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UIT DE GEMEENTE
02 aan de politieke pols

Meerderheid ziet regionaal
landschap niet zitten
Milieudossier alweer op de lange baan omdat het in het Nederlands is
Uit de gemeenteraad van 11 april
> Op nog meer dan een jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006
verlamt de (communautaire) kieskoorts de
Wemmelse besluitvorming. Dat bleek
opnieuw op de laatste gemeenteraad, waar
de tweetalige meerderheidslijst van de
burgemeester (LB) opnieuw een bocht van
negentig graden nam om de statuten van
het regionaal landschap Groene Corridor
toch maar niet te moeten goedkeuren. De
boosdoener is, volgens de tweetalige lijst,
het verschijnen van de landschapskrant in
het Nederlands in Wemmel. Het agendapunt werd opnieuw uitgesteld.
Waar gaat het in feite over? De vzw Regionaal Landschap Groene Corridor is een
intergemeentelijke vzw in oprichting die
tot doel heeft om groene en open ruimten
in de Vlaamse rand rond Brussel te ontwikkelen. Ook Wemmel wil daaraan meewerken, maar ziet nu een probleem in de
eerste landschapskrant, die verschenen is
in alle gemeenten die aan het initiatief
meewerken.
“De eentalige landschapskrant die in
Wemmel verscheen, is niet conform de
taalwetgeving”, verduidelijkte burgemeester Marcel Van Langenhove het standpunt
van de meerderheid. “Elke inwoner van
een faciliteitengemeente moet zo’n
publicatie in zijn eigen taal kunnen lezen.
Wemmel draagt voor het initiatief 0,25
euro per inwoner bij, en daarvoor verwachten we een correcte toepassing van de
taalwetgeving. We schrijven een brief naar
de provincie Vlaams-Brabant met de vraag
om de taalwetten correct toe te passen.
Wanneer er garanties komen dat dit zal
gebeuren, dan steunt Wemmel het initiatief. In de huidige omstandigheden kunnen we dit agendapunt niet goedkeuren.
We staan wel positief ten aanzien van het
initiatief op zich”, aldus Van Langenhove.
Dat de tweetalige lijst zich verschuilt
achter een mistgordijn van taalwetten,
kwam ook de VLD van de LB goed uit. De
VLD-raadsleden steunden het voorstel om
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het agendapunt uit te stellen. Het werd
een stemming oppositie tegen meerderheid, waarbij de oppositie zich onthield.
Nu is het wachten op het antwoord van de
provincie Vlaams-Brabant, maar de kans
dat die een volledig tweetalige brochure
zal willen uitgeven in Wemmel, is zeer
gering. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft immers in een aantal adviezen
al duidelijk gesteld dat de taal waarin
mededelingen aan het publiek in de
faciliteitengemeente verstrekt moeten
worden, afhankelijk is van de overheid
waarvan deze mededelingen uitgaan.
Wanneer de mededelingen verstrekt
worden door de gemeentelijke overheid,
moeten zij volledig tweetalig zijn, met
voorrang voor het Nederlands. Gaan de
berichten en mededelingen echter uit van
de Vlaamse overheid, volstaat het dat een
Franstalige samenvatting van het desbetreffende bericht of de desbetreffende
mededeling ter beschikking is. Een integrale tweetaligheid is volgens deze vaste
rechtspraak van de Commissie dus niet
vereist. Met andere woorden: als Franstaligen hierom vragen, kunnen ze een samenvatting krijgen. Tot op heden heeft nog
geen enkele Franstalige inwoner dit
gevraagd voor de Landschapskrant.

> Dat de meerderheid het gras voor de
Vlaamse milieuschepen wil wegmaaien,
bleek ook bij het agendapunt over de
samenwerkingsovereenkomst 2005-2007
met het Vlaams Gewest, dat de krachtlijnen van het milieubeleid moet uittekenen.
Raadslid Frédéric Dupont (LB): “We weten
niet wat hierachter steekt. Ik zou hierover
een voorstelling willen krijgen”. Raadslid
Jean Bosmans (VLD-LB) en burgemeester
Marcel Van Langenhove (LB) vroegen of de
milieuschepen de deadline van 19 september zou halen, “want er is niks zo lastig
als het uitstellen of verdagen van agendapunten”, opperde Van Langenhove. “Dat
weet ik maar al te goed”, antwoordde de
bevoegde schepen Jan Verhasselt, waarop
de gemeenteraad het agendapunt toch
goedkeurde. Raadslid Dupont onthield zich.
> Raadslid Tony Stevaert (Kartel ‘Wemmel’)
vroeg wanneer er een evaluatievergadering komt over de speelpleinwerking.
Jeugdraadvoorzitter Raf De Visscher had
daar op vraag van de oudercomités van de
drie Nederlandstalige Basisscholen op
aangedrongen. Schepen Chris Andries (LB)
vertelde dat die vergadering “en route” is,
maar dat de gemeente nog een datum zoekt.
Joris Herpol
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Telex
• De nieuwe schoolbus is in gebruik genomen. Het paradepaardje van de gemeente kost zo’n 250.000 euro. De bus is
twee meter langer dan de oude bussen en telt 56 plaatsen.
Vroeger konden op een bus slechts 45 mensen zitten. •
Eigenaardig: aan de Robberechtsstraat, ter hoogte van het
vroegere voetbalplein, staat een bord met het opschrift
‘Aard te geven’ (zie foto). Een bijscholingscursus Nederlands zou hier kunnen helpen. • Op vrijdag 6 mei vindt de
jaarlijkse avondmarkt plaats. Vanaf 18u worden er rond de
Sint-Servaaskerk en op de Steenweg op Merchtem tal van
kraampjes opgesteld. Er zullen ook kermisattracties zijn
op de Markt. Die zullen een heel weekend open blijven. •
Café ‘Park’ aan de Dries is over te nemen wegens het
plotse overlijden van de uitbaatster. • Het aantal jobstudenten dat tijdens de vakantiemaanden juli en augustus in
Wemmel wordt ingezet, is verdubbeld naar acht. In totaal
zullen in de vakantiemaanden 22 jobstudenten bij de
gemeente aan de slag gaan, onder andere bij de administratie en de groendienst. • Wemmel koopt voor het
kinderdagverblijf nieuwe bedden, matrassen en ander
meubilair aan. Kostprijs: 8.400 euro zonder BTW. • In de
reclamefolder voor het cultureel evenement dat schepen
Chris Andries (LB) met de jaarmarkt organiseert, wordt de
taalwetgeving met de voeten getreden. Frans primeert er
op het Nederlands. • De milieudienst en de verenigingen
die deelnamen aan de verkoop van plantjes voor ‘Kom Op
Tegen Kanker’ mogen een pluim op hun hoed steken. Er
werden niet minder dan 797 plantjes verkocht. Het schepencollege steunt de actie en kocht zelf een tweehonderdtal plantjes, zodat er een kleine duizend planten de deur
uitgingen. • Het kerkje van Hamme werd besmeurd met
grafﬁti. De gemeente diende een klacht tegen onbekenden
in. • De vrienden van de Wemmelse tuinen nodigen alle
Wemmelaars uit op 8 mei acht privétuinen te bezoeken,
die dan uitzonderlijk open zullen zijn van 10u tot 18u.
Info: tel 0475 68 71 34. • Inwoners op de Limburg Stirumlaan zullen de komende maand hinder ondervinden van de
schilderwerken van de lantaarnpalen. De 65 kleine en 60
grote verlichtingspalen worden eerst gezandstraald, en
daarna geschilderd. • De begroting 2005 werd door provinciegouverneur Lodewijk De Witte goedgekeurd. • In de
Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke basisschool
werd een nieuwe schoolraad opgericht. • Raadslid Marleen
Van den Broeck (Kartel ‘Wemmel’) vroeg op de laatste
gemeenteraad om de burelen van het OCMW langer open te
stellen. Daar staat immers de WIS-computer met jobaanbiedingen, die slechts van 9u tot 11u consulteerbaar is, en
dat vindt het raadslid te beperkt. • Een Wemmelaar die
een actie van de Vlaamse Volksbeweging mee ondersteunt,
krijgt van de gemeente een kostennota voorgeschoteld van
60 euro “voor het verwijderen van spandoeken”. • Het
gemeentebestuur roept de inwoners van de Vijverslaan in
het gemeentelijk infoblad op om hun opmerkingen over de
nieuwe verkeerssituatie kenbaar te maken. • Voor de
muziekacademie koopt de gemeente voor 23.746,25 euro
meubilair aan. (JH)

WIRIS wil bij Brussel
Een tijd geleden liet de burgemeester zijn onderdanen via een
nagenoeg onleesbare zin in het gemeentelijk infoblad weten
voorstander te zijn van een aansluiting bij Brussel. Amper enkele
dagen daarna verspreidden de drie grote Franstalige partijen (PS,
MR en CDH) van de Lijst van de Burgemeester een pamﬂet met
dezelfde boodschap. Onder de naam WIRIS of Wemmel IRIS (het
symbool van het Brussels Gewest) bepleiten de schepenen van de
drie partijen onomwonden een aansluiting bij Brussel. Hiermee
lappen ze de jaren oude constitutionele afspraken, vastgelegd in
wetten, grandioos aan hun laars. Of de Wemmelse bevolking
beter af zou zijn als een onderdeel van Brussel is trouwens zeer
de vraag. Een simpele vraag ook die WIRIS, dat nochtans zegt er
voor de bevolking te zijn, zich zelfs niet stelt! Voor de rest bevat
het pamﬂet nog enkele insinuaties over de ‘ondemocratische
Vlamingen’ en onwaarheden als ‘het afschaffen van onze banden
met Brussel’. Je vraagt je stilaan af wie hier de democraten zijn:
zij die de constitutionele evenwichten respecteren en uitvoeren
of zij die nu openlijk duidelijk maken dat hun dat eigenlijk worst
kan wezen. Je vraagt je stilaan af hoe de plaatselijke VLDafdeling, die tot de meerderheid van de Lijst van de Burgemeester behoort, nog kan functioneren in deze context.

Zone 30 in de Poverstraat

De gemeente Asse voert een ‘zone 30’ in de Poverstraat in
Relegem in. Aan het begin en het einde van de straat komen
ook zogenaamde ‘poorten’, die het verkeer moeten afremmen.
Dat maakte het gemeentebestuur van Asse bekend op een
informatieavond over deze straat. De infoavond lokte zo’n
vijftigtal buurtbewoners. Zij zijn het beu dat hun kasseiweg er
in zo’n slechte staat bijligt. “Deze slechte toestand heeft al tot
zware valpartijen geleid”, zegt buurtbewoonster Liliane Timmermans. Zij kwam zelf ten val op de ingezakte kasseistenen en
brak daarbij een been. Ook minstens drie andere omwonenden
bezeerden zich al bij een tuimelpartij in deze straat. “In 1935
werden de kasseien in deze straat aangelegd. Toen reden de
mensen nog met paard en kar. Vandaag, 70 jaar later, rijden hier
dagelijks honderden voertuigen en vrachtwagens. Nog steeds op
dezelfde baan. Vrachtwagens mogen hier nochtans niet voorbijrijden, want zowel langs de kant van Zellik als langs de kant van
Wemmel geldt een verbod voor zwaar vervoer. Maar dat wordt
met de voeten getreden. Ook het lawaai is een probleem. We
rammelen haast uit ons bed”, zucht Liliane.
De slechte staat van de Poverstraat haalde in 1992 het internationale nieuws toen er tijdens een doortocht van de Ronde van
Frankrijk heel wat wielrenners tegen de vlakte gingen. Het
gemeentebestuur van Asse beloofde dat de straat heraangelegd
zal worden. Dat zou ten vroegste in 2007 gebeuren. (JH)
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Rocker én osteopaat begeleidt
sporters op hoog niveau
Een gesprek met Dirk Wilikens
Osteopaat met een drukke praktijk, zanger bij de rockgroep ‘Wild Willi’ en begeleider in het gloednieuw
ﬁtnesscentrum ‘Fitclass’ in het Horeca- en Sportinstituut. Dirk Wilikens (40) is het allemaal. En hoewel
hij nagenoeg geen tijd meer heeft om er ook maar iets bij te nemen, mogen we na de repetitie donderdagavond om half elf in het Hooghuis toch nog even aan tafel aanschuiven voor een interview.
“Een mens moet een hobby hebben”, staat
op de webstek van Wild Willi te lezen. Maar
hoe kom je bij een groep als Wild Willi
terecht? Dirk Wilikens: “De groep bestaat in
feite al twintig jaar. Ik ben er nu zeven jaar
bij. Vroeger zong ik in het kerkkoor, maar
na een tijdje snakte ik naar een stijlverandering. Daarom heb ik me aangesloten bij
Wild Willi. Dat is een leuke bende met Kris
Loosveld, Frank Keppens, Walter Van den
Cruys en Bart Coeckelbergh. We treden
zeven tot acht keer per jaar op. Vooral op
privé-party’s, maar ook bij gewone gelegenheden zoals bijvoorbeeld op een jaarmarkt.
Onze muziek kan je het best typeren als
zware rockcovers met een eigen noot. Met
onze liedjes bekoren we verschillende
soorten publiek. We werken het liefst met
een gemengde aanpak: rock, funk, nieuw,
oud. Noem maar op. Alles om naar de
ultieme afsluiter ‘Thunderstruck’ van AC/DC
toe te werken.” “De groep is mijn belangrijkste hobby, waarvoor ik elke donderdagavond voor de repetitie en tijdens optredens in het weekend graag tijd vrijmaak, al
is dat niet altijd evident, want als osteopaat heb ik een overvolle agenda. Zo
begeleid ik ook topsporters zoals Johan Van
den Broeck”, vertelt Wilikens.
Iron Man
Johan Van den Broeck liep vorig jaar de
bekende triatlon ‘Ironman’ van Hawaï uit.
Hij eindigde 216 de op 1.800 deelnemers.
Een puike prestatie, die Johan niet alleen
aan zijn gedrevenheid, maar ook aan het
strakke begeleidingsschema van Dirk
Wilikens te danken heeft. “Ik heb zelf ook
nog gezwommen en kan dus meespreken
vanuit de praktijk”, pikt Dirk Wilikens in.
“Ik heb zeven jaar meegedraaid met de
Belgische Nationale ploeg en ben in 1986
en 1987 Belgisch Kampioen geweest op de
honderd en tweehonderd meter vlinderslag.
Daarna heb ik mijn praktijk als osteopaat
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Dirk Wilikens (r.) met rockende vrienden.

opgestart en nu begeleid ik dus topsporters
zoals Johan. Sinds half maart is er nog een
extra bezigheid bijgekomen. Samen met
twee andere kinesisten, Jean-Paul Van Hove
uit Meise en Bart Colombie uit Dilbeek, heb
ik in het Horeca- en Sportinstituut aan de
Zijp in Wemmel een ﬁtnesscentrum geopend
onder de naam ‘Fitclass’. Tijdens de schooluren kunnen leerlingen gratis van het
nieuwe centrum gebruik maken. Na de
schooluren kan iedereen er mits betaling en
na een afspraak onder begeleiding van
kinesisten terecht.”
Fit en gezond
“Fitclass is in feite een schoolvoorbeeld van
een privaat-publieke samenwerking. De
school stelt een lokaal ter beschikking en
enkele kinesisten uit de regio investeren in
de apparatuur. Zo hebben de kinesisten voor
130.000 euro aan ﬁtnesstoestellen gekocht.
Het gaat om toestellen voor het versterken
van de spieren en het hart. In ruil voor de
investering mogen de leerlingen van de
school tijdens de schooluren gratis gebruik
maken van de Fitclass. Na de schooluren, op
zaterdag, zondag en woensdagnamiddag is
de ﬁtnessruimte enkel op afspraak toegankelijk. Vanuit onze kinesistenpraktijk weten we
dat heel wat mensen in feite overgewicht
hebben en in slechte conditie zijn. Zij
kunnen speciale sessies volgen in de Fit-

class. De nieuwe ﬁtnessruimte zal ook
gebruikt worden door klanten die na een
blessure of letsel nog een opvolging willen
om volledig te herstellen. De Fitclass heeft
ook als doelstelling om mensen die eigenlijk
niet ﬁt genoeg zijn om onmiddellijk lid te
worden van een sportclub, op te volgen en
klaar te stomen, zodat ze wel naar een
sportclub kunnen gaan”, besluit Wilikens.
In Vlaanderen zijn er al vier Fitclass-centra
geopend. Het gaat telkens om een samenwerking met plaatselijke scholen en plaatselijke kinesisten. De vier Fitclass-centra zijn
gelegen in Torhout, Sint-Niklaas, Brugge en
Kapellen. Nu komen er dus ook de Fitclass
centra in Wemmel en in Merksem bij. De
Fitclass zal ook outdoor-activiteiten stimuleren, zoals mountainbike, joggen, ﬁetsen,
enzovoort. De leden van de Fitclass kunnen
onder begeleiding aan buitensport doen. De
Fitclass kreeg afgelopen maand in de Concert
Noble in Brussel de trofee voor ‘Vernieuwing
2005’ van Brussels Minister Benoît Cerexhe,
die in het Brussels Gewest onder meer
bevoegd is voor Economie, Tewerkstelling en
Wetenschappelijk Onderzoek.
Joris Herpol
Info:
Wild Willi: http://wildwilli.skynetblogs.be
Fitclass, Zijp 14-16, Wemmel, www.ﬁtclass.be
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Jeugdraad licht zijn plannen toe
De Jeugdraad Wemmel vzw heeft zijn nieuw jeugdwerkbeleidsplan geschreven. “Jeugdwerkwatte?” Jeugdwerkbeleidsplan,
afgekort JWBP. Dit is een document waarin Jeugdraad Wemmel
vzw, als overkoepelend overlegorgaan van de Nederlandstalige
Wemmelse jeugdverenigingen, uittekent wat zijn doelstellingen
zijn voor de volgende drie jaren (2005, 2006 en 2007). In
andere gemeenten wordt dit plan geschreven door de gemeentelijke jeugddienst en goedgekeurd door de gemeenteraad, maar
hier in Wemmel (en in de andere faciliteitengemeenten) wordt
het JWBP door de Jeugdraad Wemmel vzw zelf uitgewerkt. Dit
beleidsplan wordt opgemaakt in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap en met de hulp van vzw ‘de Rand’. Op basis hiervan geeft de overheid werkingssubsidies aan het jeugdwerk.
Na meer dan een jaar voorbereiden heeft de Jeugdraad vzw de
actiepunten waaraan zij de volgende drie jaar wil werken
vastgelegd. Deze actiepunten kwamen er na overleg met alle
betrokken jeugdverenigingen, ondervragingen van de Wemmelse
jeugd en inspraakmomenten van externe experts in het Wemmelse jeugdwerk.
Wat zijn nu de belangrijkste actiepunten van het JWBP? Ten
eerste moet de goede werking van de jeugdverenigingen verzekerd worden. Chiro Katoke en Flater, Scouts, Jeugdhuis Barcode,
vzw Mogen Doen en Speelpleinwerking 3sje hebben een bloeiende
werking en ze moeten dit kunnen behouden. Het grootste deel
van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap wordt dan ook
over deze jeugdverenigingen verdeeld, zodat zij hun werking
kunnen blijven ﬁnancieren. Belangrijk om weten is ook dat deze
jeugdverenigingen het sociaal overleg en engagement tussen de
verenigingen zelf willen behouden. Een duidelijk teken dat
samenwerking belangrijk is. Een ander deel van de subsidies
wordt voorbehouden voor de opleiding van de monitoren en
leidingploegen. Met deze maatregelen willen wij ervoor zorgen
dat er voor kinderen en jongeren van Wemmel genoeg kwalitatieve jeugdinitiatieven zijn.
Een tweede belangrijk doel is het behouden van een eigen
plaats voor de Wemmelse jongeren, namelijk Jeugdcentrum
Villa3s. Villa3s wordt beheerd door de Jeugdraad Wemmel vzw
en is de plaats waar jongeren kunnen samenkomen en activiteiten organiseren. Jeugdhuis Barcode en Speelpleinwerking 3sje
hebben er hun vast onderkomen, maar het jeugdcentrum kan
ook afgehuurd worden door andere verenigingen of door muziekgroepjes om te repeteren. Het onderhouden van Villa3s
brengt evenwel veel kosten en werk met zich mee, dus ook
daarvoor worden centen uitgetrokken.
Een derde doel dat Jeugdraad Wemmel vzw voor ogen heeft, is
zijn eigen werking. Voor de Jeugdraad is het belangrijk om te
blijven samenwerken met andere verenigingen en Wemmelse
instellingen en om open te staan voor allerhande nieuwe initiatieven. Wel moet er meer aandacht gaan naar de communicatie.
Jeugdraad Wemmel vzw neemt zich voor om meer naar buiten te
treden, zich meer voor te stellen, zodat ieder kind en iedere
jongere uit Wemmel de werking van de Jeugdraad kent.
Buiten deze actiepunten zijn er meerdere knelpunten aan bod
gekomen tijdens de voorbereidende vergaderingen. Zo vinden

de jeugdverenigingen de interesse van en de samenwerking met
het gemeentebestuur onvoldoende. Er is bijvoorbeeld geen
duidelijkheid over wat men allemaal kan aanvragen bij het
gemeentebestuur. Graag zouden ze hierover een duidelijk
reglement hebben, zo dat ze weten wat kan en wat niet. Verder
is er ook nood aan een speelbos. Vroeger kon je terecht in het
Laarbeekbos, maar dit is sinds enige tijd beperkt toegankelijk.
Zo zijn er nog een aantal zaken. Er is dus werk aan de winkel en
met het JWBP van 2005-2007 wil Jeugdraad Wemmel vzw een
deel van deze knelpunten en problemen aanpakken in de volgende drie jaar.
Wil je meer weten over het jeugdwerkbeleidsplan of over
Jeugdraad Wemmel vzw, aarzel dan niet en neem contact op met:
> Jeugdraad Wemmel vzw, Raf De Visscher (voozitter),
0474 980 979, www.jeugdraadwemmel.tk
> Stafmedewerker Jeugd GC de Zandloper, Saar Casteels,
02 460 73 24.

Hand- en voetverzorging
SCVLV
17 mei - 18u30 - de Zandloper
Greta Van Den Eijnde, Gerd Van Noten en Mary Fiems en hun
leerlingen van de derde graad geven een interactieve demonstratie van hand- en voetverzorging. Ze zijn leraren aan het KTA
Jette in de studierichting ‘Schoonheidsverzorging’. Na de
demonstratie van het afgelopen jaar over ‘gelaatsopmaak of
maquillage’, zijn nu de handen en de voeten aan de beurt.
De avond verloopt als volgt:
> 18u30: demonstratie ‘handverzorging’
> Pauze met een drankje.
> 20u: demonstratie ‘voetverzorging’
Na de demonstratie wordt de mogelijkheid geboden om je door
de leerlingen met een hand- en/of voetverzorging’ te laten
verwennen. Gelieve wel een badhanddoek mee te brengen.
Vooraf ingeschrevenen krijgen voorrang.
Bijdrage in de kosten: voor de demonstratie: 2 euro (leden),
4 euro (niet-leden)
Demonstratie + verwenmogelijkheid: 8 euro (leden), 12 euro
(niet-leden)
Info:
Monique Van der Straeten, tel. 02 461 19 38,
e-mail: monique.van.der.straeten@scarlet.be,
http://members.lycos.nl/scvlvwemmel
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Wemmelse verenigingenquiz 2005
20 mei - 19u - de Zandloper
Inderdaad, ook dit jaar heeft dit mega-evenement opnieuw
plaats! Op vrijdag 20 mei. Haal je encyclopedieën al maar van
onder het stof, lees ze grondig na, surf dagelijks het internet af
en mis geen uitzendingen op TV. Als je dan ook nog eens al je
oude video’s en nieuwe DVD’s en de dagbladen van het voorbije
jaar bekijkt, dan ben je klaar om deel te nemen aan dit niet te
missen verenigingsgebeuren.
Maar het is natuurlijk niet zeker dat dit zal volstaan! Net zoals
de voorbije jaren zijn er vragenronden met algemene vragen,
een ronde over ﬁlm en TV, een muziekronde, en natuurlijk niet
te vergeten de Wemmelse ronde. Daarbuiten hebben we ook nog
fotovragen, het eindspel, het rode draad spel en de praktische
proef. Wat gaat het dit jaar zijn?
De Wemmelse quiz is gericht op en voorbehouden voor de
Wemmelse verenigingen en vriendenkringen. We vragen dan ook
dat elke vereniging maximum met één ploeg inschrijft. De
plaatsen zijn beperkt (35) en we willen elke vereniging een
kans geven om zich te meten met haar Wemmelse collega’s.
De deelnemers en supporters die de voorbije jaren al deelnamen
of kwamen kijken, weten dat dit niet zomaar een ‘quizje’ is.
Nee, het is een totaalspektakel met beeldmateriaal, lichteffecten en geluidsfragmenten. Dit is enkel mogelijk door de steun
van GC de Zandloper, de NCRW (Nederlandse Culturele Raad van
Wemmel) en natuurlijk onze talrijke sponsors.
Uiteraard is het spelelement en het gezellig samenzijn van
doorslaggevende aard. Voor de winnende ploeg is er een geldbedrag van 150 euro. Eigenlijk gaat er niemand met lege handen
naar huis. Iedere deelnemer krijgt een drankje van onze sponsors en ook dit jaar is er weer een ludieke prijs. Wil je weten
wat hij dit jaar is en wie hem zal winnen, doe dan mee of kom
zeker kijken.
Heb je interesse om deel te nemen, neem dan contact op met
de onderstaande personen. Vergeet niet, elke ploeg bestaat uit
maximum 5 personen. Laat je het denkwerk liever over aan de
anderen, maar wil je toch komen supporteren voor je vereniging? Kom dan gerust langs, ook voor de supporters zijn er
plaatsen voorzien. Tot vrijdag 20 mei om 19u!
Info en inschrijvingen:
Raf De Visscher, Kaasmarkt 175, 1780 Wemmel,
tel. 0474 980 979, e-mail: raf.devisscher@scania.be
Armand Hermans, De Raedemaekerlaan 11, 1780 Wemmel,
tel. 02 460 13 08, e-mail: armand.hermans@tijd.com

Jeugdhuis Barcode viert 1 jaar
Jeugdhuis Barcode viert zijn eerste verjaardag. Een gebeurtenis
die we zeker niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom hebben we
de maand mei omgevormd tot een heuse verjaardagsmaand,
vol met leuke activiteiten. Het startschot wordt gegeven op
vrijdag 6 mei. Iedereen heeft dan ook de kans om zich een
nieuwe lidkaart aan te schaffen. De nieuwe leden krijgen op
deze dag ook een verjaardagscadeautje.
Op zaterdag 7 mei is er de jaarlijkse ‘croque’, waar iedereen
welkom is om een hapje te eten in de vertrouwde jeugdhuissfeer. Vrijdag 13 mei zetten we het weekend stevig in met de
karaoke-avond. 20 mei wordt ‘Happy Friday’ gedoopt, met een
happy hour om 20u en 1u (2 halen 1 betalen). En omdat bij een
echt feest champagne niet mag ontbreken, zorgen we op vrijdag
27 mei voor een knallende afsluiter met onze champagneavond.
Een kleine samenvatting:
> vrijdag 6 mei vanaf 20u: nieuwe lidkaarten + cadeau voor
nieuwe leden
> zaterdag 7 mei van 17u tot 2u: tweede editie van de croqueavond
> vrijdag 13 mei vanaf 20u: karaokeavond
> vrijdag 20 mei vanaf 20u: Happy Friday (happy hour om 20u
en 1u)
> vrijdag 27 mei vanaf 20u: champagneavond
Het jeugdhuis is elke vrijdag open van 20u tot 2u. Elke eerste
zaterdag van de maand wordt er een activiteit georganiseerd.
Het Barcode team

Landelijke Gilde Relegem
Onze pensenkermis van 9 en 10 april was een succes. De hesp,
die 7 kg 535 g woog, is dit jaar gewonnen door Nicole Biesemans uit Relegem. Zij schatte het gewicht op 7 kg 538 g, of
amper 3 g ernaast! Vanwege het bestuur van de Landelijke Gilde
van harte proﬁciat. Onze voorzitter Jean Van Everbroeck zal de
hesp persoonlijk aan de winnares bezorgen.
Voor meer info over onze vereniging, ga naar onze nieuwe
website: http://www.lgrelegem.be
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Week van de Amateurkunsten
29 april tot 8 mei

Van 29 april tot 8 mei is het de Week van de Amateurkunsten
(WAK). De WAK biedt aan alle amateurkunstenaars de unieke
gelegenheid hun werk aan het grote publiek voor te stellen. In
het kader van deze week hebben we in de Zandloper een bijzonder aanbod in petto.

> Open atelier
2 mei - 13u30 tot 18u - de Zandloper
KAV Wemmel nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen in
devolgende workshops: kantklossen, breien, borduren en boetseren met zoutdeeg. Je kan geheel vrijblijvend eens komen
proeven van deze verschillende disciplines.
Info: Denise De Ridder, 02 460 26 85

> Open repetities
> 2 mei - 19u30 tot 22u - Bellamy Country Dancers - de
Zandloper
The Bellamy Country Dancers nodigen je uit om kennis te maken
met het country linedansen.
Stap gerust even binnen. Zet je eerste danspassen op prachtige
countrymuziek. Snel zal je ontdekken dat het een echte passie
wordt, in een paar uur dans je de stress weg en leer je nieuwe
vrienden kennen.
Info: 0476 35 00 24
> 4 mei - 15u tot 17u - Wamblientjes en Wambels - de
Zandloper
Wamblientjes en Wambels: kom eens kijken hoe het er bij de
repetities van deze succesvolle jongerenkoren aan toe gaat.
> 4 mei - 15u tot 17u - Gitaar - de Zandloper
Gitaarcursus met Bert Candries. Spring eens binnen bij deze
gitaarcursus en wie weet zet je de eerste stap naar oneindig
veel muzikaal plezier.

> Tentoonstelling ‘Pictura & Sculptura’
Ria Hechtermans, Paul Jonckheere en Dirk Vande Voorde
Gedreven door tastzin en gevoel tast Ria Hechtermans de kern
en grenzen van materialen af. Haar stenen beelden zijn puur
manueel gevormd, waarbij ze zich laat leiden door het
materiaal. De beelden nodigen uit om aangeraakt te worden.
Paul Jonckheere is schilder. Wie doorheen zijn kleine galerij van
doeken wandelt, maakt tegelijk een wereldreis met gevoel voor
het andere. Hij vult zijn koffers met kleuren, geuren, scènes en
gezichten. Dirk Vande Voorde volgde een kunstopleiding en was
bedrijvig in de siermeubelkunst en de steenkapperij. Op latere
leeftijd, en bijna blind, beeldhouwt hij nu in papier maché. De
natuur, muziek en literatuur zijn zeer belangrijk voor zijn werk.
In de Zandloper van 7 tot 13 mei. Vrij toegankelijk tijdens de
openingsuren van het gemeenschapscentrum.

Gezocht

Deelnemers voor het tentoonstellingscircuit ‘Kunst in de Gunst’
Ben je een amateur beeldend kunstenaar en op zoek naar een
kans om je werk aan het publiek te tonen? Kan je op je eentje
de tentoonstellingsruimte van de Zandloper vullen of wil je
samen met collega-kunstenaars tentoonstellen? Dien dan snel
een aanvraag in bij de Zandloper met praktische informatie en
beeldmateriaal van je werk. De Zandloper zoekt nieuwe kandidaten voor het tentoonstellingscircuit ‘Kunst in de Gunst’ van
volgend seizoen.
Info: GC de Zandloper, Jan Lauwerijs, Kaasmarkt 75, 1780
Wemmel, 02 460 73 24, info@dezandloper.be

> 7 mei - 10u tot 12u30 - Toneel - de Zandloper
K.K.-Toneel: jongeren vanaf 10 jaar tot adolescenten kunnen
meedoen aan deze sessie van K.K.-toneel.
Meer info over Wamblientjes, de gitaarcursus en K.K.toneel: www.mogendoen.be, mogendoen@belgacom.net
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“KVK Wemmel is een voetbalclub met
een Vlaamse reﬂex”
Een gesprek met secretaris Luk Balcaen
Op donderdag 5, zaterdag 7 en zondag 8 mei organiseert KVK Wemmel haar jaarlijks jeugdtornooi. Tijdens die dagen komen meer dan 750 jeugdspelers van ploegen uit heel de regio en 1.300 supporters
naar de terreinen van KVK Wemmel aan de Brusselsesteenweg. Reden genoeg om deze vereniging onder
de loep te nemen.
KVK Wemmel is in feite het resultaat van
de fusie tussen twee Wemmelse voetbalclubs in 1989: Vlug Op (VO) Wemmel en
Playboys Wemmel. De club heeft sindsdien
haar jeugdwerking uitgewerkt en mag zich
met 350 leden terecht een van de grootste
verenigingen van Wemmel noemen. De
club wordt gerund door vijf bestuursleden
die de taken verdelen in werkgroepen: Guy
Verbelen (Sport), Daniël Haemers (Financiën), Jean-Pierre Callebaut (Jeugd en
Logistiek), Luk Balcaen (Secretariaat) en
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Vic Jacobs (Marketing).
Secretaris Luk Balcaen is 34 jaar bij de
club aangesloten. Hij is er begonnen als
tienjarige miniem en speelde vanaf zijn
zestiende in de eerste ploeg. Balcaen is
nog steeds de jongste speler die in de
eerste ploeg speelde. Hij zag zijn club in
al die jaren groeien. Luk Balcaen: “De
hoogdag voor onze club is ons jaarlijks
jeugdtornooi met 64 ploegen, dat trouwens al voor de fusie bestond. Maar het
tornooi is natuurlijk niet onze enige

activiteit. Zo bezoeken we zelf zo’n zestig
tornooien en organiseren we regelmatig
activiteiten om geld in het laatje te
brengen. Ons mosselfestijn in november
kan gemiddeld 900 bezoekers bekoren en
ons Lentefestijn in maart zo’n zeshonderd.
Daar staat natuurlijk tegenover dat je veel
vrijwilligers nodig hebt om te helpen. Tot
nu toe is dat altijd gelukt. Momenteel
hebben we achttien ploegen in competitie. Het is geen klein bier om dat allemaal
te coördineren.”
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Het bestuur van KVK Wemmel met Luk Balcaen rechts onderaan.

Nederlands is de voertaal
Op de website van KVK Wemmel staat als
eerste beleidsoptie dat de voertaal van de
club het Nederlands is, ook op de trainingen. Schept dat geen problemen? “KVK
Wemmel is een sportclub met een Vlaamse
reﬂex. Daar staan we op”, zegt Luk Balcaen. “Maar we staan wel in de frontlijn.
Je kan natuurlijk de realiteit van een
faciliteitengemeente niet wegcijferen. De
verfransing van Wemmel gaat in hoog
tempo voort. Dat merk je bijvoorbeeld bij
onze jongste ploegen. Daar is de verhouding al scheefgegroeid. Drie op de vier
leden in één ploeg zijn Franstalig, in de
tweede ploeg van de zesjarigen is dat de
helft. Wel merk je dat die verhouding
kantelt naargelang de spelers in een
hogere leeftijdscategorie spelen. Dat
heeft te maken met het feit dat voetbal
een sport van de ‘Flandriens’ is. Je maakt
je vuil en moe, en enkel met een goed
groepsgevoel hou je het vol. Ik denk dat
het een beetje in de genen van de Vlaming
ligt om zoiets vol te houden. We worden
momenteel wel overstelpt door jongeren

uit het Brussels Gewest die een club
vlakbij de Heizel zoeken en die weten dat
KVK Wemmel goed gelegen is en over een
degelijke infrastructuur bezit, die we van
de gemeente mogen gebruiken. We komen
bij sommige mensen misschien niet altijd
Vlaams over, maar ik kan je verzekeren dat
we waken over het Vlaamse aspect van
onze club. Het is dan ook niet toevallig
dat dit onze eerste beleidsoptie is.”
Een andere beleidsoptie is dat de club de
ambitie moet hebben om op termijn in een
hogere reeks te kunnen spelen. “Zeer juist.
Momenteel boeren we niet slecht, want
onze vier hoogste ploegen maken dit
seizoen nog allemaal kans om kampioen te
spelen. In de jeugdreeksen is het resultaat
van minder belang. Bij de duiveltjes en de
pre-miniemen wordt bij de selectie geen
rekening gehouden met de sportieve
capaciteiten van een speler”, besluit Luk
Balcaen.
Joris Herpol
Info: www.kvkwemmel.be
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Drummende kiekens in een boksring
Een gesprek met Gerrit De Cock van De Beenhouwerij
Gerrit De Cock is geboren en getogen in Dilbeek. Het is nog steeds zijn uitvalsbasis. We kennen hem als
DJ, presentator op JIMtv, drummer bij Les Truttes en bij het humoristisch percussiespektakel De Beenhouwerij. “Door het vele drummen blijf ik perfect in conditie. Ik weeg al 9 jaar rond de 65 kilo. Bepaalde spieren zijn zelfs té ontwikkeld.” Waar anders dan in het café Het Groot Genoegen aan het Dilbeekse
gemeenteplein praten we over ‘Slagen & Verwonderingen’, de nieuwste show van De Beenhouwerij? Op 4
mei treedt De Beenhouwerij in de Zandloper op. Een speciaal moment, want het is niet alleen de afsluiter van het Zandloperseizoen, maar ook de opname van hun DVD.
Gerrit De Cock is een artiest in hart en
nieren. Bruusk ontwaakt na een slapeloze
nacht, arriveert hij een uur te laat. Een
espresso helpt om sneller wakker te
worden en de geschiedenis van De Beenhouwerij te schetsen. In 1997 ontstond de
percussiegroep en werd ze prompt geselecteerd voor ‘Trappelend Talent’. De eerste
productie heette ‘Filet Américain Préparé’
en de toenmalige beenhouwer van dienst
naast Gerrit was Guido Bucquoy. Na deze
show ging elk zijn eigen weg en nam
Reinert Dhaene, voormalig drummer van
Ashbury Faith, zijn plaats in. “Tussen ons
is het perfecte magie”, vertelt Gerrit. “We
voelen en vullen elkaar ideaal aan. Het is
niet alleen drummen, maar ook acteren en
op elkaar inspelen.”
Na twee andere shows loopt nu de theatertournee ‘Slagen & Verwonderingen’.
“Alles draait rond elkaar ‘boksen’ geven.
De show speelt zich af in een boksarena.
Elk nummer is een ronde. We nemen het
tegen elkaar op en tegen het publiek. Je
maakt alles mee van de opwarming tot de
uiteindelijke k.o..”
De twee ‘hakkers’ staan niet alleen op het
podium. Twee idyllische kippen, moeder en
dochter, worden achter beide drummers
geprojecteerd en nemen zelf ook deel aan
het gebeuren. “Noëlla de 3D-kip en haar
dochter Whoopi het 3D-kuiken introduceerden we in onze vorige shows. Ze vinden het
samen heel tof”, lacht Gerrit. “Whoopi is
volwassen geworden en bespeelt nu ook
allerlei instrumenten. Ze doen zelf ook hun
ding. De Beenhouwerij wil niet gewoon 80
minuten drummen. Het is belangrijk dat de
mensen zich amuseren en dat ze met een
goed gevoel naar huis gaan.”
Bloemen voor de kippen
Acht jaar geleden ontstaan als een parodie
op de Nederlandse Slagerij Van Kampen,
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ziet De Beenhouwerij zich elk jaar verder
doorgroeien. “Het is allemaal als een grap
begonnen, maar er zit een enorm potentieel
in. Onze nummers zijn opnieuw een stuk
beter, sterker uitgewerkt en er was al een
rode draad alvorens we de show uitschreven. Met de repetities zijn we drie à vier
maanden intensief bezig geweest. We
hebben de kans om zelf beslissingen te
nemen en dat is belangrijk. Het kost wel
steeds meer geld, omdat onze show
grootser wordt. Met de 3D-animatie lopen
de facturen snel op.”
Ook in Nederland slaat De Beenhouwerij
aan. “Ginder loopt het nog beter dan hier.
Geen sant in eigen land, zeker? We werken
er hard voor en deze vorm van totaalspektakel lijkt er goed te werken. Soms denken
ze daar ook dat we werkelijk met vier op
het podium staan. Dan komen ze met vier
bossen bloemen af na de show. Ook twee
bossen voor de kippen! Alleen is alles er
soms té gereglementeerd, waardoor de
organisatie zo strikt en perfect moet
verlopen. Wij zijn dat niet gewoon. Maar
gelukkig kunnen we uitwijken, want België
is niet groot genoeg om te blijven groeien.
We willen ook graag in andere landen
optreden.”
Alles in het leven van Gerrit draait om
muziek en dan vooral om drums. Naast De
Beenhouwerij slaat hij er ook duchtig op
los bij Les Truttes. “Ik ben met de interesse voor drums geboren. Daarna heb ik
mijn drumwerk verder ontwikkeld. Toen ik
14 jaar was, ben ik als roadie meegegaan
op een tournee met Will Tura. Zijn drummer was mijn leraar. Ik pikte er veel op.
Dat was een goede leerschool. Ik heb er
toen ook de passie ontwikkeld voor theaterzalen en schouwburgen. Het is fantastisch dat we nu ook in die zalen kunnen
optreden! Voor mij is het een droom om
hiervan te kunnen leven. Het is tof als je

veel op de baan bent. Ik heb veel vrijheid
nodig, zowel artistiek als in het leven. Ik
kan met regels leven, maar moet mijn ding
kunnen doen.”
Steun van Westrand en Zandloper
‘Slagen en Verwonderingen’ wordt op 4
mei in de Zandloper op DVD opgenomen.
“We krijgen enorm veel aanvragen van
mensen die graag beeldmateriaal van ons
willen.” Dat heeft waarschijnlijk te maken
met het feit dat ‘Slagen en Verwonderingen’ verder gaat dan andere percussiegezelschappen. “We gebruiken gewone
drums, conga’s en bongo’s, maar ook
pompbakken, pannen en deuren komen aan
bod. De voorwerpen moeten gewoon goed
klinken. We weten dat we ietwat buiten de
gewone culturele grenzen vallen. Sommige
theaters willen ons niet en dat zal ook zo
blijven. Maar gelukkig hebben centra zoals
Westrand in Dilbeek en de Zandloper altijd
in ons geloofd en ons kansen gegeven.
Toen we voorstelden om iets te mogen
brengen, kon dat. Gelukkig kwamen we
voor de grote ‘boom’ van de percussiegroepen en konden we onze eigen weg gaan.
Ook het publiek hebben we kunnen overtuigen. We hebben ze bereikt door mondtot-mond-reclame, door ons eigen harde
werk en dat heeft gerendeerd. Het is zoals
met vakmannen: de goede blijven, de
andere vallen door de mand!”
Gunther Ritsmans

De Beenhouwerij treedt op 4 mei op in de
Zandloper. Voor info en tickets kan je daar
terecht.
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PIANODUO
KATLEEN SEDEYN EN
HANS FRANÇOIS
ZO 01-05

DE BEENHOUWERIJ
SLAGEN & VERWONDERINGEN
WO 04-05

APERITIEFCONCERT

MET VOORPROGRAMMA EN
AFTERPARTY

De Zandloper biedt je op 1 mei een aperitiefconcert aan om naar uit te kijken. Het
duo Katleen Sedeyn en Hans François
ontstond midden jaren tachtig aan het
Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Ze hebben een uitgebreid repertoire
voor vierhandig klavier en twee piano’s.
Met het programma ‘Imaginatie’ nemen ze

jou mee in een klankwereld vol fantasie.
De Bloemenwals uit de ‘Notenkrakersuite’
van P. Tchaïkowsky creëert een sprookjesachtige droomsfeer. Na deze droom volgt
de vierdelige Fantaisie (Tableaux) op.5 van
S. Rachmaninoff. Daarna valt de Suite
Porteña de Ballet van Astor Piazzolla op
door zwoele klanken, waar de tango nooit
veraf is. En met Passage krijg je een
primeur. Deze compositie van Gerard De
Clercq, directeur van de Muziekacademie
Wemmel, gaat in première. Sedeyn en
François sluiten feestelijk af met ‘Scaramouche’, waarin je Milhauds voorliefde
voor de Braziliaanse muziek herkent. Een
aperitief maakt jouw voormiddag compleet.
11u - de Zandloper
tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk),
7 euro (abo)
info: de Zandloper, 02 460 73 24
De Zandloper, i.s.m. Muziekacademie
Wemmel.

slagen (onov.ww.): goed aﬂopen met het
gewenste resultaat; het nagestreefde
bereiken;
erop kloppen; opéénvolgende ritmische
handeling; tegenovergestelde van falen
verwondering (smnvg): verbazend, met een

nalatende diepe indruk als gevolg;
buitengewoon; onbeschrijfelijk iets
De Beenhouwerij staat in deze vierde
productie ‘Slagen &Verwonderingen’ opnieuw voor energiek humoristisch percussiespektakel. Gerrit De Cock (JIMtv, KanaalTwee, Les Truttes) & Reinert Dhaene
(ex-Ashbury Faith, Superdiesel & Yum) zijn
nog steeds de beenhouwers
van dienst en worden bijgestaan door
Whoopi & Noëlla, de 3D-kippen.
Het is meteen de afsluiter van het seizoen
in De Zandloper. Dus doen we er een
schepje bovenop met stand-up comediante
Karin Bruers. En een swingende Afterparty,
met DJ Charles Dibby en de trompettisten
The Horny Coppers. Niet te missen!
Met medewerking van de Jeugdraad Wemmel, die de dorstigen zal laven.

SANDRA DRILJEUX
IDENTITEITEN
04-05 TOT 06-06
In de reeks ‘identiteiten’ gaat Sandra
Driljeux op zoek naar de persoon achter de
foto. Wie is hij echt? Wat houdt hem/haar
bezig? Hoe voelt hij zich? Het is een
zoektocht naar de diepere ‘ik’ van vrienden en familie. Zijn zij echt zoals ze zich
voordoen? Creëren ze, bewust of onbewust, een illusie of zijn ze gewoon zichzelf?
Die vraag bracht haar onvermijdelijk ook
tot de zoektocht naar haar eigen ik. Hoe
stelt ze zich voor? Hoe zien anderen haar
en is dit zoals ze zich toont? Uiteindelijk
leidt haar zoektocht naar verborgen
plekken, naar onderwerpen die haar en
vele anderen onbewust bezighouden.
Onderwerpen waar niemand echt durft uit
te komen of zich zelfs maar bewust van is.
Gevoelens die we in de eerste plaats
ontkennen, komen naar voren. Wie ben ik?
Waar gaat mijn leven heen? Ben ik er
tevreden mee?
De antwoorden uiten zich in zelfportretten, deels analoog, deels digitaal, soms
met meer nadruk op het graﬁsche dan op
het fotograﬁsche. Dikwijls monden zij uit
in reeksen. Eén beeld geeft tenslotte maar
één deelaspect weer. In één foto kan je
dus nooit het volledige ‘ik’ vatten. Beelden bij elkaar, leiden onvermijdelijk tot
verhalen. En daar draait het om. Welk
verhaal vertellen we? En welk verhaal
vertellen anderen over ons?
Fotograﬁecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

20u - de Zandloper
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk),
8 euro (abo)
De afterparty is vanaf 22u apart toegankelijk voor 2 euro.
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Nederlands leer je in het bad!
Taalstages voor kinderen van 5 tot 7 jaar
Het is opvallend dat kinderen die naar het
buitenland verhuizen binnen een paar
maanden haast spontaan, onbewust en
moeiteloos een nieuwe taal kunnen oppikken. Jonge kinderen leren bijna moeiteloos talen. Bied ze zoveel mogelijk een
taal aan, dan leren ze die taal vanzelf. Zo
eenvoudig is het natuurlijk niet. Het is wel
bewezen dat hoe jonger je een taal leert,
hoe makkelijker het leren van één of
meerdere talen gaat. Je onderdompelen in
een taal en vervolgens deze taal blijven
gebruiken, geeft het beste resultaat.
Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar kunnen kinderen van 5 tot 7 jaar
spelenderwijs hun kennis van het Nederlands oefenen of de eerste noties van de
Nederlandse taal opdoen. Voor de allerjongsten bieden we deze zomer in Wemmel, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek een
‘taalbad’ aan. Een taalbad betekent dat
kinderen gedurende een week ondergedompeld worden in het Nederlands. De
hele dag doen ze allerlei leuke activiteiten
in het Nederlands, aangepast aan hun
leeftijd en onder begeleiding van ‘native
speakers’ die daarvoor een speciﬁeke
opleiding kregen. De activiteiten: knutselen, tekenen, schilderen, liedjes, dans,
balsport, musea, natuurontdekking,
zwemmen,… afgewisseld met mini-taallessen. Dankzij deze stages stellen de allerkleinsten hun oor- en spraakorganen af op
het Nederlands en ontwikkelen zij hun
taalgevoel... voor de rest van hun leven.
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Wie kan deelnemen?
Anderstalige kinderen van 5 tot 7 jaar die
het Nederlands als tweede, derde of vierde
taal gebruiken. De kinderen hebben best al
een kleine basiskennis Nederlands, maar
dat is niet noodzakelijk.
Praktische info
Wanneer?
- Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus 2005
in Wemmel
- Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
2005 in Sint-Genesius-Rode en Linkebeek
De stage start om 9u en duurt tot 16u. Er
is opvang mogelijk vanaf 8u30 tot 9u en
van 16u tot 17u.
Inschrijven?
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 10 kinderen per stage.
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 juni 2005
zolang er plaatsen vrij zijn.
Waar?
GC de Zandloper,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
tel. 02 456 97 87
GC de Boesdaalhoeve,
Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode,
tel. 02 381 14 51
GC de Moelie,
Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek,
tel. 02 380 77 51

Prijs?
> 16-19 augustus 2005 in Wemmel:
84 euro (kinderen die in Wemmel wonen of
een tweede kind uit hetzelfde gezin), 104
euro (kinderen die niet in Wemmel wonen).
> 22-26 augustus 2005 in Sint-GenesiusRode en Linkebeek: 104 euro (kinderen die
in Sint-Genesius-Rode, Linkebeek of
Drogenbos wonen of een tweede kind uit
hetzelfde gezin), 130 euro (kinderen die
niet in Sint-Genesius-Rode, Linkebeek of
Drogenbos wonen).

Vzw ‘de Rand’ organiseert deze stage
i.s.m. Kiddy en Junior Classes
Kiddy en Junior Classes organiseert al 25
jaar taalstages voor jongeren. In 1980 zijn
ze gestart met Engels en Nederlands voor
6- tot 12-jarigen. Ondertussen bieden ze
zeven verschillende talen aan en volgen
meer dan 3.000 kinderen per jaar een
stage, nemen 250 kinderen regelmatig
deel aan de taallessen op woensdag of
zaterdag en verzorgen ze taalklassen
tijdens de naschoolse opvang en stages in
het buitenland.
Indien de voorgestelde periodes niet passen,
kunnen we jou ook doorverwijzen naar het
uitgebreide aanbod dat Kiddy en Junior
Classes het hele jaar door organiseert.
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Week van de Zachte Weggebruiker
4-15 mei

Bewijs je teamspirit op de ‘Team
Action dag’

Al tien jaar promoten Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) en
de Vlaamse overheid met de Week van de Zachte Weggebruiker
een veilig en duurzaam verkeerssysteem. En niet zonder resultaat! Daar waar koning auto een decennium geleden nog aan de
top van de mobiliteitspiramide stond, spreken we nu massaal
over het STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers, dan het
Openbaar vervoer en tenslotte het Privé-autogebruik. Met tien
jaarringen viert de Week van de Zachte Weggebruiker in 2005
haar eerste jubileum. Tijdens de campagne hebben de zogenaamde duurzame vervoerswijzen (ﬁetsen, stappen, openbaar
vervoer, carpoolen...) een belangrijke stap vooruit gezet. Het
besef is gegroeid dat gebruik maken van duurzame verplaatsingsvormen een verstandige keuze is. Duurzame vervoerswijzen
zijn niet enkel milieuvriendelijker, vaak zijn ze ook goedkoper,
gezonder, veiliger en sneller dan de auto. De Week van de
Zachte Weggebruiker staat in 2005 dan ook in het teken van het
thema ‘Slim mobiel’. Van woensdag 4 mei tot zondag 15 mei
zetten de lidorganisaties van Komimo, vele Vlaamse gemeenten
en steden, scholen, bedrijven en talrijke verenigingen allerlei
acties op touw waarbij ﬁetsen en te voet gaan centraal staan.
De jaar na jaar groeiende agenda bewijst dat het maatschappelijk draagvlak voor een veilige en leefbare verkeersomgeving
nog steeds toeneemt. De draagkracht van heel wat van de
campagnes en projecten die worden opgezet in het kader van de
week is aanzienlijk, denk maar aan klassiekers zoals ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ of ‘Veilig en Milieuvriendelijk naar School’.
Meer info over de Week van de Zachte Weggebruiker:
tel. 070 22 30 76 of www.komimo.be.

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei vindt de jaarlijkse ‘Team
Action dag’ van de provinciale sportdienst en Bloso plaats. Op
zaterdag kan je in het provinciedomein ‘Halve Maan’ in Diest
terecht om het in tornooivorm tegen andere teams op te nemen.
Als team kan je uit de volgende tornooien kiezen: het beachkorfbaltornooi, de mountainbike challenge, de adventure
challenge of het beachvolleybaltornooi. In teams van drie of
vier personen (afhankelijk van de sport) beleef je een hele dag
sportplezier, met in de namiddag doorlopend een barbecue en
de prijsuitreiking als afsluiter. Op zondag 22 mei wordt het
beachvolleybaltornooi herhaald. Deelnemen kost 20 euro per
ploeg, behalve voor het beachvolleybaltornooi, hiervoor betaal
je 10 euro per persoon. Inschrijven kan tot 13 mei (betaling
geldt als inschrijving).
Voor meer informatie en het inschrijvingsformulier kan je terecht
bij Saar Casteels, tel. 02/460 73 24 saar.casteels@derand.be, of
surf naar www.vlaamsbrabant.be/sport of www.bloso.be.

Luc Deconinck nieuwe voorzitter
vzw ‘de Rand’
Luc Deconinck is sinds begin april de nieuwe voorzitter van vzw
‘de Rand’. Hij volgt André De Moor op, die eind november vorig
jaar plots overleed. Luc Deconinck is jurist, woont in SintPieters-Leeuw en kent de Vlaamse rand vrij goed. Tot voor kort
was hij voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee. Volgens
Deconinck moet de aandacht voor de speciﬁeke situatie van de
Vlaamse rand nog vergroten. “We moeten de uitstraling van het
Vlaams karakter kunnen vergroten en anderstaligen aanzetten
om zich in de Vlaamse gemeenschap te integreren. Vzw ‘de
Rand’ heeft een antennefunctie, maar die gaat verder dan de
zes gemeenschapscentra die wij uitbaten”, zo stelde hij in een
eerste reactie.

Blijven bewegen!
Provinciale sportdag voor senioren
Dinsdag 31 mei zakken opnieuw heel wat senioren uit VlaamsBrabant en Brussel af naar het Universitair Sportcentrum in
Leuven. Die dag wordt reeds voor de zeventiende keer een
seniorensportdag georganiseerd. Op deze sportdag kunnen
senioren in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport
beoefenen of kennis maken met een nieuwe sportactiviteit. Een
greep uit het aanbod: boogschieten, golf, tandemﬁetsen,
petanque, maar ook zwemmen en wandelen, initiaties in lijndansen, massage, salsa, badminton, snorkelen/duiken met
ﬂessen en nog veel meer, staan op het programma. Een aantal
van de sportactiviteiten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De dag start om 9u met de ontvangst, een massa-opwarming en de voorstelling van het programma. Om 10u starten de
voormiddagactiviteiten, tijdens de middag is er animatie
voorzien. Er zijn ook verschillende prijzen te winnen met de
sportactiviteiten. Wie vóór 20 mei inschrijft, betaalt 5 euro
voor deelname, verzekering, kofﬁe en biscuit en een aandenken.
De dag zelf betaal je hiervoor 7 euro.
Voor meer informatie, vervoer en inschrijvingen kan je terecht
bij Saar Casteels, tel. 02/460 73 24 saar.casteels@derand.be.
Mis deze unieke sportdag niet!
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Wemmel Watcher
Mijnheer de postbode
Ding dong, ding dong. Er wordt aan de
deur gebeld. Wie zou dat kunnen zijn zo
vroeg? Ik heb speciaal verlof genomen om
mijn vrouwtje te verwennen. Tja, dat komt
ervan als ge weer eens haar verjaardag zijt
vergeten, dan moet ge eens iets extra
doen om goede punten te scoren. Bon, ik
zal maar eens gaan zien wie er voor ons
deur staat. Onze facteur! In hoogsteigen
persoon. Weer één of ander aangetekend
schrijven zeker? Rekening vergeten te
betalen? De opzeg van ons huurcontract?
Of mijne C4? Moet ik morgen helemaal niet
meer gaan werken. Op zo‘n momenten
denkt ge aan vanalles. Ik doe de deur
open. Onze facteur, ook wel ‘de rappe’
genoemd, zit al terug op zijn stalen ros.
Wat heeft hij nu weer allemaal mee? Een
zak vol lekkers? Hij komt naar mij toe met
een doos. “Dag meneer, alstublieft: uw
spaarlamp van Electrabel. Ge kunt ook
kiezen voor een douchekop, maar die moet
ge zelf ophalen op het postkantoor.” Ik
naar ’t vrouwtje. Vragen wat ze wil. Uit
ervaring weet ik dat ik toch altijd het
verkeerde kies. En nu nog meer slechte
punten halen, kan ik missen als kiespijn.
Na wat heen en weer geklap, heb ik
begrepen dat we beter af zijn met een
douchekop. “Sorry, we kiezen voor een
douchekop”, zeg ik tegen ‘de rappe’. Hij
terug naar zijn stalen ros om den bon te
halen die ons recht geeft op één douchekop. Merci facteur, en nog een prettige
dag verder! Prettige dag, prettige dag… ’t
was precies niet zo gepast. ‘De rappe’ en
al zijn collega’s moeten elke morgen voor
dag en dauw uit de veren. Weer of geen
weer, hij moet erdoor. En dan sturen ze
hem nog op pad met… lampen. Met wat
tegenslag komt hij op het einde van de
dag terug in het postkantoor met een
volle doos, omdat iedereen voor een
douchekop koos. Liever hij dan ik.
Nu ja, waarom krijgen wij eigenlijk die
lampen? Ik herinner mij vaagjes een brief
van Electrabel enkele maanden geleden,
maar mijn geheugen is stilaan een zeef.
Wat stond daar ook alweer in? Da’s de
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leeftijd, zegt ‘t vrouwke altijd. Lampen,
godbetert. Zou het te maken hebben met
het feit dat onze gemeente het sportcomplex van den Sibelgas heeft gekocht?
Sibelgas of Electrabel, dat is toch allemaal
ver hetzelfde zeker? Het heeft alleszins
met ellentrik te maken. Nu hebben ze het
geld om ook aan ons lampekes te bezorgen. Tja, voor 1,5 miljoen kunt ge al wat
lampekes uitdelen hé.
Toegegeven, ’t is wel een tof initiatief.
Maar wat doet ne mens in godsnaam met
één spaarlamp? In onze luster steken tien
lampen. ’t Is geen zicht als daar één
spaarlampke insteekt. Dat kan ik u verzekeren. Ah, ’t is een symbolische actie, zegt
‘de rappe’. Tja, als ge de vernieuwde
verlichting van het gemeentehuis bekijkt
met al die spots en fantasieën, dan is het
inderdaad nodig dat de gewone man het

extra verbruik compenseert. Het zou mij
sterk verbazen dat daar spaarlampen
inzitten. Och, ge weet dat allemaal niet,
de gemeente heeft misschien gekozen
voor douchekopkes? Die kunnen ze gebruiken in hun nieuw sportcomplex. Hoe
zouden ze dat nieuw sportcomplex trouwens noemen?
Bon, tijd voor ‘t vrouwke. Hoi schatje, wat
is de planning? Lap, beter niet gevraagd.
‘k Kan den hond van ons koters gaan
uitlaten en ondertussen langs de post passeren om diene douchekop te halen.
“Daarna zullen we dat nieuw douchekopke
eens uitproberen”, zegt ze met van die
blinkende oogjes. Manmanman, let’s go,
geen tijd verliezen! ‘k Moet ervoor zorgen
dat ik terug ben voordat die blik verandert
in die van een spaarlampje. Kom Joske, we
zijn er mee weg! Kwispelend vertrekken
we alle twee.
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WANNEER

WIE

WAT

Bruisend Wemmel

Zeilen in Nederland

WAAR

TEL. INFO

MEI
01

02/460.53.10
02/460.28.57
bruisendwemmel@belgacom.net

02

19u30

Bellamy Country
Dance

Open repetitie (Wak)

De Zandloper

0476 35 00 24

02

13u30

KAV Wemmel

Open atelier (Wak)

De Zandloper

02 460 26 85

04

15u

Mogen Doen

Open gitaarcursus (Wak)

De Zandloper

mogendoen@belgacom.net

04

15u

Mogen Doen /
Wambels en
Wamblientjes

Open repetitie (Wak)

De Zandloper

mogendoen@belgacom.net

04

20u30

Speelschaar Vaartkapoen

Open repetitie volksdans (Wak)

De Zandloper

02 461 05 83

07

10u

Mogen Doen

Open repetitie KK-toneel (Wak)

De Zandloper

mogendoen@belgacom.net

07

21u

AVO Volley

Fuif met DJ Junne

De Zandloper

12

18u45

KAV Wemmel

Meifeest

SKC

02 460 73 09

17

18u30 stipt

SCVLV

Hand- en voetverzorging

De Zandloper

02 461 19 38

20

19u

Verenigingenquiz

De Zandloper

21

18u

SPA Wemmel

Spaghettifestijn

De Zandloper

02 461 01 87

24

19u30

KAV Wemmel

Lessenreeks bloemschikken

Auxilium

02 460 26 85

29

namiddag

Davidsfonds Wemmel

Slotdag

De Zandloper

02 460 34 52

31

18u-19u45

Rode Kruis

Bloedinzameling

Gemeenteschool,
Winkel 56

02 460 75 51

0474 980 979
02 460 13 08

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die activiteiten voor juni willen maken, kunnen een lijstje met een zo beknopt mogelijke omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten aan de Zandloper bezorgen.
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DE ZANDLOPER
is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum
De Zandloper en
vzw ‘de Rand’.
De Zandloper komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant

PIANODUO KATLEEN SEDEYN
EN HANS FRANÇOIS
APERITIEFCONCERT
01-05 > 11u
De Zandloper

DE BEENHOUWERIJ
SLAGEN & VERWONDERINGEN
MET VOORPROGRAMMA EN
AFTERPARTY
04-05 > 20u
De Zandloper

REDACTIE
Guido Deschuymere
Raf De Visscher
Joris Herpol
Jan Lauwerijs
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
Verantwoordelijke uitgever
Jan Lauwerijs
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel

WWW.APPLAUS.BE

WWW.DEZANDLOPER.BE

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.

