van het afvalwater en
regenwater aanpakken. In Wemmel komt
volgens het plan 10 hectare bedrijvenzone
in aanmerking voor een gezamenlijke
aanpak. Het is de milieuraad van Asse die
het voortouw neemt in de werkgroep.”
“Tot slot kan ik ook zeggen dat we vanuit
de milieuraad een kandidaat en een
plaatsvervanger hebben voorgesteld om te
zetelen in de Gecoro (Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening), die
in oprichting is. De milieuadviesraad kan
een belangrijke rol spelen in de werking
van deze gemeentelijke commissie. Het is
nu wachten op de beslissing van de
gemeenteraad”, besluit de voorzitster.
Joris Herpol

Samenwerking
De milieuraad kijkt ook verder dan haar
neus lang is. “Milieu is een grensoverschrijdende materie. Daarom gaven we aan
de gemeente een positief advies om met
de gemeenten Asse, Meise en Merchtem
een bodemerosieplan op te stellen. Onze
gemeente heeft erin toegestemd om
samen met deze gemeenten een oplossing
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Scholen gevraagd mee te helpen in
onderhoud natuurgebied

Hilda Deconinck (77), reeds sinds haar prille jeugd begaan met het Beverbos, heeft de fakkel doorgegeven aan haar zoon, Rik Devriese (45).

De Wemmelse basisscholen De Eekhoorn, Sint-Jozef, Mater-Dei
en de twee gemeentescholen worden gevraagd om mee te
werken aan de opruimacties van vzw Natuurpunt, die het
natuurgebied in Beverbos onderhoudt met vrijwilligers. Dat
bevestigt Rik Devriese, die lid is van de beheerscommissie van
Beverbos. “De plannen met het natuurgebied in Beverbos
worden eerstdaags bekendgemaakt. Zo zullen we de komende
maand opnieuw percelen maaien en kappen met het oog op het
onderhoud en de verbetering van het natuurgebied. In februari-maart is er een werkdag met alle scholen voorzien, en op
het einde van dit jaar zal de Gezinsbond Natuurpunt een
handje helpen met het onderhoud van het domein”, vertelt Rik
Devriese.
Wat met de toegankelijkheid van het bos? Rik Devriese: “We
willen Beverbos als natuurgebied behouden en verbeteren.
Maar het bos moet ook een educatieve waarde krijgen. Daarom
smeden we plannen om infopanelen te plaatsen en om een
extra wandelweg in het reservaat te voorzien. Hierover moeten
we wel nog het fiat krijgen van het gemeentebestuur. De extra
wandelweg moet het mogelijk maken dat wandelaars een lus
kunnen maken. Nu is er enkel een weg die van de ene naar de
andere kant van het gebied gaat, waardoor wandelaars op hun
stappen moeten terugkeren. Een lus zal het wandelen aantrekkelijker maken.” De Chiro Wemmel stelde een ‘speelbos’ voor.
Wat denk jij daarover? “Daar ben ik geen voorstander van. Het
Beverbos is een natuurgebied, en vooral een moerasgebied. Dat
leent zich niet tot spelen. Maar niets sluit uit dat er een
mogelijkheid is om naast het gebied of in de omgeving van het
bos een speelplein te voorzien. Maar die beslissing moet door
de gemeente worden genomen”, besluit Devriese.

Buurt wil geen benzinestation op
GB-parking

De buurtbewoners willen niet weten van een pompstation op
de parking van het warenhuis GB in Wemmel. Ze kwamen
massaal naar een hoorzitting op het gemeentehuis om hun
ongenoegen te uiten. Er werden al twee petities met in totaal
meer dan 150 bewaarschriften ingediend. Het plan van de
warenhuisketen om in Wemmel een pompstation te bouwen op
de parking aan de Brusselsesteenweg zorgt voor hevig protest
bij de buurtbewoners. GB wil er een pompstation optrekken
met de opslag van 30.000 liter benzine en 20.000 liter diesel.
De multiproductpomp zou zes verdeelslangen krijgen. GB deed
een milieuvergunningsaanvraag voor de uitbating voor zo’n
installatie. Het gaat om een onbemande installatie met een
zelfbedieningssysteem.
Buurtbewoner Paul Op ‘t Roodt van het wijkcomité ‘De Vijvers’:
“Er zijn genoeg benzinestations in de omgeving. Op de verkeersas Kaasmarkt-Brusselsesteenweg zijn er over anderhalve
kilometer afstand al drie benzinestations. Zo’n benzinestation
zal in de residentiële wijk aan de Vijverslaan zeker en vast voor
bijkomende overlast zorgen. Niet alleen de geurhinder, maar
ook de lawaai- en verkeershinder zal zonder enige twijfel
toenemen.” Op ’t Roodt ziet nog twee andere gevaren: “Onze
eigendommen aan de Vijverslaan zullen door de inplanting van
een benzinestation minder waard worden. De bevoorrading van
het tankstation met zware tankwagens is zelfs gevaarlijk, want
de ondergrond in de Vijverslaan (een bronnengebied nvdr.) is
onstabiel.” Dat wordt bevestigd door buurtbewoner Willy Van
Caesbroeck, die er voor zijn gebouw tot 28 meter diep moest
boren om een stabiele grondlaag te vinden. Het schepencollege
moet nu een advies uitbrengen aan de provincie die een
definitieve beslissing moet nemen.
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Wemmel investeert fors
in verkeersveiligheid
De belangrijkste punten uit de begroting 2004
Wemmel wil fors investeren in verkeersveiligheid en de heraanleg van wegen. Dat blijkt uit de begroting
die voor 2004 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De gemeente heeft ook heel wat geld veil voor
investeringen in haar eigen patrimonium.

Het zebrapad aan de Zandloper: zonder verkeerslichten is het er levensgevaarlijk om over te steken. De gemeente wil investeren in verkeersveiligheid
en belooft om de verkeerslichten terug te plaatsen.

“We moeten dringend investeren in enkele
gemeentelijke eigendommen”, vatte
schepen van Financiën Bernard Carpriau
zijn uiteenzetting over de begroting 2004
aan. “Het park aan het gemeentehuis
wordt helemaal vernieuwd. De oevers van
de vijver Balcaen aan de sporthal dreigen
in te storten, en moeten dringend worden
versterkt. We hebben plannen om de
gemeentediensten beter te huisvesten. Zo
gaan we een studie maken voor de bouw
van een administratief centrum. Het oudpolitiecommissariaat in de Van den
Broeckstraat zal aangepast worden. Zo
zullen de garages tot bureaus worden
omgevormd. En in het park van de residentie in de Prins Boudewijnlaan komt een
nieuw gebouw om de uitbreiding van de
bibliotheek, die uit haar voegen barst,
mogelijk te maken.”
Onderwijs
“Ook in onze schoolgebouwen wordt fors
geïnvesteerd. Zo zullen de kleedkamers
voor de turnzaal van de Nederlandstalige
DE ZANDLOPER I jaargang 5, nr 2 februari 2004

Aan het kruispunt Zijp-Bosch komt een rotonde.
Kostprijs: meer dan 300.000 euro.

basisschool gerenoveerd worden. De
kinderen moeten zich in de refter omkleden omdat die kleedkamers, die in de
kelderverdieping zijn gelegen, onder water
staan. In de Franstalige school moeten de
verlichting en de armaturen worden
vervangen. Ons plan om het schoolmeubilair van de verschillende scholen in stappen te vervangen, wordt verder uitgevoerd. Schoolbanken met gaten voor
inktpotten zijn niet meer van deze tijd. En
ook aan de muziekacademie wordt gedacht. Zo kunnen we met een nieuwe
piano ook concerten geven. Omdat we nu
fors moeten opleggen voor de huur van
bussen, besloten we om een bijkomende
schoolbus aan te kopen. De nieuwe bus zal
59 zitplaatsen tellen. Door een wet van 1
september 1993 mag er maar één kind op
één zitplaats zitten. Onze veertien jaar
oude bussen hadden maar 45 zitplaatsen.
Daardoor moesten we regelmatig een bus
bijhuren voor het vervoer van twee klassen. Met 59 zitplaatsen erbij, zitten we
opnieuw ruimer. De huur van bussen

kostte ons vroeger 20.000 euro; dat geld
investeren we beter in een nieuwe bus”,
redeneert Carpriau.
Verkeer
“Wat verkeersveiligheid betreft, doet
Wemmel een serieuze inhaalbeweging”,
stelt Carpriau. “Naast de belangrijke
investering in een rondpunt op de Bosch,
investeren we ook in nieuwe verkeerslichten, een nieuwe parking met een tiental
plaatsen op de Verhasseltstraat en in het
onderhoud van wegen en voetpaden.”
Joris Herpol
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Een overzicht van de belangrijkste investeringen
1) Wegenwerken / verkeersveiligheid (totaal: 1,1 miljoen
euro)
> Wegversmallingen: 121.000 euro
> Aankoop perceel grond voor aanleg rond
punt Bosch-Zijp: 96.500 euro
> Aanleg van het rondpunt op kruispunt
Bosch-Zijp: 210.000 euro
> Asfaltering straten / aanleg voetpaden:
200.000 euro
> Onderhoud wegen en rioleringen:
250.000 euro
> Vernieuwen verkeerslichten:
119.500 euro
> Aanleg parking Verhasseltstraat:
75.000 euro
> Zone 30 in schoolbuurt 83.000 euro
2) Investering gemeentelijke infrastructuur (totaal:
789.200 euro)
> Haalbaarheidsstudie administratief
centrum en bibliotheek – architectuuropdracht: 100.000 euro.
> Informaticamateriaal: 77.000
> Aankoop containervrachtwagen met
toebehoren: 156.000 euro
> Vernieuwen sportvloer sporthal /
aankoop beschermmatten sporthal:
11.200 euro
> Herstellen oevers vijver Balcaen:
225.000 euro
> Afsluiting domein residentie:
20.000 euro
> Vernieuwen wandelwegen park gemeentehuis: 200.000 euro
3) Onderwijs (totaal: 781.250 euro)
> Buitengewoon onderhoud Nederlandstalige lagere school: 108.000 euro
> Aankoop schoolbus: 255.000 euro
> Aankoop schoolmeubilair: 25.000 euro
> Haalbaarheidsstudie nieuwe klaslokalen
Franstalige kleuterschool: 272.250 euro
> Aankoop piano muziekacademie:
13.000 euro
> Nieuwe verlichting en armaturen
Franstalige basisschool: 108.000 euro
4) Nutsleidingen (water / riolering / elektriciteit) (totaal:
380.000 euro)
> Aanleg riolering Remeker: 100.000 euro
> Databank riolering: 10.000 euro
> Aanpassen nutsleidingen Kam, Willem
Bernardstraat en Folletlaan:
195.000 euro
> Aankoop hoogspanningscabine
containerpark: 75.000 euro

Mountainbiken en wandelen
Bruisend Wemmel®
8 februari - 13u - parking gemeentehuis
Bruisend Wemmel® is de jongerenafdeling van Vakantiegenoegens
Wemmel. Onder deze naam organiseren wij allerlei activiteiten
voor een jong en dynamisch publiek. Iedereen die plezier wil
maken en deelnemen aan leuke en spannende activiteiten heeft
vanaf nu geen excuses meer om thuis te blijven. Op 8 februari is
onze volgende activiteit. Dan gaan wij met z’n allen naar het
kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle om daar een spetterende
mountainbiketocht te maken. We volgen een fraai parcours dat
zowel toegankelijk is voor de ‘Filip Meirhaegens’ onder ons als voor
de minder getrainde fietsliefhebbers. Voor zij die het liever rustiger aan doen, is er ook een mooie wandeling in de omgeving
voorzien. Voor elk wat wils dus! Nadien kan je gezellig napraten bij
een hapje en een drankje. We spreken af om 13u op de parking
voor het gemeenthuis van Wemmel. Voor de leden is deze activiteit
gratis, voor niet-leden kost het 1,50 euro (verzekering en hapje
inbegrepen). Tot dan!
Info: Mia en Marc, 02 460 66 70, Chris en Ludwig, 02 460 54 84.

De vrouw in de negentiende eeuw:
een gekooide vogel?
Markant Wemmel
10 februari - 20u - De Zandloper
Peter De Smet besteedt in deze voordracht aandacht aan de positie
van de burgervrouw in de negentiende eeuw. Wat waren haar
rechten en plichten? Hoe zag haar leven eruit? Kon zij werken,
studeren of vrij reizen? Hoe zat het met de seksuele moraal? Wat
waren de verhoudingen tussen beide gehuwden? Zijn de vertrouwde opvattingen die men over die tijd koestert wel de juiste? Was
de frustratie inzake seksualiteit enorm groot, of is dit een hersenspinsel van de twintigste eeuw? Dit zijn maar enkele vragen die in
de loop van de avond aan de hand van een paar markante voorbeelden een antwoord zullen krijgen. Zowel de ‘femme fragile’ als
de ‘femme fatale’ krijgen hun plaats in dit relaas.
Inkom: 5 euro, een drankje inbegrepen.
Info: Lieve Eggenstein, tel. 02 460 05 40

Politiek debat
Verwendt een nieuw Vlaams
parlement de Vlaamse rand?
24 februari - 20u - De Zandloper
In de aanloop van de Vlaamse parlementsverkiezingen van mei laten
we een aantal prominente leden van de verscheidene politieke
families het tegen elkaar opnemen. Ze debatteren over de problematiek van de Rand. We hopen op een duidelijk en boeiend debat. Het
publiek zal vragen kunnen stellen. Een moderator leidt de avond in
goede banen. Dit debat is een initiatief van het Davidsfonds Wemmel-Relegem-Hamme, de Vlaamse Volksbeweging Grimbergen, de
Vlaamse vriendenkring Grimbergen en de Vlaamse kring Wemmel.
DE ZANDLOPER I jaargang 5, nr 2 februari 2004
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Game, set, match en een pintje bier
Een gesprek met BTC-voorzitter Jan Van Dooren
Nu liggen ze er nog verlaten bij, de zeven terreinen van de Brusselse Tennisclub. Achter de schermen
zijn het bestuur en de verschillende werkcommissies (materiaal, jeugd, animatie, financiën) druk in de
weer om het nieuwe, 54ste, seizoen voor te bereiden. Vanaf 1 april zullen de meer dan 650 leden zich
weer volop kunnen uitleven in een spelletje tennis aan de Neerhoflaan.
Een stukje geschiedenis
Begin 1950 werden via de krant de Vlaams-Brusselse tennisliefhebbers uitgenodigd op een vergadering om een Vlaamse
tennisclub op te richten. Er kwamen een vijfentwintigtal
mensen op af en de ‘Vlaamse Tennisclub Brussel’ was geboren.
Eerst zat de club aan de Dikke Linde in Laken, maar in ’58
moesten de banen plaats ruimen voor de uitbreiding van het
wegennet in het kader van de Expo. De club verhuisde naar
Oudergem, maar ging al snel op zoek naar andere mogelijkheden, vermits de meeste leden uit de west- en noordrand van
Brussel kwamen en de afstand te groot vonden. Uiteindelijk
ging de club verder onder de naam ‘Brusselse Tennisclub’ (BTC)
en verhuisde in 1960 naar Strombeek. De club, die ondertussen
al meer dan 100 leden telde, werd op 1 februari 1962 een vzw.
Binnen de club zelf verliep alles vlot, maar de oplopende problemen met de uitbater leidden in februari 1971 tot een breuk.
Het was drie maanden voor het begin van het nieuwe seizoen
en de BTC zat zonder terreinen. Na een koortsachtige zoektocht

belandde de club begin maart in Wemmel, waar ze voor dertig
jaar grond kon huren en van de eigenaar geld kon lenen om vier
tennisbanen aan te leggen. Na enkele dagen begonnen de
werken en een maand later waren de tennisbanen klaar. In 1972
kwamen er nog twee banen, het clublokaal en een parking bij.
De club telde op dat moment meer dan 400 leden. Ze sloot aan
bij de voorloper van de Koninklijke Belgische Tennisbond en bij
de Wemmelse Sportraad. Na de splitsing van de Tennisbond in
1979 was de BTC een van de eerste leden van de VTV, de Vlaamse Tennisvereniging.
Een club met drie pijlers
“We beginnen dit jaar aan ons 54ste seizoen”, vertelt voorzitter
Jan Van Dooren. “We proberen nu ook terug actiever te zijn in
de Sportraad. Dat is een tijdje minder geweest, maar we proberen er iets aan te doen, want onze doelstellingen sluiten nauw
bij elkaar aan.” De BTC steunt immers op drie hoofdpijlers: het
is een club met een Vlaams karakter, een familiale club en een

BTC-voorzitter Jan Van Dooren: “We hechten veel belang aan de jeugdopleidingen. Vaak is de jeugdwerking ofwel geldklopperij ofwel kinderopvang. Wij willen
de jongeren een degelijke opleiding geven.”
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sterk recreatieve club, al wordt competitie wel aangemoedigd.
“Dat Vlaamse karakter kunnen we vrij gemakkelijk bewaren. De
voertaal is en blijft het Nederlands. Ik weet dat we daardoor
enkele potentiële leden zijn kwijtgeraakt, maar dat baat ons
meer dan schaden. Anders zou de club binnen de kortste keren
Franstalig worden.”
“Wat de club ook een heel eigen aard geeft, is het feit dat we
een ‘zomerclub’ zijn. Een seizoen duurt zes maanden, van 1 april
tot eind september. We zijn een heel sociale club. Het is niet
alleen tennis spelen dat telt, ook elkaar zien en samen een
pintje drinken, is belangrijk. In de winter is er weinig contact,
dus is het altijd leuk om elkaar in de lente terug te zien. Ik
vraag me af of dat gevoel zo sterk zou zijn, mochten we het
hele jaar doorgaan”, aldus de voorzitter.
Alles voor de jeugd
Enkel de jeugdopleidingen lopen het hele jaar door. De club telt
zes gediplomeerde leraars en 200 van de 260 aangesloten
jeugdspelers volgen les. “Wij hechten veel belang aan de
jeugdopleidingen”, zegt Jan Van Dooren. “Met de jeugdopleiding
spelen we binnen de VTV een voortrekkersrol. Vorig jaar kregen
we het label van ‘jeugdvriendelijke club’. Wij willen de kinderen
in de eerste plaats leren tennissen. Vaak is de jeugdwerking in
andere clubs ofwel geldklopperij ofwel kinderopvang. Ze besteden hun tennisscholen uit en dan wordt het een commerciële
bedoening. Wij willen een degelijke opleiding geven. We zouden
in de winter graag een aantal banen overdekken met een ballon
die we in de zomer kunnen opbergen. Zo zouden de jeugdopleidingen altijd in Wemmel kunnen doorgaan. Nu moeten we
uitwijken tot in Zaventem om terreinen te vinden, terwijl een
groot deel van de jeugd uit Wemmel en omgeving komt.”
Het seizoen zelf bestaat uit drie delen: het voorjaar, de zomermaanden en september. Naast het VTV-jeugdtornooi in juni,
wordt er in het voorjaar de gewestelijke Interclub gespeeld.
“Dat gebeurt in ploegen”, legt de voorzitter uit. “De jeugd
speelt twee enkels en één dubbel. De heren zes enkels en drie
dubbels. Alle andere categorieën spelen vier enkels en twee
dubbels. We scoren goed in de Interclubwedstrijden. De laatste
jaren hebben we in een of andere categorie altijd wel een
kampioen gehad. In de zomer zijn we vooral recreatief bezig. In
augustus is er elke donderdag ‘mosseldansavond’. De derde week
spelen we het BTC-dubbeltornooi ten voordele van de actie
‘Kom op tegen kanker’. Daar zijn we drie jaar geleden mee
begonnen, omdat we vinden dat een sportclub ook sociaal
engagement mag uitstralen. In september tenslotte is er het
clubkampioenschap en de nationale Interclubwedstrijd. De
gewestelijke kampioenen mogen daaraan deelnemen. Elk jaar
hebben we toch een drietal ploegen die daarin doorgaan. Vorig
jaar werden onze veteranen (45 +) kampioen en onze vrouwen
vice-kampioen van België!”
Frodo Daems
Info: BTC, brusselstennisclub@hotmail.com

Heel Azië onder één dak
Asia Fair 2004
21 en 22 februari - De Zandloper

Show met traditionele Mongoolse klederdracht en juwelen, zondag om 15u.

De twaalfde uitgave van de Asia Fair is opnieuw een informatie- en
contactbeurs over Azië. Tijdens de beurs zijn een twintigtal Aziatische ambassades, toeristische diensten en luchtvaartmaatschappijen
aanwezig en een vijftiental gespecialiseerde touroperators. Een
groot aantal sociaal-culturele verenigingen en ontwikkelingssamenwerkingorganisaties over Azië nemen eveneens deel. Op deze beurs
vind je verkoopsstanden met artisanale producten, reisgidsen & kaarten, bonsai, Chinese muziek en Aziatische eetstandjes. Aan
praatstanden kunnen de bezoekers bij ervaren reizigers terecht voor
informatie. Dit jaar is Taiwan de eregast. Tijdens de beurs loopt een
wedstrijd waarmee twee vliegtuigtickets naar Taiwan te winnen zijn.
Randanimatie
> Oejgoers muziekensemble (zaterdag), Taiwanees muziekensemble (zaterdag), defilé met traditionele Mongoolse kleding
(zondag), Kandyan dansers (zondag).
> Demonstraties Chinese krijgskunsten, koken met de wok,
Chinese kaligrafie, Mongools kinderatelier, Aziatisch schminken voor kinderen (zaterdag & zondag)
> Er lopen tentoonstellingen met foto’s over Taiwan, Mongoolse
tekeningen en er is een typische Mongoolse ger (tent) te
bezichtigen.
> Zowel zaterdag als zondag is er een uitgebreid aanbod aan
dia- en videopresentaties en conferenties over Azië. Het
volledig programma vind je op www.belasia.be
Asia Fair 2004 – Gemeenschapscentrum De Zandloper
zaterdag 21 (13u-19u) & zondag 22 februari (10u-18u)
Toegangsprijs: 5,00 euro; 3,00 euro (leden Knack-Club, Le VifClub, cjp en 60 +); kinderen tot 12 jaar kunnen er gratis in.
Info: Belasia vzw, tel. en fax 052 37 47 97,
e-mail: belasia@pandora.be, www.belasia.be
DE ZANDLOPER I jaargang 5, nr 2 februari 2004
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Bukken! of je redt het niet
Een gesprek met Rik Tans en Wouter Van Lierde van de ‘Schedelgeboorten’
Het klinkt een beetje vies en lelijk, maar dat is ook de bedoeling. ‘Schedelgeboorten’ dekt precies de
lading. Muzikant Rik Tans en zanger/acteur Wouter Van Lierde brengen grappige teksten overgoten met
een wrang sausje. Teksten doordrongen van dagelijkse frustraties en de scherpe kanten des levens. Op
donderdag 5 februari te bewonderen in de Zandloper.
Een turbulent verleden
Begin jaren negentig componeerden Jan
Carpentier en Rik Tans de smartlap “Bij
onze Moemoe”. Daarop raakte Jan spontaan in coma, staat op de website van de
Schedelgeboorten te lezen. “En dat klopt
helemaal”, zegt Rik Tans. “Jan had een
hersenontsteking gekregen en was in een
coma gevallen. Er moest misschien een
schedelboring gebeuren en volgens de
dokters zou hij, eens uit het ziekenhuis,
waarschijnlijk alles opnieuw moeten leren.
Maar toen kreeg Jan ‘spontaan’ een gat in
zijn schedel waar dagenlang etter uitkwam
en zo is hij even spontaan genezen.” De
dokters spraken van een sensationele
wedergeboorte en de Schedelgeboorten
waren een feit.
Daarop volgden de jaren ’92-’93, wat ze
zelf de kakofonie-jaren noemen. “Iedereen
die zin had om mee te doen, deed dat
ook”, verklaart Wouter Van Lierde. “Heel
de Gentse muziekscène heeft met ons op
het podium gestaan. Daardoor werd het
soms wel een rommeltje. Vaak kenden de
muzikanten de liedjes niet goed, maar het
was hen dan ook vooral om het gratis bier
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te doen. Zo hebben we veel toffe momenten beleefd. Met concerten en ellenlange
solo’s van vier uur ‘s nachts tot halfzeven
’s morgens voor een publiek van collegamuzikanten.” Na die anarchistische periode kwam er een eerste cd uit, ‘StrofischGevarieerd’ en stapte Jan Carpentier uit de
groep. Wouter Van Lierde en Rik Tans
gingen als duo verder en werkten steeds
meer gestructureerd om te komen tot de
Schedelgeboorten zoals we ze nu in de
Zandloper kunnen bewonderen.
Cabareteske pop
“Wij brengen cabareteske pop”, zegt
Wouter. “Nee, wij brengen Nederlandstalige liedjes”, aldus Rik, “waarin elementen
van cabaret zitten.” “Eigenlijk brengen we
kleinkunst”, vindt Wouter, maar daar is Rik
het dan weer niet mee eens. “Het is toch
het muzikale dat primeert in onze show”,
stelt Wouter. “Maar hij is ook erg visueel”,
repliceert Rik, wat Wouter ontkent. Omdat
we zo nog een tijdje kunnen doorgaan,
besluit Rik dat “het een mogelijke omschrijving is van wat we doen, maar niet
de enige juiste.”

De Schedelgeboorten willen beroeren,
maar ook lachen en het publiek laten
lachen. Hun nummers gaan eigenlijk over
diepmenselijke zaken. “Een liedje als ‘Ni
cha chaan’ is bijvoorbeeld ontstaan uit
dagelijkse frustraties. Het gaat over een
kapot lampje in de keuken dat je maar niet
gerepareerd krijgt. Het idee is dat als je
het zelf niet kunt, het dan laat doen. We
zingen vaak over mislukte relaties, over
‘kinken in de kabels’ en zo zijn er veel in
het leven. Eigenlijk is onze muziek niet zo
vrijblijvend als het eerst lijkt”, aldus Rik
Tans.
Een duo met vijf
Wouter en Rik vormen de Schedelgeboorten. Hun begeleidingsgroep is de Showband. “Die is in 2000 ontstaan op de
Gentse Feesten”, vertelt Wouter Van
Lierde. “Die eerste keer was Raf
Walschaerts van Kommil Foo erbij. We
hebben toen een soort van ‘best of’
gebracht en daarmee zijn we zowat doorgebroken. Plots hadden we een programma
met drie muzikanten, met o.a. Walter
Janssens uit Wemmel op contrabas.” “Wij
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zijn een duo met vijf”, zegt Rik, maar dat
vindt Wouter dan weer te gekunsteld.
Wouter en Rik schrijven samen de liedjes.
Ze gaan aan tafel zitten en hoewel Rik
zich meer met het muzikale gedeelte
bezighoudt, is er toch een constante
wisselwerking. “Ik ben heel sterk in het
vestimentaire gedeelte”, lacht Wouter, “en
Rik in al de rest!” Na het schrijven en
componeren, volgt het repeteren met de
groep en tenslotte de optredens. “We gaan
nu ook een aantal zogenaamde ‘instapop-

tredens’ in Nederland doen om te zien of
het aanslaat. Op 22 februari beginnen we
met een optreden in de Kleine Komedie in
Amsterdam. Meteen een serieuze test”,
vindt Rik Tans.
“In 2004 toeren we ook verder met ‘Bukken!’ en op 15 januari 2005 gaat onze
nieuwe show in première, voorafgegaan
door onze nieuwe cd”, zegt Wouter Van
Lierde. “De titel voor de show hebben we
al: ‘Rond Genoeg’. Daar zit veel potentie
in. Rond is de perfecte vorm, iets is rond

of is het niet. ‘Rond genoeg’ is een vrij
absurd gegeven. Is iets dat vierkant is
‘rond genoeg’?”
Frodo Daems
De Schedelgeboorten en Showband met
‘Bukken!’ op 5 februari om 20u in de
Zandloper.
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KUMI OGURO
BLOOD SISTERS
04-02 tot 01-03
EXPO
‘Blood Sisters’ zijn geen mannen. ‘Blood
Sisters’ zijn niet biologisch, maar emotioneel en spiritueel verbonden met elkaar.
“Ik ben geboren in Utsunomiya, Japan, in
1972. In 1995 vertrok ik naar Brighton,
Engeland. Van 1996 tot 1998 studeerde ik
fotografie in Londen. Sinds 1999 woon ik
in Antwerpen waar ik in juni 2003 afgestudeerd ben aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten, optie fotografie.”

“Ik heb nooit reisfoto’s willen maken,
maar ik ben altijd gefascineerd geweest
door mensen, relaties, vorm en kleur,
vrouwelijkheid, erotiek, vervreemding,
dubbelzinnigheid, sensualiteit, perversiteit … Mijn foto’s zijn een zoektocht naar
bloedzusters. Misschien wil ik er zelf één
zijn of worden?”
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC De Zandloper

SCHEDELGEBOORTEN LES TRIPLETTES DE
& SHOWBAND
BELLEVILLE
BUKKEN!
WO 11-02
JEUGDFILM
DO 05-02
MUZIEK - HUMOR
Als er nog één zekerheid is in het leven
dan is het deze wel: niemand kan nog
voorbij ‘De Schedelgeboorten.’ Na hun
succesvolle producties ‘Zeer Goed’ en
‘Yeah!’ is iedereen het eens: ze hebben
een onweerstaanbaar leuke en vooral
eigenzinnige vorm van humor ontwikkeld.
En wat meer is: ze hebben zich in de loop

der jaren, alleen maar door de mond-aanmond reclame een publiek opgebouwd.
Hun stijl is zo zeldzaam apart als een
zebra in ons polderlandschap. Pers en
publiek krijgen er maar niet genoeg van.
En als je na ‘Zeer Goed’ en ‘Yeah’ dacht dat
je alles al gezien had, dan heb je het lelijk
mis want ‘Bukken’ is nieuw en nog beter.
Een beetje zoals de waspoeders, meer van
‘t zelfde maar dan veel beter!
Rik Tans en Wouter Van Lierde (humor),
Walter Janssens (contrabas), Danny Van
Rietvelde (percussie) en Kazzen (gitaar,
piano en mondharmonica).
20u - De Zandloper
tickets: 13,00 euro (kassa), 11,00 euro
(vvk), 9,00 euro (abo)
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Champion woont bij zijn grootmoeder,
Madame Souza. Al snel blijkt dat hij dol is
op fietsen. Op alle mogelijke manieren
moedigt Madame Souza hem aan hard te
trainen om ooit de beste wielrenner van
de wereld te worden. Met het verstrijken
van de jaren, wordt Champion als wielrenner steeds sterker en sneller en hij mag
zijn opwachting maken in de Ronde van
Frankrijk. Daar wordt Champion ontvoerd

door twee sluwe mannen in het zwart. Als
mevrouw Souza het slechte nieuws hoort,
besluit ze met haar trouwe hond Bruno,
naar hem op zoek te gaan. Hun speurtocht
brengt hen aan de andere kant van de
oceaan in de wereldstad Belleville. Daar
krijgen ze onverwacht hulp van de ‘Triplettes de Belleville’, een trio excentrieke
sterren van de music-hall uit de jaren ’30.
Sylvain Chomet (Frankrijk, België, Canada
2003), 77 minuten. Frans gesproken,
Nederlands ondertiteld, maar grotendeels
zonder woorden. Vanaf 6 jaar.
14u30 - De Zandloper
tickets: 3,00 euro (kassa), 2,50 euro (vvk,
cjp, plus-3-pas), filmstrip: 10,00 euro (5
films)

NIEUWS UIT DE ZANDLOPER
11
‘T ARSENAAL
(VROEGERE MMT)
KWARTET
DO 12-02
THEATER
Het Mechels Miniatuur Theater wordt
‘t Arsenaal. Na 45 jaar verandert het MMT
van naam. Het MMT heeft gloriejaren gekend, maar ook veel zwarte sneeuw gezien.
Zonder de geschiedenis te verloochenen,
wil het MMT bouwen aan de nieuwe toekomst, met een nieuwe naam: ‘t Arsenaal.
‘Kwartet’ (‘81) van Heiner Müller geldt als

briljante en tevens meest extreme bewerking van ‘Liaisons dangereuses’ (1782), een
brievenroman uit de erotische literatuur
van de Verlichting. Müller schetst een
hardvochtig beeld van een ‘einde’: liefde,
hoop en hartstocht zijn verdwenen. De
Valmont en de Merteuil kunnen alleen nog
in meesterlijke dialogen de herinnering aan
hun passie naspelen. Het verhaal: de
gefortuneerde aristocraat de Valmont, wil
zijn oude maîtresse, de Merteuil heroveren.
Hij probeert haar te behagen door de
Volanges, de verloofde van haar minnaar, op
wie ze wraak wil nemen, te verleiden. Hij is
zelfs bereid om zijn relatie met madame de
Tourvel, van wie hij echt houdt, op te
offeren. De cynische de Merteuil laat zich
echter niet vermurwen en eindigt als de
grote winnares van het perfide spel.
Meer info: www.tarsenaal.be.
Heiner Müller (tekst), Stany Crets (regie),
Hilde Van Haesendonck en Luc Springuel
(spel).
20u - De Zandloper
tickets: 13,00 euro (kassa), 11,00 euro
(vvk), 9,00 euro (abo)

HABLE CON ELLA
VR 27-02
FILM
Voormalig provocateur en kitschmeester
Pedro Almodóvar neemt in Hable con ella
het liefdesverlies van zijn personages
serieus. Een conventionele plot volstaat
daarbij niet. Almodóvar beroept zich op
Pina Bausch. Hable con ella gaat over
twee mannen wier geliefden in coma
liggen: Alicia als gevolg van een verkeersongeluk, toreador Lydia door een rampzalig verlopen stierengevecht. Dood en
levend, onbereikbaar en aanwezig tegelijk.
Voor Marco is de situatie een nachtmerrie,

voor Benigno is met Alicia’s coma in feite
een droom uitgekomen. Bewonderde hij
haar als stalker in spe eerst enkel op
afstand, nu is hij haar persoonlijke verpleger en kan hij eindelijk ‘met’ haar praten.
Op onbewaakte momenten leest hij Alicia
voor uit de meubelcatalogus, over de
slaapkamer die ze samen zullen aanschaffen.
Hable con ella, Spanje, 2002, 116 minuten.
Rregie en scenario: Pedro Almodóvar,
Met: Javier Cámara, Dario Grandinetti,
Rosario Flores, Leonor Watling, Geraldine
Chaplin.

ANNA’S STEEN
IK BEN EEN HELD
ZO 29-02
FAMILIEVOORSTELLING
‘Vertel jij het?’ ‘Ik? Neen.’ ‘En waarom
niet?’ ‘Omdat het veel te griezelig is. Er
komt een monster zonder kop in voor, en
een geheim dat geheim is én een spook
onder het bed, vertel jij het maar.’ ‘Goed,
ik ben niet bang voor een spannend
verhaal.’ ‘Ha, ha, ha, dat wil ik wel eens
zien,... het is niet één spannend verhaal,
het zijn er drie!’’Phff, ik durf wel, want ik
ben een held.’

‘Ik ben een held’ gaat over een bijzondere
vader-kind relatie waarin het kind altijd
slimmer en moediger is dan zijn vader. De
voorstelling is gebaseerd op het gelijknamig boek van Ted Van Lieshout en wordt
wegens het grote succes hernomen door
Anna’s Steen n.a.v. hun tienjarig bestaan.
De voorstelling werd bij de première in ‘96
door publiek, pers en vele culturele centra
immers met veel enthousiasme onthaald
en werd datzelfde jaar genomineerd voor
de Signaalprijs. Vanaf 5 jaar.
Eric Vanthillo en Katrien Van Balen (spel).

20u - De Zandloper
tickets: 3,00 euro (kassa), 2,50 euro (vvk, cjp,
plus-3-pas), filmstrip: 10,00 euro (5 films)

14u30 - De Zandloper
tickets: 7,50 euro (kassa), 6,00 euro
(vvk), 5,00 euro (abo en leden Gezinsbond)
I.s.m. de Gezinsbond
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BRUSSELS
VOLKSTEJOÊTER
LE DINER DE CONS
ZA 06-03 ZO 07-03

FLYING PICKETS
IN CONCERT
DO 11-03

THEATER

Vijf microfoons op een leeg podium. Van
zodra de vijf heren van Flying Pickets daar
achter staan, is de ruimte volledig gevuld.
Géén muziekinstrument komt daar aan te
pas. De Flying Pickets-sound is zo geheid,
zo vast, dat alle groepswisselingen moeiteloos werden opgevangen.
De Flying Pickets schakelen moeiteloos
over van oud naar nieuw materiaal, smukken de klassiekers op met hedendaagse

Na het overrompelende succes dat het
Brussels Volkstejoêter kende met de
producties ‘Bossemans en Coppenolle’ en
‘De Traafiest van Mademoiselle Beulemans’
hoopt het gezelschap ons tijdens het
toneelseizoen 2003-2004 te kunnen
verrassen met het gloednieuwe en spetterende ‘Le Diner de Cons’. Dit stuk werd

geschreven door de succesvolle Franse
schrijver Francis Veber en het werd in
Parijs op een daverend applaus ontvangen.
Het Brussels Volkstejoêter brengt deze
komedie in het onnavolgbare VlaamsBrussels dialect.
Za 20u - De Zandloper
Zo 15u - De Zandloper
tickets: 13,00 euro (kassa), 12,00 (vvk),
10,00 euro (abo)

MUZIEK

arrangementen en blijven zo tot ieders
verbazing telkens overeind voor om het
even welk publiek. Een krachttoer! De
Flying Pickets zijn zéker geen statische
groep: niet gehinderd door instrumenten
zijn ze zéér beweeglijk. Enkele mooie
stage-acts zijn daarvan het logische
gevolg.
Hun live-werk brengt het publiek anderhalf uur in vervoering. Het ontbreekt hen
niet aan avontuur om iedereen in de zaal
geboeid aan zijn stoel te kluisteren of om
het publiek te laten dansen op hun levende en levendige a-capella zang.
Meer info: www.pickets.co.uk
Met Michael Henry, Andy Laycock, Dylan
Foster, Henrik Wager en Andrea Figallo.
20u - De Zandloper
tickets: 18,00 euro (kassa), 16,00 (vvk),
14,00 (abo)

CAMDEN (FT. AXL
PELEMAN EN
MICHAEL SCHACK)
DO 18-03
MUZIEK
Camden is de groep rond Axl Peleman. In de
jaren ‘90 was hij vooral actief als bassist en
zanger bij het trio Ashbury Faith. De eerste
Camden-cd ‘Miscellaneous’ verscheen in
2002, vooraf gegaan door de single ‘Black
Paper-Black Ink’. Hoewel Peleman in het
verleden resoluut voor het ruwere werk koos,
liet ‘Miscellaneous’ zijn meer ingetogen kant

naar de oppervlakte komen. De cd liet zich
het best omschrijven als organisch, omdat er
geen enkele keer gebruik (of misbruik) werd
gemaakt van digitale opnametechnieken.
Geen bits maar ‘real’tape, geen samples maar
instrumenten en geen computers maar
mensen van vlees en bloed. De bedoeling
was om de muziek van Camdens invloeden te
benaderen: The Beatles, Elvis Costello, Ben
Harper, Eels en The Police uiteraard. Dat
laatste bewezen ze met een uitgebreide
Police-Tribute door Vlaanderen in 2003. Axl
Peleman is inmiddels ook een veel gevraagde praatgast in TV-programma’s. Als bassist
was hij de voorbije twee zomers haast
dagelijks te zien als vaste TV1-muzikant. In
het najaar 2003 zal de nieuwe Camden-cd er
zijn. Met ongetwijfeld nog meer radio-hits
en persaandacht! Live is Camden een trio,
bestaande uit Michael Schack (drums), Mario
Pesic (gitaar) en Axl Peleman (vocals, bas en
akoestische gitaar).
Meer info: www.camden.be
20u - De Zandloper
tickets: 13,00 euro (kassa), 11,00 euro
(vvk), 9,00 euro (abo)
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‘Ik oefen… jij oefent… hij oefent…
wij oefenen hier Nederlands’
Campagne zet anderstaligen aan om
Nederlands te spreken

De provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ organiseren voor de
tweede keer de sensibiliseringscampagne bij handelaars in de Vlaamse
rand met de slogan ‘Ik oefen… jij oefent… hij oefent… wij oefenen
hier Nederlands’. Handelaars willen hun anderstalige klanten graag in
hun eigen taal te woord staan. Dat getuigt van een normale, commerciële ingesteldheid, maar zo krijgen de anderstaligen die onze taal aan
het leren zijn, weinig of geen kans hun Nederlands te oefenen. En dat
is nu net wat veel anderstaligen wel willen. Om een oplossing te
vinden voor deze situatie, liep de sensibiliseringsactie voor een eerste
keer in 2002. De bedoeling was om handelaars aan te sporen niet
meteen over te schakelen op een andere taal als ze merken dat hun
klant het Nederlands nog niet perfect beheerst. De campagne was
natuurlijk ook gericht naar de anderstalige klanten zelf, die uitgenodigd werden om hun Nederlands te oefenen in winkels waar de affiche
van de campagne te vinden was. De actie krijgt nu een vervolg omdat
de reacties van zowel handelaars als anderstaligen overwegend
positief waren. De bedoeling van de nieuwe campagne blijft dezelfde,
het campagnebeeld werd opgefrist. Ongeveer 5.000 handelaars uit de
gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen,
Meise, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde en Zaventem
ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de actie. Ze ontvangen een openingsurenbordje waarmee ze duidelijk kunnen maken dat
ze de actie steunen. Daarnaast betrekken de provincie Vlaams-Brabant
en vzw ‘de Rand’ ook de leerkrachten Nederlands uit de regio bij de
actie. Zij krijgen een affiche met het campagnebeeld. Zo kunnen ze
hun cursisten aanmoedigen Nederlands te spreken in de winkels die
aan de campagne deelnemen. Verder ontvangen ook de bibliotheken
en culturele centra in de buurt van de deelnemende gemeenten
informatie over de actie.
Info: vzw ‘de Rand’, Karen Stals, taalloket@derand.be Indien je zelf
aan de actie wil deelnemen, kan je bij haar affiches aanvragen.

Bereken zelf je elektriciteits- en
gasrekening
Op de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kan je op basis van je energiegebruik zelf
het aanbod van de verschillende leveranciers vergelijken. Met de
nieuwe berekeningsformule is het mogelijk om op basis van je concrete gezinsverbruik het actuele aanbod van de elektriciteits- én
aardgasleveranciers met elkaar te vergelijken. Niet alleen de prijzen,
maar ook andere objectief vergelijkbare elementen, zoals de opzegtermijnen en het aandeel van groene stroom, worden weergegeven. Wie
niet beschikt over een internetverbinding kan telefonisch terecht bij
de VREG. De gegevens worden dan per fax of per post bezorgd.
Info: www.vreg.be

De Bosuil wordt 20
Vier mee!
Gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik wordt twintig en
bouwt in 2004 een feestje. En niet zomaar een feest. Nee, een
feestje van… een half jaar! Met veel muziek, kunst en gezelligheid voor en door de inwoners van Jezus-Eik. En voor iedereen
die wil meevieren. De verenigingen en inwoners van Jezus-Eik
staan al twintig jaar centraal in De Bosuil. Het ligt dan ook voor
de hand dat zij centraal staan in dit feestjaar. Zij maken het
feest zelf, met swingende optredens, exposities, zoektochten in
het Zoniënwoud en een vlammende salsa-avond. Iedereen is er
welkom. Ook jij! Maak van de gelegenheid gebruik en kom een
kijkje nemen in dit prachtig gelegen gemeenschapscentrum van
vzw ‘de Rand’. De lachende gezichten krijg je er gratis bij, want
het is feest!
Wat gebeurt er zoal? De Bosuil dook samen met ‘De Serrist’ de
geschiedenis en de krantenarchieven in, en stelde een beschouwende tentoonstelling samen. De Chirojongeren halen Admiral
Freebee naar Jezus-Eik. Het lokale muziektalent van de Groep
Jezus speelt het publiek van de admiraal warm. In maart waant
de fanfare zich in Hollywood en brengt bekende filmdeuntjes.
Jong lokaal tekentalent wordt ontdekt eind maart tijdens de
tekenwedstrijd van de Vrije Basisschool. En in april wordt het
heet. Jong-KVLV gaat de zwoele toer op tijdens de salsa-avond,
op smaak gebracht met een Zuid-Amerikaanse keuken. Black
Velvet geeft in mei een concert. Er is ook folk met de plaatselijke volksdansgroep De Koerp. En er is nog veel meer. Fotoklub
Kreatief versiert De Bosuil een half jaar lang met een permanente tentoonstelling. De KBG plant een gezellige koffietafel,
waar ook de kleinkinderen hun ding kunnen doen, de Natuurgidsen Zoniën gaan op stap door het Zoniënwoud, enzovoort. Alles
eindigt met een spetterende apotheose tijdens het slotmoment
in het laatste weekend van mei.
Interesse? Spring eens binnen in De Bosuil, Witherendreef 1,
3090 Jezus-Eik of informeer naar het volledige programma op
02 657 31 79 of neem een kijkje op www.debosuil.be

Infoavond over nieuwe vzw-wetgeving
13 februari - 20u - De Zandloper
Wemmel
Tegen 31 december 2004 moeten alle bestaande vzw’s omgevormd worden volgens de nieuwe wetgeving. Door de overvloed
aan wijzigingen zien veel mensen het bos door de bomen niet
meer. Daarom organiseert de Nederlandse Kultuurraad Wemmel
(NKR), samen met het gemeenschapscentrum de Zandloper, een
infoavond over de nieuwe vzw-wetgeving. Enkele specialisten
zullen de concrete stappen om een vzw aan de nieuwe wetgeving aan te passen, eenvoudig uitleggen. Iedereen krijgt de
mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen die zeker aan bod
zullen komen, zijn: waarom een vzw en geen feitelijke vereniging?, wat moet je doen om te voldoen aan de nieuwe vzwwetgeving op organisatorisch en boekhoudkundig vlak?
Je kan je vragen nu reeds doorsturen naar de NKR Wemmel,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, fax 02 460 32 46,
e-mail: geert.pittomvils@skynet.be met vermelding infoavond
vzw-wetgeving, zodat de antwoorden op de avond zelf vlot
kunnen verlopen. Gastsprekers zijn Armand Hermans en Kristy
De Groodt. De toegang is gratis.
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RAND-NIEUWS
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Vzw ‘de Rand’ wil assertievere
Vlaamse regering
Op 26 januari bood vzw ‘de Rand’ aan alle medewerkers, vrienden en sympathisanten een nieuwjaarsreceptie aan. Dat feestje
had plaats in gemeenschapscentrum de Bosuil en dat was geen
toeval. Dit gemeenschapscentrum viert in 2004 immers zijn
twintigjarig bestaan; een verjaardag die niet ongemerkt zal
voorbijgaan (zie ook De Bosuil wordt 20. Vier mee!). Voorzitter
André De Moor en directeur Eddy Frans spraken de aanwezigen
op de nieuwjaarsreceptie toe. Nu de Vlaamse regering op haar
laatste benen loopt, keken zij terug op het Vlaamse beleid van
de jongste vijf jaar. Zo’n terugblik levert gemengde gevoelens
op. Voor vzw ‘de Rand’ is de balans positief. Er kwamen middelen om stafmedewerkers in dienst te nemen voor jeugd, taal en
‘onthaal en integratie’, om in de zes gemeenten met bijzonder
taalstatuut gemeenschapskranten te publiceren en om ondersteuning te bieden aan sportclubs in de ‘zes’. Bovendien kreeg
vzw ‘de Rand’ het vertrouwen om RandKrant over te nemen, om
een beheersopdracht waar te nemen in het Museum Felix de
Boeck en om, vanaf 2004, de culturele programmering van het
Bruegelproject in te vullen. Toch is er ook een keerzijde aan de
medaille. “De belangstelling van de diverse Vlaamse ministers
voor de bijzondere situatie van de Vlaamse rand is de jongste
jaren zeker niet toegenomen. Wel integendeel”, aldus De Moor
en Frans. “Inzake huisvesting, onderwijs, toerisme en welzijn
worden bijvoorbeeld voor Brussel wél specifieke maatregelen
genomen, voor de rand omzeggens niet.” Er ligt dus heel wat
‘rand-werk’ op de plank van de nieuwe Vlaamse regering die in
het najaar zal aantreden. André De Moor en Eddy Frans presenteerden een waslijst van aandachtspunten. Zowel op het institutionele vlak - de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - als op het inhoudelijke vlak zou de
regering zich best wat assertiever opstellen. Met de komst,
vanaf 2004, van heel wat nieuwe Europeanen door de uitbreiding van de Europese Unie, zal de bevolking van de rand nog
internationaler worden. De Nederlandstalige uitstraling van
deze regio is dus meer dan ooit een aandachtspunt én een zorg.
In haar nieuwe status van privaatrechterlijk extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Gemeenschap (EVA), zal vzw
‘de Rand’ de komende maanden een dossier opmaken met beleidssuggesties voor de nieuw regering. De Moor en Frans hopen
dat de provincie hieraan zal meewerken. Meer dan ooit zal
afstemming van het beleid op de diverse niveaus noodzakelijk
zijn.
André De Moor en Eddy Frans spraken hun dank en waardering
uit voor iedereen die de afgelopen jaren aan de talrijke activiteiten en projecten heeft meegewerkt, zowel die van ‘de Rand’
als die van de zes gemeenschapscentra. De sociaal-culturele
sector, waartoe vzw ‘de Rand’ behoort, moet het nog steeds
hebben van veel vrijwilligerswerk. “Allemaal samen werken we
aan een cultureel boeiende rand. Ook in 2004!”, zo besloot een
enthousiaste voorzitter.

De rol van de Nationale Bank als
partner in het Eurosysteem
Luc Coene, vice-gouverneur van de
Nationale Bank van België
10 februari - 20u - De Bosuil

Luc Coene , vice-gouverneur van de Nationale Bank van België,
houdt op 10 februari een lezing in de reeks Speakers’ Corner van
vzw ‘de Rand’. Welke relevantie heeft een nationale bank in een
Monetaire Unie? Niemand is beter geplaatst dan Luc Coene om
hierop te antwoorden. De Gentenaar begon zijn loopbaan in
1973 als econoom bij de Nationale Bank, verhuisde naar het IMF
en maakte een passage in de politiek. Zijn politieke loopbaan
begon als adjunct-kabinetschef van Frans Grootjans (PVV).
Vanaf 1985 vormt hij een hecht duo met premier Guy Verhofstadt (VLD) en wordt hij beschouwd als de antipode van Fons
Verplaetse. Coene stond mee aan de wieg van Verhofstadt-I. Als
kabinetschef van de premier loodste hij paars-groen door veel
politieke stormen. Sommigen beweren dat hij in die positie
meer macht had dan de vakministers. Bij zijn vertrek uit de
politiek kreeg hij als eresaluut de titel van Minister van Staat.
In 2003 is hij als vice-gouverneur teruggekeerd naar de plaats
waar zijn loopbaan begon: de Nationale Bank. In Knack van 26
november 2003 beweren kenners zelfs dat Luc Coene na enkele
maanden zijn baas reeds overvleugelt. Coene combineert
financiële en monetaire expertise met politieke ervaring. Hij is
zeer goed geplaatst om de kans op slagen van de Europese Unie
als economische macht in te schatten na de komst van tien
nieuwe lidstaten in 2004.
Speakers’ Corner is de lezingenreeks waarin vzw ‘de Rand’
eminente Vlaamse persoonlijkheden uit de academische, politieke en culturele wereld uitnodigt. Aangezien de conferenties
ook gericht zijn op het internationale publiek worden de lezingen simultaan vertaald naar het Frans, Duits en Engels. De
inkom is gratis; wel is inschrijven gewenst. De lezing van Luc
Coene heeft plaats op 10 februari om 20u in gemeenschapscentrum De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik.
Info en inschrijvingen:
Vzw ‘de Rand’, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Ingrid Laporte,
tel. 02 456 97 80, fax 02 456 97 81, info@derand.be of
www.derand.be
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ACTIVITEITENKALENDER
15
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

FEBRUARI
05

13u30

KAV Wemmel

Breinamiddag

Auxilium

02 460 26 42

08

15u

Muziekacademie Wemmel

Leerlingenoptreden

De Zandloper

02 462 06 35

08

13u

Bruisend Vakantiegenoegens
Wemmel

Mountainbike en wandeling aan
Kasteel La Motte Sint-Ulriks-Kapelle

Parking
gemeentehuis

02 460 66 70

10

13u

KAV Wemmel

Wandelen

De Zandloper

02 460 38 49

10

20u

Markant Wemmel

Lezing ‘De vrouw in de 19de eeuw’

De Zandloper

02 460 16 69

12

20u

SCVLV Wemmel

Voordracht ‘Lichaamstaal’

De Zandloper

02 461 19 38

12

13u30

KAV Wemmel

Scrabble

Auxilium

02 460 54 54

13

20u

NKR Wemmel ism vzw de Rand

Infoavond vzw wetgeving

De Zandloper

fax. 02 460 32 46

14

19u

Th Bellamy Country Dancers

Valentine Country Line Dance Party

De Zandloper

0476 35 00 24

15

12u

Oudercomité Mater Dei

Muzikale brunch ‘Muzemaal’

De Zandloper

02 460 39 56

16

Markant Wemmel

Bezinningsdag ‘spiritualiteit’

Leuven

02 460 46 69

16

Markant Wemmel

‘Klonen’

Charleroyhoeve
Grimbergen

02 460 16 69

Karakters onder de loep

Auxilium

02 460 73 09

19

13u30

KAV Wemmel

21

13u-19u

Belasia

Asia Fair 2004

De Zandloper

052 37 47 97

22

10u-18u

Belasia

Asia Fair 2004

De Zandloper

052 37 47 97
www.belasia.be,
belasia@pandora.be

24

20u

Davidsfonds Wemmel

Politiek debat in aanloop van de
Vlaamse parlementsverkiezingen

De Zandloper

02 460 34 52

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor maart 2004 willen bekendmaken, kunnen tegen
6 februari een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan de Zandloper bezorgen.

UIT DE GEMEENTE
Skaterampen getest
Het gemeentebestuur van Wemmel zal in het domein van het
sportcomplex Marcel Van Langenhove verschillende ‘rampen’ en
‘fun-boxen’ voor skaters plaatsen. De toestellen worden gehuurd voor 5.500 euro. Het gaat om een proefproject. Als het
project positief wordt bevonden, zal de gemeenteraad overgaan
tot het aankopen van enkele ramptoestellen.

Zes studentenkamers niet in orde
Wemmel telt 32 bij het gemeentebestuur aangegeven studentenkamers. De studentenkamers worden vooral door Brusselse
studenten en studenten die verbonden zijn aan de vlakbij
gelegen campus van de VUB gehuurd. Van de 32 studentenkamers zijn er volgens schepen Herman Vander Voorde (‘Wemmel’)
zes niet in orde. Alle studentenkamers werden door de gemeente gecontroleerd. De gemeente heeft op de laatste gemeenteraad haar reglement op de verhuur van studentenkamers aangepast aan het Vlaams decreet. De eigenaars van de zes
studentenkamers die niet in orde zijn, moeten zich in regel
stellen alvorens ze de kamers mogen verhuren.

Wemmel trekt bouwovertreding voor
rechtbank
Het gemeentebestuur van Wemmel heeft een raadsman aangesteld om een bewoner die langs de te renoveren Laeremansmuur
in de Folletlaan zonder vergunning een garage heeft gebouwd
te verplichten deze bouwovertreding ongedaan te maken. Door
de illegale garage kunnen de restauratiewerken aan de geklasseerde muur niet verdergezet worden. Daardoor dreigen de
werken en de oplevering van de nieuwe pastorij, waarin de
muziekschool onderdak zal vinden, in het gedrang te komen. De
gemeente maande de man al verschillende keren aan om de
garage af te breken, wat tot nu toe niet gebeurde. Vermits het
om een hoogdringende zaak gaat, stelt de gemeente nu een
raadsman aan die een procedure in kortgeding zal opstarten om
de afbraak van de oude en de heropbouw van de nieuwe muur te
eisen.
(JH)
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DE ZANDLOPER
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum
De Zandloper en
vzw ‘de Rand’.

DE SCHEDELGEBOORTEN &
SHOWBAND
BUKKEN!
MUZIEK - HUMOR
05-02 > 20u
De Zandloper

‘T ARSENAAL
(VROEGERE MMT)
KWARTET
THEATER
12-02 > 20u
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

HABLE CON ELLA
FILM
27-02 > 20u
De Zandloper

WWW.APPLAUS.BE

ANNA’S STEEN
IK BEN EEN HELD
FAMILIEVOORSTELLING
29-02 > 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.

