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Verenigingen krijgen
steun ‘à la tête du client’
Wemmel in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober
In het vierde artikel in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen nemen we de houding van de gemeente ten opzichte van de verenigingen onder de loep. Ook het woonbeleid wordt (kort) belicht.
Het is een oud verhaal: de Wemmelse
sport- en jeugdverenigingen lopen heel
wat subsidies mis omdat de gemeente
weigert samen te werken met de Vlaamse
en provinciale overheid. Dat is onrechtvaardig en dat blijven de Vlaamse oppositieraadsleden in de gemeenteraad aankaarten. Maar vermits ze in de minderheid
zijn, valt er weinig verandering te
verwachten van dit tweetalig bestuur.
Ook een oud verhaal is het antwoord dat
Vlaamse oppositieleden krijgen als ze een
vraag stellen over het gebrek aan steun
aan Nederlandstalige verenigingen. Dat
antwoord is inmiddels al lang bekend. “Wij
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geven enkel logistieke steun’’, antwoordde
cultuur- en jeugdschepen Chris Andries
(Lijst Burgemeester) tijdens de gemeenteraad op een vraag van de Vlaamse oppositie over de houding van het bestuur
tegenover het verenigingsleven. Wat die
logistieke steun precies moet inhouden,
kan de schepen zelf niet exact deﬁniëren,
want er bestaat eenvoudigweg geen
reglement voor. Er wordt ‘à la tête du
client’ steun gegeven. Ofﬁcieel luidt het
dat verenigingen aanspraak kunnen maken
op een bus of een vrachtwagen van de
gemeente voor vervoer van materiaal.
Maar hoeveel keer, of op welke basis, dat

is niet geweten. “Daarover moet het
schepencollege beslissen”, is het antwoord
van de tweetalige meerderheid.
Op het terrein zelf blijkt dat willekeur
troef is. “Hoe verklaar je dat de Franstalige scouts lokalen ter beschikking
krijgen van de gemeente, terwijl de
Nederlandstalige scouts daar zelf voor
moeten betalen?”, klinkt het vanop de
Vlaamse oppositie-banken. En zo zijn er
nog tal van voorbeelden: de ﬁlateliaverzamelclub en de Eugene Laermanskring
krijgen een lokaal ter beschikking op de
site van het Van Langenhovestadion.
Hoewel schepen Chris Andries eerder had
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Telex
beloofd om in dit lokaal een tweetalig jeugdhuis op te richten.
En ook andere verenigingen krijgen steun die je nog moeilijk als
‘logistieke steun’ kan omschrijven. De petanqueclub, bijvoorbeeld, krijgt een speelhal ter beschikking, en zelfs privéinitiatieven zoals de openluchtopera ‘Nabucco’ krijgen ‘logistieke’ steun van de gemeente. Die steun bedraagt zomaar even
25.000 euro (aankoop tickets, gebruik materiaal gemeentediensten en inzet gemeentepersoneel). Voor de openluchtopera –
die volgend jaar opnieuw zal plaatsvinden - werden 80 reclameborden in de gemeente neergepoot. Dit terwijl verenigingen
voor de aankondiging van hun activiteit toestemming moeten
vragen aan het schepencollege om ‘maximum vier aanplakborden’ te mogen ophangen. In een bruisende gemeente zorgt een
fatsoenlijk bestuur voor aanplakborden voor activiteiten van
verenigingen, en dat hoeft niet eens veel te kosten. In buurgemeente Merchtem, bijvoorbeeld, werden grote rioleringsbuizen
neergezet op verschillende plaatsen waar veel volk komt. Daar
kunnen verenigingen hun afﬁches op kwijt. Het initiatief kent
heel wat succes.
Dat de gemeente Wemmel 25.000 euro over heeft voor een
privé-initiatief zoals Nabucco, kan er bij heel wat Wemmelse
verenigingen niet in. Zo moet de meerderheid van de Wemmelse
verenigingen de laatste eurocent bij mekaar krabben en daar
bovenop nog pensenkermissen en eetfestijnen organiseren om
rond te komen. Het excuus van de tweetalige meerderheid dat
“Vlaamse verenigingen via vzw ‘de Rand’ worden gesteund”, is
struisvogelpolitiek. Het is namelijk net een taak van de
gemeente om het verenigingsleven op te bouwen en niet af te
breken, zoals dat vandaag het geval is. Het sociale weefsel en
de leefbaarheid van een gemeente worden immers bepaald door
het verenigingsleven. Het is helaas de natte droom van enkele
Franstalige schepenen dat Wemmel zo snel mogelijk verstedelijkt. Zeg maar ‘verbrusselt’. Blijkbaar slagen ze daar in, want in
buurgemeente Merchtem wordt nu al gesproken van ‘verwemmeling’. Dat stemt tot nadenken.
Woonbeleid
Wat woonbeleid betreft, zijn we in Wemmel snel uitgepraat: er
is er geen. De gemeente geeft via het OCMW wel (verplichte)
huurtoelagen aan mensen die ﬁnanciële problemen hebben,
maar behalve enkele woningen van Providentia is van sociale
woningen in Wemmel geen sprake. De enkele woningen die
Vlabinvest in Wemmel heeft gerealiseerd, zijn een druppel op de
hete plaat.
Joris Herpol

Ook tijdens de paasvakantie moeten automobilisten in de
schoolomgeving aan de Zijp hun snelheid tot maximum 30
kilometer per uur aanpassen. - Schepen Louis Coen (PS-Lijst
Burgemeester) beloofde maanden geleden al om tijdens de
vakantieperiodes de zone 30 te laten schrappen, maar de
elektronische borden zijn daar nog niet op afgesteld. Jeugdhuis Barcode zoekt deejays die graag een avondje
willen draaien in het jeugdhuis. Info: www.denbarcode.be De Wemmelse Vissers gaan 1.050 kilogram nieuwe vis op de
twee visvijvers van Wemmel uitzetten. Elk jaar is er een
natuurlijke sterfte, waardoor het bestand moet worden
aangevuld. Het gaat om voorn, brasem, paling en winde. –
De uitbaters van de krantenwinkel in De Hene zijn met een
petitie gestart tegen het stijgende aantal overvallen in de
omgeving van de Limburg Stirumlaan. Al meer dan 500
mensen ondertekenden de petitie en willen meer politie
patrouilles op straat zien. – De hevige regenval die zich
vorige zomer tot tweemaal toe voordeed, werd erkend als
‘algemene ramp’ door de ministerraad. Slachtoffers kunnen
nu een tegemoetkoming vragen aan het rampenfonds. - Dat
senioren nog met de beentjes kunnen zwaaien, is gebleken
op de eerste seniorobics van het lokaal dienstencentrum in
de residentie Geurts. De eerste sessie was meteen een schot
in de roos, want 30 senioren swingden er sportief mee. –
Meer dan 400 Wemmelaars hebben uitbaters Johan en
Marleen uitgewuifd op het feest van hun tienjarige uitbating van de cafetaria in de Zandloper. – Johan en Marleen
vertrekken op 1 mei naar Nieuwpoort, waar ze een krantenzaak zullen uitbaten. – Ook boezemvriend Johan Verminnen
kwam Johan en Marleen een hart onder de riem steken. –
Het kuisen van gemeentelijke gebouwen mag 17.000 euro
kosten. Dat besliste de gemeenteraad, die een contract voor
vier jaar afsloot. – Provinciegouverneur Lodewijk De Witte
van Vlaams-Brabant schorste de aanwerving van de
beteugelende ambtenaar. – De gemeente koos voor de
kandidaat die tweede eindigde in het examen en had haar
beslissing onvoldoende gemotiveerd. – Door de schorsing is
er in de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel nog
altijd geen beteugelende ambtenaar. Daardoor blijft vandalisme, wildplassen en nachtlawaai vaak nog altijd onbestraft, omdat de parketten dergelijke klachten seponeren.
De beteugelende ambtenaar heeft de bevoegdheid om
hiervoor administratieve boetes uit te schrijven. – In de
Nederlandstalige Basisschool hebben ze het licht gezien:
daar komt voor 16.000 euro nieuwe verlichting. – Het herstellen van de drie tennispleinen en het basketplein aan het
complex van Sibelgas zal 48.000 euro kosten. – Het kartel
WEMMEL en VB stemden tegen, omdat de gemeente nog
altijd geen bestemming heeft voor het sportcomplex, dat
1,5 miljoen euro kostte. – Het gemeentebestuur stapt naar
het Arbitragehof omdat het aan zijn personeel een taalpremie wil toekennen. Dat kan wettelijk gezien niet. – Nadat
de gemeente het licht op groen zette, heeft nu ook de
Vlaamse overheid haar ﬁat gegeven voor de aanleg van het
containerpark op de oude site Balcaen aan de Tennisdreef.
(JH)
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De intimiteit van een visagiste
Een gesprek met Els Van Lierde, de persoonlijke assistente
van Chris Van den Durpel
Ze lacht hartelijk als ze haar beroep tracht te omschrijven. Grimeuse, schoonheidsspecialiste, schminkster,
misschien wel visagiste. Els Van Lierde (40) is de persoonlijke assistente van Chris Van den Durpel. Al zijn
typetjes, zoals Jimmy B, Spiessens en bokser Firmin Crets, die in ons geheugen gegrift zijn, werden de
afgelopen vijftien jaar samen met Els op poten gezet. De ingeweken Wemmelse doet haar werk met hart
en ziel. “Het is intiem en fysiek werk en dus moet het goed klikken met de acteur. Je moet elkaar goed
aanvoelen.”
Els is afkomstig van Zellik, maar belandde
via haar man en rasechte Wemmelaar
Walter Vansteenkiste in de randgemeente.
Samen met haar stiefkinderen Ines (18) en
Chris (16) en haar kinderen Anna (7) en
Astrid (4) woont ze in het centrum van de
gemeente. Ze volgde een opleiding
‘schoonheidszorg’ met een extra jaar
specialisatie in Antwerpen. Aan Maria
Assumpta volgde ze een opleiding ‘haartooi’. Toen ze klaar leek om in de beroepswereld te stappen, kon ze via een lerares

aan de slag in een kapsalon in Wezembeek-Oppem. “Daar heb ik de stiel geleerd
gedurende vier jaar”, vertelt ze. “Maar na
een tijd voelde ik aan dat ik dit niet wou
blijven doen. Ik zag het breder en wou ook
make-up erbij nemen.”
Na een spontane sollicitatie bij de VRT
werd ze prompt aangenomen en kwam in
de wereld van televisie, ﬁlm en fotoshoots
terecht. Een hele aanpassing. “Maar het
was fantastisch! Ik werkte mee aan
allerlei feuilletons, was veel op verplaat-

sing in culturele centra en kon bijvoorbeeld ook ‘De Zevende Dag’ meemaken.
Toen kwam ik ook in contact met Chris Van
den Durpel. Het klikte goed tussen ons en
toen hij vertrok naar VT4, ben ik met hem
meegegaan.”
Iedereen kent de waanzinnige Jimmy B, de
lispelende Spiessens of Snelle Eddy. Els
moet nog steeds lachen als ze eraan
terugdenkt hoe die personages tot stand
kwamen. “Het plezier dat we eraan beleefden was enorm. Een nieuw personage is

foto’s: Harry Goossens
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een wisselwerking tussen diegene die hem
maakt en hoe hij eruit ziet en gekleed is.
Chris is een fantastische acteur en dan
moet het visuele perfect aansluiten.
Mensen moeten geloven dat je zo iemand
op café kan ontmoeten. Ze kunnen zich
herkennen in het personage of ze kennen
iemand die ook zo is. Ik observeer veel en
merk veel op door mensen te bekijken.
Hoe langer ik in dit vak zit, hoe attenter
ik word.”
K3 en Pieter Aspe
Els gaat zelf op zoek naar geschikte
pruiken, zoekt er gepaste schmink bij en is
pas tevreden als het concept er staat. “Ik
wil dat het af is. In deze branche wordt
van je verwacht dat je alles kan: schminken, kappen, baarden en snorren kleven en
pruiken uitzoeken. De samenwerking met
Chris blijft ook boeiend. Zelfs na vijftien
jaar blijft hij me nog verbazen met zijn
acteertalent en dat is uniek. Hij is een
bescheiden en hard werkende mens. De
draaidagen op de set zijn soms wel wat
lang. Als schminkster moet je er vroeg zijn
om alles tijdig rond te krijgen. Dat weegt

soms door. Je hebt niet zelf onder controle
wanneer een werkdag ten einde is.”
Er staan plannen op stapel om met Chris
een ﬁlm op te nemen. In kalmere periodes
werkt Els ook voor andere projecten. Zo
stond ze op de set van de K3-ﬁlm en
springt ze regelmatig in bij pilootaﬂeveringen van nieuwe reeksen. “Ze bellen me
nogal graag voor humorreeksen”, lacht ze.
“Of voor rare dingen, want ze weten dat ik
daar goed in ben.” Zo assisteerde ze ook
bij de opnames van Aspe. “Maar niet
iedereen heeft schmink nodig. De acteur
moet er zich goed bij voelen. Daarbij is de
relatie die je met de acteur opbouwt ook
belangrijk. Je hangt voortdurend boven
zijn gezicht. Het helpt dan ook als het
goed klikt.”

Glazen Huis’, van de befaamde jaarmarkt,
waar ze elk jaar opnieuw vrienden ontmoet
en de nacht mee induikt. “Wemmel leeft
nog, vind ik. Mijn man zit in het verenigingsleven en het is leuk om de sportwedstrijden en de eetfestijnen af te schuimen.
Ik merk ook dat mensen die uit Wemmel
weg zijn gegaan jaarlijks nog eens terugkomen met de jaarmarkt. Een soort ontmoetingsmoment. Mijn kinderen lopen
school in Sint-Jozef en volgen ook muziekles. In de Zandloper volgen ze allebei
danslessen. De enige tegenvaller is het
marktplein, daar hadden ze iets mooiers
van kunnen maken. Maar nu kan je tenminste wel in je eigen gemeente winkelen.
Het zijn wel iets duurdere winkels, maar
toch Vlaams. Het is hier leuk vertoeven.”

Traditionele jaarmarkt
Vanuit Wemmel is Els snel op de ring. Niet
onbelangrijk in haar job, waarbij ze elke
dag uren op de baan zit. “Ja, maar als ik
pech heb en in de verkeerde richting
vertrek, zit ik sowieso ook vast”, zegt ze.
Maar ze houdt van de faciliteitengemeente, van de cafés ‘Het Hooghuis’ en ‘Het

Gunther Ritsmans
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De Wemmelse Huisartsenkring
Een gesprek met dokter en voorzitster Martine Huybrechts
In minstens drie talen kan je bij hem of haar terecht in Wemmel: je eigen huisarts. In onze gemeente
zijn er nog tien en hun aantal neemt niet onmiddellijk toe. Zo is het van in 1988 geleden dat er nog
een huisarts een praktijk begon in Wemmel. De Wemmelse huisartsen hopen dan ook dat in de toekomst
jonge dokters hun weg zullen vinden naar Wemmel. De tien huisartsen hebben zich verenigd in de Wemmelse Huisartsenkring. De kring staat voor veel meer dan de organisatie van de wachtdiensten alleen.
“Het opstellen van de wachtdienst is
natuurlijk wel onze hoofdactiviteit’’, legt
dokter en voorzitster van de Wemmelse
Huisartsenkring Martine Huybrechts uit.
“En dat is niet altijd gemakkelijk, want een
wachtdienst vereist van elke arts heel wat
ﬂexibiliteit en inzet. Vermits we in Wemmel
maar met tien huisartsen zijn, is het
opstellen van de wachtlijst elke keer een
hele puzzel. Toch slagen we er telkens in
om een wachtdienst te organiseren die elk
weekend van zaterdagmorgen tot maandagmorgen beschikbaar is. Voor deze wachtdienst hebben we één centraal oproepnummer. Tijdens de week blijft elke arts
beschikbaar voor zijn eigen patiënten.’’
Naast de organisatie van de wachtdienst
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houdt de kring zich ook bezig met andere
activiteiten, die misschien minder relevant lijken voor het grote publiek, maar
toch belangrijk zijn. “Zo organiseren we
voor de aangesloten geneesheren opleidingen en bijscholingen en onderhouden we
contacten met andere beroepsgroepen uit
de eerste lijn. We bieden wetenschappelijke voordrachten aan die door onze eigen
huisartsen en huisartsen uit de omgeving
druk worden bezocht. Om de kwaliteit van
de geneeskundige verzorging in Wemmel
optimaal te houden, komen we vier keer
per jaar samen in een ‘lokale kwaliteitsgroep’.” “Onze kring organiseert ook
sociale activiteiten, zoals onze nieuwjaarsbrunch ter bevordering van de con-

tacten tussen alle vertegenwoordigers van
de eerstelijnsgeneeskunde (zoals verpleegkundigen, kinesisten en tandartsen, nvdr)
in onze gemeente. Het voornaamste doel
van deze jaarlijkse bijeenkomst is vlotte
persoonlijke en professionele contacten
bevorderen. De multidisciplinaire aanpak
van de patiënt wordt op deze manier
aangemoedigd. Dat komt uiteindelijk de
patiënt ten goede. We organiseren ook een
familiale uitstap om de contacten tussen
de huisartsen onderling te bevorderen. Om
onze geest gezond te houden, nemen we
elk jaar met een delegatie deel aan de
Wemmelse quiz.’’ “Maar we zijn natuurlijk
niet enkel met onszelf bezig. Zo onderhouden we contacten met de gemeente en dat
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07
Opruim- en klusjesdag
Wemmelse jeugdraad
6 mei – 11u – Villa 3s

resulteerde al in lokale gezondheidsinitiatieven. Zo heeft de
gemeente Wemmel gedurende enkele jaren een ﬁnanciële
bijdrage (3 euro per patiënt) geleverd in de kostprijs van het
griepvaccin voor 65-plussers. Vorig jaar werd dit initiatief om nog steeds - onduidelijke redenen niet verlengd, aangezien de
gemeente ons vroeg een ander project uit de mouw te schudden. Wij betreuren dit, want de subsidie heeft effectief bijgedragen tot het verder terugdringen van het griepvirus in
Wemmel. Zowat 20 procent meer mensen lieten zich inenten,
omdat het vaccin veel minder kostte. In totaal ging het om
1.199 vaccins, waarvoor de gemeente 3.597 euro betaalde. Dat
is relatief weinig, zeker voor zo’n grootschalig gezondheidsinitiatief. Naast onze eigen medische initiatieven ondersteunen we
ook andere zinvolle medische initiatieven, zoals het palliatief
dagcentrum TOPAZ, en we steunen ook een kinderziekenhuis in
Boekarest.’’
Koepel
De Wemmelse Huisartsenkring heeft de laatste jaren een hele
evolutie meegemaakt. Vroeger was de kring een kleine zelfstandige vereniging. Om te kunnen voldoen aan al zijn wettelijke
verplichtingen, is de kring sinds twee jaar een onderdeel van de
grote overkoepelende huisartsenkring ‘Harno-Huisartsen Noordrand’.
Dokter Martine Huybrechts: “Harno groepeert de lokale artsenkringen van Vilvoorde, Strombeek, Groot-Grimbergen, MeiseWolvertem, Wemmel, Machelen, Kampenhout, Steenokkerzeel en
Elewijt. In totaal gaat het om 125 huisartsen. De lokale wachtkringen behouden een grote mate van autonomie en organiseren bijvoorbeeld nog steeds elk afzonderlijk de wachtdiensten.
De Wemmelse artsen zijn wel zeer actief binnen Harno. Deel
uitmaken van een grotere organisatie als Harno heeft het
immense voordeel dat we een belangrijkere gesprekspartner
worden in de contacten met de overheid of met de ziekenhuizen
die ons omringen”, besluit Huybrechts.
Binnen de Wemmelse Huisartenkring zijn de taken verdeeld:
Martine Huybrechts is voorzitster, Philippe De Man is ondervoorzitter. Ook Thierry Coomans de Brachène (penningmeester),
Marc Huylebroeck (secretaris en verantwoordelijke voor de
nascholing) en Ronny Van Giel (verantwoordelijke voor de lokale
kwaliteitsgroep) dragen hun steentje bij.
Het centraal oproepnummer van de wachtdienst van de huis
artsen van Wemmel is 02 461 35 05.
Joris Herpol

Op zaterdag 6 mei plant de Wemmelse jeugdraad een grote
opruim- en klusjesdag dat het jeugdcentrum Villa 3s klaar moet
stomen voor de zomervakantie. De jongeren houden zowel
buiten als binnen een grote opruimactie en voeren meteen een
aantal herstellingen uit. Omdat vele handen licht werk maken,
is de jeugdraad op zoek naar jouw hulp. Naast opruimers, zoekt
de raad ook mensen die iets kennen van schrijnwerkerij, metselwerk, elektriciteit, sanitair, groenonderhoud,…
Afspraak op zaterdag 6 mei om 11u aan het jeugdcentrum
(parkeren kan op de parking aan restaurant Norrland – Zijp 18).
De jeugdraad zorgt ’s middags voor een hapje en een drankje
voor alle medewerkers. Wil je de jeugd een handje toesteken,
neem dan contact op met Lies Timperman op 02 460 73 24 of
lies.timperman@derand.be

Boswandeling en vogels kijken in de
Marselaar
Natuurpunt Wemmel
13 mei – 13u
parking gemeentehuis Wemmel
We verkennen een bosrijke omgeving op het grondgebied van
Londerzeel en Sint-Amands. Het thema is het landschap en de
vogels in een oud vervallen kasteelpark. Afspraak om 13u op de
parking voor het gemeentehuis van Wemmel of om 13u30 aan de
kerk van Steenhuffel. Vandaar rijden we nog een eindje tot aan
de ingang van het reservaat. De wandelafstand is zes kilometer.
Het einde is gepland rond 17u. Breng laarzen, een vogel- en
plantengids en een verrekijker mee. Jean-Pierre Verduystert is
onze gids.
Ook niet-leden zijn steeds welkom op onze wandelingen!
Info: 02 461 35 32
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Fietsen in Nederland
Bruisend Wemmel
14 mei
Bruisend Wemmel® is de jongere(n)-afdeling van Vakantiegenoegens Wemmel. Onder deze naam organiseert de vereniging allerlei
activiteiten voor een jong en dynamisch publiek. Wie plezier wil
maken en wil deelnemen aan leuke en spannende activiteiten,
heeft vanaf nu geen excuus meer om thuis te blijven. Op 14 mei
bijvoorbeeld! ‘Hoe sterk is de eenzame ﬁetser...’ Aan dit liedje
dachten we bij het plannen van deze tocht, want strakke wind zit
er dik in. Via de elegante Zeelandbrug, langs dijken van Schouwen, Noord-Beveland en over de stormvloedkering, maken we een
tocht van ongeveer 70 km rond de Oosterschelde. Fietsen naar
het westen staat ongetwijfeld garant voor inspanning, maar op
de terugweg genieten we van het extra duwtje in de rug en
zullen we het beulswerk al vlug vergeten zijn!
Info en inschrijvingen bij Mia en Marc: 02 460 66 70 of
Bruisendwemmel@belgacom.net
Bezoek ook onze website :
www.vakantiegenoegens.be/bruisendwemmel

Diëtiste Marie-Josée Hoovelts over
obesitas
SCVVLV
18 mei - 20u - de Zandloper
Obesitas wordt een van de grootste problemen voor de volksgezondheid: één Belg op twee heeft last van overgewicht. Zo is
het aantal zwaarlijvigen de voorbije tien jaar haast verdubbeld.
Ook kinderen en vooral adolescenten ontspringen de dans niet.
De oorzaken zijn gekend: te veel en vaak ongezond eten en te
weinig beweging. Dat overgewicht ook voor aanzienlijke gezondheidsproblemen kan zorgen, is minder gekend: hartproblemen, diabetes, vermoeidheid,... om er maar enkele te noemen.
Overgewicht is volgens de wereldgezondheidsorganisatie zelfs
het meest verwaarloosde probleem van onze tijd.
Voedingsdeskundige Marie-Josée Hoovelts wijst ons op de
gevolgen van overgewicht en toont het belang van een gezonde
en evenwichtige voeding aan. Zij maakt ons wegwijs in het
gebruik van de voedingsdriehoek, in de BMI (Body Mass Index)
en reikt heel wat tips aan om eventueel gezond te vermageren.
Ze licht ook het verband toe tussen beweging en de bestrijding
van overgewicht. Uiteraard is er ruimte voor vragen en advies.
Het wordt beslist een boeiende en interactieve avond, waarop
we je graag verwelkomen! Tijdens de pauze bieden we een
drankje aan.
Noteer ook alvast zondag 18 juni in je agenda. Dan brengen we
een bezoek aan de rozentuin ‘Coloma’ in Sint-Pieters Leeuw.
Prijs: 2,50 euro (leden en partner), 4 euro (niet-leden).
Info: Monique Van der Straeten 02 461 19 38 of
monique.van.der.straeten@scarlet.be
http://members.lycos.nl/scvlvwemmel
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Verenigingenquiz
Undercover quizteam
19 mei - 19u - de Zandloper
Bij het ter perse gaan van deze Zandloper waren er nog enkele
tafels vrij voor de verenigingenquiz. Aarzel niet tot de laatste
plaatsen op eBay aan duizelingwekkende prijzen verkocht
worden. Schrijf snel je team in voor deze spetterende quizavond!
Info en inschrijvingen:
Raf De Visscher, de Limburg Stirumlaan 236/2, 1780 Wemmel,
0474 980 979, raf.devisscher@scania.be
Armand Hermans, K & H De Raedemaekerlaan 11, 1780 Wemmel,
02 460 13 08, armandhermans@skynet.be

Inline- en skate(board) happening
Sportregio Noord-West
24 mei - Skatepark “Bart Kerremans”
Wolvertem (Veilinglaan)
Voor de achtste keer organiseert de sportregio Noord-West een
inline- en skate(board) happening. Dit jaar op woensdag 24 mei
van 13u tot 16u30 in het skatepark aan de Veilinglaan in
Wolvertem. Alle 6- tot 12-jarigen zijn van harte welkom. Voor
de beginners zijn er initiaties, er is een behendigheidsparcours,
je kan er proeven van inlinehockey. Voor de waaghalzen zijn er
tal van streettoestellen. Om 15u45 is er een demonstratie freestyle van “Kerrebanz”. Heb je zelf skates, een skateboard of
bescherming, breng dat dan mee. Kinderen zonder materiaal
kunnen ter plaatse materiaal gebruiken van de provinciale
sportdienst.
De inline- en skate(board) happening is gratis, inschrijven kan
ter plaatse.
Meer info: Lies Timperman, stafmedewerker sport van GC de
Zandloper: 02 460 73 24.

Bloedinzameling:
red een mensenleven
Rode Kruis Wemmel-Brussegem
30 mei 2006 - 18u tot 19u45
Gemeenteschool Wemmel
Het Rode Kruis, afdeling Wemmel-Brussegem, nodigt u uit op de
eerstvolgende bloedinzameling. Die vindt plaats in de gemeenteschool in Wemmel, Winkel 56, op dinsdag 30 mei van 18u tot
19u45. Met een bloedgift kan je een mensenleven redden!
Info: Marceline Merens 02 460 18 74
of Willy Cooreman 02 460 55 38
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“Ik ben geen inhoudsloos vat
met geluidjes”
Een gesprek met stand-upcomedian Alex Agnew
Anderhalf jaar nadat ik hem voor het eerst interviewde, ontmoet ik stand-upcomedian Alex Agnew (33)
opnieuw in zijn thuisbasis Antwerpen. Het succes is razendsnel gekomen. Zijn tournee ‘Ka-Boom!’ loopt
sinds twee jaar en dorp na dorp verovert hij de Vlaamse en Nederlandse harten. Ook dankzij de televisieaandacht met ‘Comedy Casino’ en ‘De Bovenste Plank’ steeg zijn ster zienderogen. Brutale,
no-nonsense, energieke en kritische humor, overgoten met een stroom aan geluidjes en zang. Slechts
één woord: een pletwals. “Het is erg snel gegaan, misschien te snel. Soms werkt dat remmend voor je
ontwikkeling. Maar je hoort me niet klagen.”
In 2003 won Alex de Jury- en Publieksprijs
op het Leids Cabaret Festival en sindsdien
ging de trein aan het rollen. ‘Ka-Boom!’ is
een rijpe show die jaren heeft gesudderd en
op het podium op temperatuur is gekomen.
“Ik wist zelf ook dat het goed zat. Blijkbaar
zat deze show in mij en moest hij eruit.
Zoiets hadden ze in Vlaanderen nog niet
gezien, omdat ik ferm op Amerikaanse en
Britse leest geschoeid ben.” Hij groeide op
met een Limburgse moeder en een Engelse
vader in Antwerpen. Engelstalige programma’s en humor waren dan ook nooit ver
weg. De dood van zijn vader in 2002 zorgde
voor een emotionele noot in de show, maar
die ebt steeds meer weg. “Het was een
soort verwerkingsproces. Hij heeft me
nooit op deze manier aan het werk gezien
en me geen succes weten hebben. Vader
had een grote invloed op mij.” De pieken
volgen elkaar op tijdens zijn optreden. De
‘Star Wars’-parodie en de ﬁguren van de
Simpsons leggen je in een deuk, hij zingt
Tom Jones, harde metal, punk en new wave,
schoffeert het Amerikaanse beleid, de
Palestijns-Israëlische vete en legt de vinger
aan de pols van dagelijkse situaties zoals
de tram missen en een vlieg die tegen het
raam vliegt. En vooral de stroom aan
onophoudelijke energie is uniek. “Mijn
manier van vertellen is zwaar overdreven.
Ook als ik vrienden iets uitleg, is dat zo.
Het heeft met enthousiasme te maken en
gevoel steken in wat je brengt. Komieken
mogen vooral geen eenheidsworst worden.
Je moet ieder beschouwen volgens wat hij
goed kan”, vertelt Alex.
Writer’s block
Hoe beter je hem leert kennen, hoe meer
het opvalt: Agnew kruipt niet zomaar een
podium op. Hij heeft een kritische blik en

wil die als ‘standupper’ stevig door je strot
rammen. Zo zet hij president Bush met
plezier in de hoek, hij steekt de draak met
onooglijke BV-programma’s en extreemrechts. “Eigenlijk ben ik een piekeraar, maar
ik mag niet het gewicht van de wereld op
mijn schouders dragen. Het podium is mijn
uitlaatklep, ik kan er kritiek uiten en het
stoort me als mensen dat niet merken. Ik
spreek over heikele thema’s en ben geen
inhoudsloos vat dat alleen geluiden maakt.
Soms vrees ik dat mijn ‘sérieux’ me de das
gaat omdoen. Ik kan alleen maar zijn hoe ik
ben. Ik ben nu 33 jaar en heb nog altijd het
gevoel van ‘wat is dat hier allemaal?’. Vrije
meningsuiting is belangrijk en dan ageer ik
ook tegen de paus en het Vlaams Belang,
die steunen op angst, onveiligheid en
terreur.” Na de zomer volgen normaal de
eerste try-outs van een nieuwe show die de
bevestiging moet brengen. Agnews blik
gaat neer. “Tijdens deze laatste shows
probeer ik al wat nieuw materiaal uit: de
Mohammedcartoons, de overstromingen in
New Orleans… Ik ben nogal op de wereld
georiënteerd, niet zozeer op Vlaanderen.
Maar we zien wel. Ik haat de druk die ze me
nu opleggen. Het werkt ook verlammend,
als een soort ‘writer’s block’. Het is voor
iedereen beter dat de nieuwe show er pas
komt als hij perfect af is. Ka-Boom! is goed
omdat ik er zo lang mee bezig ben geweest.
Als ik er binnen een jaar moet staan, zal
het sowieso minder zijn.”
Marketing bullshit
Ook gevoelige of extreme thema’s schuwt
Alex niet. Zijn nabootsing van een pedoﬁliesituatie is memorabel, maar het leverde
hem evenzeer verhitte reacties op. “Ik
verdeel een zaal graag over een onderwerp. Sommigen gaan plat van het lachen,

foto: frits falkenhage

anderen zijn er tegen gekant. Voor sommige mensen kunnen situaties gevoelig
liggen en dat begrijp ik.” Hij houdt gelukkig vast aan wie hij is. Zijn bronnen en
voorbeelden liggen nog steeds in Engelse
boeken, Amerikaanse comics en bij Engelstalige ﬁlms en komieken. Een doel is om
ooit de Engelse en Schotse pubs te
veroveren. De aanloop daar naartoe start
dit jaar al met een half uur Engelstalig
optreden tijdens de Gentse Feesten.
Vanuit de underground stootte hij door,
maar het succes toont ook de andere kant
van de medaille. “Er komt veel ‘marketing
bullshit’ bij kijken. Maar het is fantastisch
dat ik van mijn optredens kan leven. Ik
had het nooit verwacht en ben dankbaar
nadat ik tien jaar allerlei jobs heb gedaan.
En gelukkig word ik nog niet te veel als
Bekende Vlaming herkend.” (lacht)
Gunther Ritsmans
Wie Alex Agnew aan het werk wil zien
met Ka-Boom! kan op 13 mei terecht in
de Zandloper.
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MARIA FIALHO
DE ZIGZAGMUUR
ZA 06-05 T.E.M. MA
05-06
FOTOTENTOONSTELLING
Het is een muur om u tegen te zeggen. In
glad beton is hij vlot acht meter hoog, dat
is een stuk hoger dan de Berlijnse Muur.
Met wachttorens om de zoveel meter. Met
een controleweg waar het Israëlische leger
patrouilleert. Met verklikkers en elektronische waarschuwingssystemen.

Als het toch een grens zou zijn, mag hij
niet te veel Westoever teruggeven. De
Joodse kolonisten, met het Oude Testament als eigendomsakte, houden de grond
liever zelf. De bedoeling is immers zoveel
mogelijk land bij Israël te nemen, met zo
weinig mogelijk Palestijnen. Daarom
zigzagt de muur als een dronkenman door
het landschap. In Jeruzalem van beton als
een hoekig meanderend grijs lint, op de
heuvels van de Westoever een brede baan
van prikkeldraad, zandpad, gracht, vijftig
meter breed, een snede die over berg en
dal trekt, een spoor van verwoeste grond,
omgehakte olijfbomen, vernielde dorpen.
Boeren worden van hun akkers afgesneden, markten platgewalst, 400.000
Palestijnen van hun broodwinning weggehouden. Dorpen worden wakker in een
enclave, van de wereld afgesneden.

HUBERT DAMEN &
QUATUOR D’AMORE
DE TANGO VAN HET
BLOTE KONTJE
DO 04-05
THEATER - MUZIEK
Acteur Hubert Damen (Witse in de tvreeks) leest erotische gedichten van de
Braziliaanse dichter Carlos Drummond de
Andrade (1902-1987), onder begeleiding
van een noot tangomuziek van de topmuzikanten van het Quatuor d’Amore. Drum-

mond wordt beschouwd als de belangrijkste Latijns-Amerikaanse dichter van de
twintigste eeuw. Hij bezingt de lichamelijke liefde in al haar aspecten, met de
vitaliteit en zinnelijkheid van een jonge
man, met de melancholie van wie de dood
nabij ziet. Damen selecteerde de gedichten,
die sterk aansluiten bij het ritme van de
tangomuziek: zeer intiem, zeer gevarieerd,
heel diep.
Hubert ‘Witse’ Damen (voordracht) - Carlo
Willems (vibrafoon, marimba, percussie) Philippe Turiot of Ludo Mariën (accordeon)
- Geert Callaert (piano) - Koen Wilmaers
(vibrafoon, marimba, percussie) –
vertaling door August Willemsen.
20u – de Zandloper
tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk), 11
euro (abo)

Fotograﬁecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Onthaal de Zandloper gesloten op 27 mei en 4 juni
Het secretariaat van GC de Zandloper zal gesloten zijn op zaterdag 27 mei en tijdens
het pinksterweekend op 4 juni.
Noteer ook alvast onze zomersluiting van 15 juli tot en met 7 augustus.
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VERLENGD WEEKEND
VR 05-05
FILM
Met inleiding en nabespreking door Koen
De Bouw!
Zaterdagochtend. Een dure villawijk aan
de rand van Wezelaar, een dorp in de
Kempen. Christian Van den Heuvel heeft
nog maar net vrouw en kinderen uitgewuifd voor een weekendje aan zee als er
wordt aangebeld. Twee gemaskerde mannen vallen binnen en binden hem vast. Als
ze Christian verplichten zijn handtekening
te zetten onder een reeks documenten,

beseft hij dat de twee geen ordinaire
home-jackers zijn. De mannen achter de
mutsen zijn Jos en Nico, twee gedupeerde
arbeiders van het bedrijf dat Christian Van
den Heuvel op een dubieuze manier over
de kop heeft laten gaan. De twee willen
voor zichzelf en hun ontslagen werkmakkers alsnog een -onorthodoxe- gouden
handdruk bekomen. Zij schrikken zich
echter te pletter als plots Lisa, de jonge
maîtresse van Christian, binnenkomt...
Met ‘Verlengd Weekend’ ronden we het
ﬁlmseizoen af met een productie van
eigen bodem. Om af te sluiten in stijl
hebben we Koen De Bouw uitgenodigd.
Koen speelt in ‘Verlengd Weekend’ de rol
van Christian Van den Heuvel, een rijke
topindustrieel. Om 20u zal Koen ‘Verlengd
Weekend’ inleiden. Na de ﬁlm volgt er een
bespreking waarop u Koen kan bestoken
met al uw vragen.
België, 2005, Regie: Hans Herbots. Met:
Koen De Bouw, Jan Decleir, Wouter Hendrickx, Veerle Baetens, Peter Bastiaensen.
20u – de Zandloper
tickets: 3 euro (kassa), 2,50 euro (vvk)
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Alles wat u niet wilde
weten over Koen De Bouw
Als er bij u ingebroken wordt, gaat u
dan de confrontatie met de inbrekers
aan?
Ik heb mezelf altijd wijsgemaakt dat ik
dat niet zou doen. Maar ik kan me
voorstellen dat ik, als puntje bij paaltje
komt en ze een halve meter kleiner zijn
dan ik (lacht), het er toch op zou wagen.
Welke drank bestelt u het vaakst op café?
Het liefst een donker bier, maar het vaakst water. Meestal
probeer ik me een paar maanden voor ik aan een ﬁlm begin toch
gedisciplineerd te gedragen. Daar hoort dan ook een macrobiotisch dieet bij en wat sport.
Wat komt u het eerst voor de geest als u aan uw jeugd terugdenkt?
De geuren van de natuur en de seizoenen op ‘den boerenbuiten’.
Ik ben opgegroeid op een verkaveling buiten Turnhout, waar
behalve drie boerderijen nog niets op gebouwd was.
Wat was uw beste reis ooit?
Die naar Bali - een van de eilanden van Indonesië. We zijn er
ondertussen met het hele gezin al verschillende keren teruggekeerd en dat zullen we nog doen. Het ligt onder meer aan de
goede verhouding tussen het wereldlijke en het geestelijke
leven daar.
Welk talent dat u niet heeft, zou u graag willen hebben?
Dat van een muzikant. Daar zou ik het mijne zo voor willen
ruilen. Van een goede muzikant dan wel (lacht).
Gaat het met de wereld ondanks alles de goede kant op?
Ik meen dat alles moet zijn zoals het is, maar dat kan ik hier
niet in drie minuten uitleggen. Het gaat altijd de goede kant
op, omdat het niet de slechte kant op kan gaan. Het goede kan
niet zonder het kwade en omgekeerd.
Aan welk huishoudelijk karwei heeft u de grootste hekel?
Aan de afwas. Een afwasmachine is dan ook het eerste dat ik
ooit heb gekocht toen ik wat geld had.
Als u zelf een ﬁlm mocht maken, waarover zou die dan kunnen
gaan?
In de positie vóór de camera die ik nu heb, maakt het me
eigenlijk niet uit waar het verhaal over gaat, als het maar goed
is. Maar ik zou ook wel eens achter de camera willen staan en
dus denk ik wel eens na over die vraag. De relatie van mens tot
mens zou in ieder geval centraal staan, maar verder ben ik nog
niet gekomen.
Had u ooit een hobby of een gewoonte waarover een mens zich
zou kunnen schamen?
Daar moet ik per deﬁnitie voor passen, omdat het tegenstrijdig
zou zijn om iets waarvoor ik me schaam publiekelijk bekend te
maken.
Voor welke koopwaar heeft u een zwak als consument?
Voor hightechtoestandjes. Ik ben nogal kooplustig als het op de
laatste nieuwe snufjes aankomt. Ik probeer dan te doen alsof
mijn zoon een iPod wil en vervolgens gebruik ik hem zelf.

DEBATTEREN OVER EUROPA
MA 8-05
Van 6 tot en met 13 mei organiseert Stichting Ryckevelde de
eerste Vlaamse ‘Europaweek’. Tijdens deze Europaweek organiseert de stichting activiteiten om het debat over de Europese
integratie aan te wakkeren. In de regio Halle-Vilvoorde staan er
twee Europa-avonden op de agenda in samenwerking met vzw
‘de Rand’ en Arch’educ: de ene in gemeenschapscentrum de
Zandloper in Wemmel en de andere in gemeenschapscentrum de
Kam in Wezembeek-Oppem.
Europa-avond in de Zandloper:
‘De Eurocraten in en rond Brussel: woord en tegenwoord’
Het aantal Europeanen in Brussel en de rand neemt toe. Heel
veel onder hen werken voor de Europese Unie. Met de verdere
uitbreidingen van de Unie zal hun aantal zonder twijfel toene-

men. Vraag je je ook af wie ze zijn? Wat ze doen? En welke
invloed de verdere uitbreiding van de Unie op Brussel en de
rand zal hebben?
Bart Aerts (journalist bij Het Laatste Nieuws en auteur van het
boek ‘Hartinfarct Europa’) zoekt samen met jou een antwoord
op al deze vragen. Daarna gaan we het debat aan met Europees
ambtenaar Willy Hélin (hoofd van de Vertegenwoordiging van de
Europese Commissie in België).
We confronteren beide heren met een paar vooroordelen die
leven bij de publieke opinie: klopt het dat de Europese ambtenaren een torenhoge wedde opstrijken en daar niet eens belastingen op betalen? Stuwen de Europeanen de huizenprijzen de
lucht in? Ook jouw vragen komen hier aan bod. Stof genoeg
voor een open debat.
20u – de Zandloper
Organisatie: Arch’educ i.s.m. Stichting Ryckevelde en vzw ‘de
Rand’ - in het kader van de Europaweek.
Meer informatie bij Leonore Declercq, stafmedewerker Educatie,
02 451 61 85 of
leonore.declercq@archeduc.be
Inschrijven: 02 454 54 01, info@archeduc.be of www.archeduc.be
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ALEX AGNEW, GEVOLGD DOOR
AFTERPARTY
KA-BOOM!
ZA 13-05
COMEDY
Als je hem één keer aan het werk ziet, kan je niet meer zonder
een regelmatig shot van zijn visie op de wereld. De energie
waarmee hij het podium bestormt, is zonder meer aanstekelijk.
Uit zijn Britse roots puurt hij een onfeilbaar gevoel voor timing
en het talent van een rasverteller. Je amuseert je kostelijk met
zijn razernij over de wereld rondom hem. Ongemerkt bereik je
ook een emotionele climax als Alex vertelt over zijn familie.
Alex Agnew is dé revelatie van het stand-upcomedycircuit. Hij

is het product van een Engelse vader, een Limburgse moeder en
een overdosis (actie)ﬁlms, superhelden, strips en veel muziek.
Van Tom Jones en musicals tot heavy metal en de new age van
zijn zus. Hij serveert je geen rustige, diepintellectuele humor
maar PROUD TO BE LOUD. Kortom, onvervalste rock-’n-roll
comedy! Je krijgt een spetterende en zeer energieke stand-upcomedy act. En wedden dat je nooit nog de tram zult missen?!
Alex Agnew won als eerste Belg in de geschiedenis het
prestigieus Leids Cabaret Festival.
Zie ook www.alexagnew.be
20u30 – de Zandloper (22u: afterparty)
Tickets: 11 euro (kassa), 9 euro (vvk), 7 euro (abo)
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Fotoclub De Korrel
Open Clubavond
4 mei om 20u in de Zandloper
Wil je meer weten over fotograferen? Of ben je al actief als
fotograaf? Bij fotoclub De Korrel ben je aan het juiste adres. Op
donderdag 4 mei hebben we een open clubavond in de Zandloper. We bestuderen foto’s op papier en projecties van de interne
fotowedstrijd met als onderwerp’ studiowerk Van Rompaey’.
Daarna krijgen we een verklarende uiteenzetting over perspectiefdoezelaar. Dit zijn bewerkingen van foto’s met Photoshop .
We doen dit eveneens met digiprojectie om aan de hand van
voorbeelden de effecten op bewerkte foto’s te tonen.
De deur staat die avond ook wagenwijd open voor niet-leden.
Alle fotografen daarheen!
Info: Marc Joseph 02 460 66 70 of dekorrel@skynet.be
http://users.skynet.be/dekorrel
Open atelier tekenen en schilderen D.F.
7 mei in de Zandloper vanaf 14u
Als je van tekenen en schilderen houdt of het wilt leren, of je
wilt je bekwamen of eens in groep werken (dat motiveert!), dan
kan je bij ons terecht. Je mag beginneling zijn, je hoeft helemaal geen professional of ervaren hobbyist te zijn. Iedereen is
welkom in onze sympathieke groep die al zowat twintig jaar
bestaat. Elke donderdag komen we samen in het doe-atelier van
de Zandloper, vanaf 19u tot 21u30. Schrijf je in als je graag
tekent en schildert in een prettige sfeer! Je krijgt er enkele
lessen onder deskundige leiding bovenop. Tijdens de week van
de Amateurkunsten stellen wij enkele van onze werken tentoon.
Op zondag 7 mei houden we een open atelier in de tentoonstellingsruimte van de Zandloper. Je bent van harte uitgenodigd!
Info: Andreas Deneyer, 02 460 26 04
Open atelier kalligraﬁe
7 mei in de Zandloper vanaf 14u
De cursisten kalligraﬁe van de Zandloper tonen waar het in deze
schrijfkunst om draait. Kom kennismaken met de kunst van het
schoonschrift. Wie weet volg je volgend seizoen ook cursus in
de Zandloper!
Info: 02 460 73 24
Gemeentelijke Muziekacademie Wemmel
M O V I [E] N G
7 mei om 15u in de Zandloper
Een boeiend totaalspektakel met zang, dans en dialoog rond
ﬁlm, gebracht door de leerlingen van de gemeentelijke academie van Wemmel.
Info: 02 462 06 35 of www.academiewemmel.be
Bellamy Country Dancers
Open Repetities
8 mei om 20u
We nodigen je uit om kennis te maken met het country linedansen. Naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten
zetten we onze deur open ! Stap gerust even binnen. Zet je
eerste danspassen op prachtigecountrymuziek. 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. See you !
Info: 0476 35 00 24

RAND-NIEUWS
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Onthaal- en integratiebeleid in de
rand: best tandje bijsteken!
Met belangstelling lazen we in De Tijd van 24 maart een artikel
waarin verwezen werd naar een analyse van Gunter Desmet,
CD&V-gemeenteraadslid in Ternat en beroepshalve aan het werk
bij de dienst Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap. Desmet publiceerde zijn analyse in Doorbraak, het
tijdschrift van de Vlaamse Volksbeweging, onder de titel ‘Vijf
voor twaalf’. Hij becommentarieert een aantal cijfers over de
taalsituatie in de rand, die tot nadenken stemmen.
Zo heeft Kind en Gezin (K&G) onlangs ‘gemeentelijke kindrapporten’ op zijn website gezet. De overheidsdienst voor
gezinszorg geeft daarin gegevens over zijn activiteiten, voorlopig alleen voor 2004. Een van die gegevens is de taal waarin
het K&G-personeel communiceert met gezinnen die in 2004 een
kindje kregen. In principe is dat Nederlands, maar omwille van
zijn sociale opdracht gebruikt K&G indien nodig andere talen.
Van 70,9 procent van de bijna 11.000 Vlaams-Brabantse gezinnen met een kind geboren in 2004 is de thuistaal Nederlands.
Dat is het laagste cijfer van Vlaanderen, waar gemiddeld 79,9
procent van de betrokken gezinnen Nederlands als thuistaal
heeft. De overige Vlaams-Brabantse gezinnen spreken thuis
Frans (15,3%), Engels (1,7%) of een andere taal.
Nog verontrustender zijn de cijfers voor Halle-Vilvoorde, een
van de twee arrondissementen van Vlaams-Brabant. Daar heeft
maar 58,7 procent van de gezinnen die in 2004 een kindje
kregen, Nederlands als thuistaal. 25,1 procent spreekt Frans. In
gemeenten als Tervuren (46,3%), Vilvoorde (45,3%), Overijse
(45,1%) en Zaventem (37,3%) communiceert minder dan de helft
van de jonge gezinnen in het Nederlands. De laagste cijfers (13
tot 27,3%) worden zoals verwacht genoteerd in de zes faciliteitengemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-GenesiusRode, Wemmel en Wezembeek-Oppem).
Desmet bespreekt ook twee andere indicatoren voor het Vlaamse karakter van de regio. De eerste is het aandeel buitenlanders
- en potentieel anderstaligen - in de bevolking van VlaamsBrabant in 2005. Dat cijfer haalt hij uit een recent rapport van
de Studiedienst van de Vlaamse regering. Met 6,1 procent ligt
dat aandeel 1,1 procentpunt boven het Vlaamse gemiddelde
(maar nog onder het cijfer van Limburg en Antwerpen,
respectievelijk 8,1 en 6,5 procent). Halle-Vilvoorde telt 7,2
procent buitenlanders. Het aantal vreemdelingen in VlaamsBrabant is de voorbije elf jaar wel met 22,3 procent toegenomen, tegenover ‘slechts’ 5,7 procent in heel Vlaanderen. In het
rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering staan ook
gegevens over de migratiestromen. Daaruit blijkt dat tussen
1997 en 2003 netto 3.170 inwoners van Vlaams-Brabant zijn
uitgeweken naar andere Vlaamse provincies, en nog eens 10.063
naar Wallonië. Omgekeerd kreeg Vlaams-Brabant er netto 29.164
Brusselaars en 10.627 buitenlanders bij. Desmet spreekt van
een ‘massale, potentieel anderstalige instroom’ in VlaamsBrabant. Moeten deze cijfers ons pessimistisch stemmen? Neen,
maar ze zijn wel een signaal dat men niet kan of mag negeren.
De Vlaamse regering, de provincie Vlaams-Brabant en alle
Vlaamse politieke partijen pleiten actief voor het behoud van
het Vlaamse karakter van de rand. Met het statistische
materiaal voor ogen, moeten ze dan wel beseffen dat ze in het
onthaal- en integratiebeleid in de rand dringend een tandje bij
moeten steken.

Als het kriebelt…
De provinciale sportdienst zet eind mei twee grote sportactiviteiten op het getouw: de Team Action Dag en de Seniorensportdag.
Voel je het kriebelen? Haal je meest sportieve outﬁt dan alvast uit
de kast! De Team Action Dag vindt plaats op zaterdag 27 mei in
het provinciedomein Halve Maan in Diest. Deelnemen kan in team.
Je hebt de keuze uit vier activiteiten: een mountainbike challenge,
een adventure challenge, een beachvolleybaltoernooi of een
korfbaltoernooi. In de namiddag is er doorlopend een barbecue en
’s avonds volgt de prijsuitreiking.
Deelnemen kost 20 euro per ploeg, behalve voor het beachvolleybaltoernooi, daarvoor betaal je 10 euro per persoon. Meer info bij
de lokale stafmedewerkster jeugd en sport van vzw ‘de Rand’, of
surf naar www.vlaamsbrabant.be/sport of www.bloso.be.
Op dinsdag 30 mei kunnen alle senioren uit Vlaams-Brabant en
Brussel in het Universitair Sportcentrum in Leuven terecht voor de
Provinciale Seniorensportdag. Na een gezamenlijke opwarming heb
je de keuze uit maar liefst 48 verschillende sportactiviteiten. Nieuwe
sporten dit jaar zijn croquet, curvebal, driewielen, trikkes, boccia,
nordic walking, rekkergym en taebo. Klassiekers zijn de wandeltocht,
het petanquetoernooi, de ﬁetstocht, stoelaerobics, zwemmen en
vele andere sporten. Een achttal sporten zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Heel wat gemeenten zorgen voor busvervoer.
Meer info bij de lokale stafmedewerkster jeugd en sport van vzw
‘de Rand’. Wie inschrijft vóór 19 mei, betaalt 5 euro en brengt een
betalingsbewijs mee. Wie inschrijft na 19 mei, betaalt 7 euro op de
dag zelf. Je kan ook terecht bij de Provinciale Sportdienst VlaamsBrabant (tel. 016 26 76 55, mail sport@vlaams-brabant.be) of bij
de bloso-inspectiedienst Vlaams-Brabant en Brussel (tel. 015 61 41
64, mail inspectie-vlaams-brabant-brussel@bloso.be)

Kosten kinderopvang ﬁscaal aftrekbaar
Minister Bert Anciaux (Spirit) heeft het belastingvoordeel voor
kinderopvang uitgebreid. Ouders kunnen al langer de kosten voor
de opvang van hun kinderen jonger dan twaalf jaar aftrekken van
de belastingen. Sinds vorig jaar is ook de kinderopvang door
scholen, het jeugdwerk, de sportsector, culturele centra, en zo
meer, aftrekbaar. Het gaat om uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen onder de twaalf jaar, buiten de normale
lesuren. Dat betekent dus ook de opvang tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook vóór de aanvang van de lessen,
gedurende de middagpauze en na de normale lesuren. En ook
sport- en jeugdkampen, speelpleinwerking en kinderateliers
komen in aanmerking. Het maximaal aftrekbaar bedrag is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Lidgelden zijn
niet aftrekbaar. Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de
ouders de opvanguren kunnen bewijzen. De overheid heeft
daarvoor een attest opgesteld. Het is de taak van het gemeentebestuur om deze attesten aan de verenigingen af te leveren. De
wetswijziging treedt in werking met ingang van het aanslagjaar
2006. Dat betekent dat ouders de opvangkosten gemaakt in het
jaar 2005 al in 2006 kunnen vermelden op de belastingbrief. Voor
meer informatie, contacteer de lokale stafmedewerkster jeugd en
sport van het gemeenschapscentrum in je gemeente.
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Wemmel Watcher
1 mei, het feest van de arbeid! Ik kijk er
elk jaar naar uit. Het is zo’n dag dat ik met
mijn gezinnetje op uitstap ga. Meestal
gezellig picknicken. Voor mij het echte
begin van het mooie weer. Maar door de
politieke bezigheden van mijn vrouwtje is
het dit jaar toch ook een beetje anders
gekleurd. ‘t Is het eerste jaar dat ik er
eigenlijk echt aandacht aan besteed. 1 mei
is natuurlijk het feest van de socialisten.
Waar zitten die trouwens in Wemmel? Ik
kan mij eigenlijk helemaal niet voorstellen
dat er hier in onze gemeente ooit iets
geweest is op de feestdag van de rooie
mannen. Laat staan dat ik hier ooit van die
sossen ben tegengekomen. Er is anders wel
werk aan de winkel in ons dorpke. ‘k Heb
gelezen dat Wemmel bij de top van de
gemeenten staat met procentueel het
meest aantal werklozen in Halle-Vilvoorde.
Tja, wie had dat kunnen denken. Onze
welvarende gemeente van weleer, zo
helemaal aan het wegzakken. Straks bevinden we ons niet meer aan de rand van
Brussel, maar zitten we “aan de rand” van
Vlaanderen. Ha ja, da’s juist, ‘k ben vorige
maand wel van die rooie rakkers tegengekomen. Ik moest met mijn vrouwtje en onze
koters mee naar diene pannenkoekennamiddag van “het Kartel”. ‘k Vroeg mij al af wat
dat was. ‘k Had al wel één of andere
propaganda gelezen, maar om eerlijk te
zijn, heel duidelijk was dat niet. Typisch
voor politiekers. Toen ik vernam dat we
weer bij de politiekers gingen eten, kreeg
ik een krop in mijn keel. Diene laatste
paarse diner is mij niet goed bekomen. Pas
op, het eten was schitterend, maar er was
een grote hap uit mijne portemonnee.
Gelukkig viel het deze keer nog mee. Dat
kartelleke is me ook een bond allegaartje.
Waar hebben ze een kartel met gele, rooie,
oranje en dan blijkbaar ook nog groene
gasten? Oeps, en madammen natuurlijk.
Met de nieuwe kieswet mogen we die niet
vergeten. Zou de schepen van milieu iets te
maken hebben met het feit dat die geitenwollensokken nu ook bij dat “volks clubke”
aansluiten? Ik vraag mij trouwens af hoe je
zoiets kunt samenhouden? Maar ja, diene
lijst van onze burger is al niet veel beter.
Die hebben trouwens nog een kleurtje
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extra, blauw! Miljaar, onze Jos staat weer
te kwispelen tegen mijn been. Het zal tijd
zijn om hem buiten te laten. “Kriske, ga je
mee een luchtje happen met onze Jos?”
roep ik. “’k Zal het wel alleen doen”, krijst
hij terug. Tegenwoordig is onze Kris zo
afwezig en afstandelijk. De pubertijd
zeker? Trouwens, eerlijkheid verplicht mij
te vermelden dat er voor het ogenblik ook
nog één extra pion op het Wemmelse
politieke veld staat. Neen, niet de zwarte
arbiter, maar eentje van het “ l’intérêt
ﬂamand”. Het wordt die mannen wel
moeilijk gemaakt door de “WC-koord” (of
hoe vertaalt ge dat in ‘t schoon Vlaams?)
van de andere partijen. Trouwens, onlangs
reden die gasten hier rond met zo’n autotje vol reclame. Toevallig of niet een
karretje met een Luxemburgse nummer-

plaat. Blijkbaar vonden ze geen wagens
meer bij ons eigen volk. Bon, tijd om aan
het eten te beginnen. Straks komt het
vrouwtje thuis na een zware dagtaak.
‘k Zal haar eens verwennen, iets anders dan
al die festijnenkost!

ACTIVITEITENKALENDER
15
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

MEI
04

16u 18u

KAV

Receptie 70 jaar KAV Diner

Villa Beverbos
Restaurant Norrland

02 460 73 09

05

09u30

Markant

Bloemschikken

de Zandloper

02 460 16 69

06

11u

Jeugdraad Wemmel

Opknap Villa 3s

Villa 3s, Zijp 18b

02 460 73 24

06

Avond

Scouts

Fuif

de Zandloper

xvh25@hotmail.com

Landelijke Gilde
Relegem Wemmel

Bezoek aan de nationale
luchthaven

Markant Wemmel
ism Markant Nationaal

Lenteconcert

CC Strombeek

02 460 16 69

11

Fotoclub De Korrel

Foto-uitstap Mechelen

Mechelen

02 460 66 70

12 tot
en met
18

Markant

Tentoonstelling

de Zandloper

02 460 16 69

Natuurpunt

Boswandeling en vogels
kijken in de Marselaar

Parking gemeentehuis

02 461 35 32

Bruisend Wemmel

Fietstocht in Nederland

06
07

13

11u

13u

14

02 460 66 70

18

20u

Fotoclub De Korrel

Inktjettransfer

de Zandloper

02 460 66 70

18

20u

SCVLV

Obesitas : een gewichtig
probleem?

de Zandloper

02 461 19 38

19

19u

20

Avond

24
30

18u

Verenigingenquiz

de Zandloper

0474 98 09 79

Jeugdhuis Barcode

Club Night

Villa 3s, Zijp 18b

jeugdhuis.barcode@gmail.com

Bruisend Wemmel

Fietsen in Nederland

Rode Kruis

Bloedinzameling

02 460 66 70
02 460 54 84
Gemeenteschool
Wemmel

02 460 18 74
02 460 55 38

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
04

20u

Fotoclub De Korrel

Open clubavond

de Zandloper

02 460 66 70

07

14u

Atelier tekenen
en schilderen D.F.

Open atelier

de Zandloper

02 460 26 04

07

15u

Gemeentelijke Muziekacademie
Wemmel

M O V I [E] N G

de Zandloper

08

20u

Bellamy Country Dancers

Open repetitie

de Zandloper

02 462 06 35

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor mei 2006 bekend willen maken, bezorgen tegen 7 april een
beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten aan de Zandloper.
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HUBERT DAMEN &
QUATUOR D’AMORE
DE TANGO VAN HET BLOTE KONTJE
THEATER - MUZIEK
04-05 > 20u
De Zandloper

VERLENGD WEEKEND
FILM
Met inleiding en nabespreking
door Koen De Bouw
05-05 > 20u
De Zandloper

ALEX AGNEW
KA-BOOM
COMEDY
met afterparty
13-05 > 20u30
De Zandloper

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
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
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVERING
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.

WWW.APPLAUS.BE

WWW.DEZANDLOPER.BE

