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“Bescherming komt voor meeste
gebouwen te laat”
Monumenten en Landschappen maakt inventaris bouwkundig erfgoed op
De Dienst Monumenten en Landschappen van Vlaams-Brabant is de laatste jaren druk in de weer met de
herinventarisatie van monumenten en landschappen in de Vlaamse rand. Nu is ook Wemmel aan de beurt.
In onze gemeente valt er van de zowat 50 geïnventariseerde straatbeelden, gebouwen, wijken en uitzichten nog maar weinig te beschermen, omdat ze vaak niet meer authentiek zijn.
Voor alle duidelijkheid: er bestaan twee
inventarissen over het bouwkundig erfgoed in Wemmel. De eerste studie, van het
Sint-Lucasarchief, werd onder impuls van
schepen Nathalie de Suray (Lijst Burgemeester) door de gemeente besteld. Het
Sint-Lucasarchief maakte een lijst met 750
beschrijvingen van gebouwen, straatbeelden of uitzichten. Ofﬁcieel wil het
schepencollege die inventarislijst goedkeuren om historische gebouwen makkelijker te kunnen beschermen. Een achterliggende reden is echter dat de gemeente
omwille van allerlei belangen waardevolle,
maar daarom niet historisch belangrijke
gebouwen, zoals het zogenaamde ‘boothuis’ van de Saint-Michel vlakbij de ring,
wil beschermen.
Los van het Sint-Lucasarchief maakt de
Dienst Monumenten en Landschappen van
Vlaams-Brabant momenteel een her-

inventarisatie van het Wemmels bouwkundig erfgoed. Die inventaris heeft voor de
overheid juridische draagkracht als het om
de bescherming van gebouwen gaat.
Eigenaars van wie gebouwen op die lijst
voorkomen, mogen niet zomaar wijzigingen aan hun gebouwen aanbrengen. Dat
wil niet automatisch zeggen dat die
gebouwen ofﬁcieel beschermd zijn. Daarvoor is nog een andere procedure nodig.
Veel verdwenen
Soﬁe Van Turtelboom en Marjolijn Van
Damme zijn met de inventarisatie belast.
Zij hebben onderzocht welke bouwwerken
in Wemmel in aanmerking komen voor
bescherming. “In 2001 starten we met de
herinventarisatie van de Vlaamse rand”,
vertelt Soﬁe Van Turtelboom. “Grimbergen,
Vilvoorde, Asse en Machelen werden al
geherinventariseerd. Nu zijn Wemmel,

Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Drogenbos
aan de beurt. We kijken systematisch naar
wat zeldzaam is. We nemen foto’s, bezoeken gebouwen en interieurs en we reconstrueren de historische context aan de
hand van een literatuur-, archief-, en
kadasteronderzoek. We stellen vast dat er
in Wemmel al heel wat waardevolle gebouwen verdwenen of verbouwd zijn”, zegt
Van Turtelboom. Marjolijn Van Damme van
Monumenten en Landschappen VlaamsBrabant merkt op dat er onder het gemeentebeleid van oud-burgemeester Jos
Geurts weinig oog was voor het patrimonium. “Wemmel staat onder zware bouwdruk vanuit Brussel. Indien het Ruimtelijk
Structuurplan op Wemmel wordt toegepast, dan wordt de helft van de gemeente
verstedelijkt gebied. Die zone loopt van
aan de ring tot aan de Maalbeek. Daar mag
dan een extra bouwlaag bovenop de

De rijwoningen in de Limburg Stirumlaan dateren van het begin van de vorige eeuw en werden opgenomen in de inventaris van Monumenten en Landschappen.
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Deze typische 19de-eeuwse hoeve in de Van der Vekenstraat is wel mooi, maar
niet ‘uniek’ genoeg om te laten beschermen.

bestaande worden opgetrokken. Momenteel ligt de bouwdruk zo hoog dat enkele
ontwikkelaars tegen 500 euro per vierkante meter bouwgrond kopen om er
appartementen op te zetten.”
“Het valt ons op dat er in de loop van de
laatste decennia onder deze bouwdruk
zeer veel is verdwenen”, zegt Soﬁe Van
Turtelboom. “De kerk, het kasteel (gemeentehuis) en de pastorie zijn beschermd. Veel meer komt er niet meer in
aanmerking om te beschermen. De Hoeve
Dries, herbouwd tot politiehuis, was
oorspronkelijk een mooie hoeve, maar kan
niet meer beschermd worden omdat het
niet authentiek is. Er is nog maar één
hoeve die in aanmerking komt voor bescherming en dat is de Ronkelhoeve. Die

De Drieshoeve is compleet verbouwd tot politiehuis en kan dus niet meer
worden beschermd.

dateert van rond 1750 en is nog in
authentieke stijl. Er is ook nog een hoeve
in de Van der Vekenstraat 33. Dat is een
mooie negentiende-eeuwse hoeve die we
hebben opgenomen in onze inventaris,
maar ze zal allicht niet worden beschermd,
omdat het geen uitzonderlijk gebouw is.
Dan heb je ook nog een hoeve in een
‘binnengebied’ aan de Steenweg op Brussel. De groene toegangspoort geeft uit op
de steenweg, maar van de hoeve kan je
langs de buitenzijde niets zien, omdat ze
verscholen ligt achter appartementsgebouwen. Die hoeve kan niet meer
worden beschermd, want ze werd in de
loop der jaren te veel verbouwd.”
“Andere opmerkelijke gebouwen zijn de
herenhuizen van aannemer Wouters in de

De Ronkelhoeve: de enige hoeve in Wemmel die omwille van de typische stijl
kan worden beschermd.

Limburg Stirumlaan. Het gaat om 12
rijwoningen die dateren van 1912. Van die
12 woonsten is er in feite nog één helemaal gaaf. Dat huis kan beschermd worden. De rest helaas niet. Het ‘boothuis’
van de Saint-Michel werd opgenomen in de
inventaris, maar wordt voorlopig niet
voorgedragen als beschermd monument”,
besluit Van Turtelboom.
Joris Herpol
De inventaris van het erfgoed in Wemmel
wordt eind dit jaar door Monumenten en
Landschappen voorgesteld. De gegevens
zijn binnenkort te raadplegen op:
www.monument.vlaanderen.be

Het ‘boothuis’ van Saint-Michel komt wel in aanmerking om te worden
beschermd.
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“Wemmel vind ik zeer aangenaam”
Een gesprek met Luc Lallemand, baas van de spoorwegen
Als je de trein neemt, sta je er waarschijnlijk niet bij stil, maar de hele infrastructuur waarmee je naar je
bestemming tuft, staat onder controle van een Wemmelaar. Weliswaar herstelt hij de defecten niet persoonlijk, maar hij tekent wel de grote lijnen van de mobiliteit per spoor uit. Een gesprek met Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van infrastructuurbeheerder Infrabel.
Luc Lallemand woont sinds 1992 in onze
gemeente. Zijn roots liggen in Jette. Hij
noemt zichzelf een ‘Zinneke’. Zijn moeder
was Nederlandstalig, zijn vader een
Brusselaar. In het secundair volgde hij
Franstalig onderwijs. “Na mijn middelbare
studies studeerde ik Nautische Wetenschappen in Antwerpen”, steekt Lallemand
van wal. “Van kindsbeen af ben ik gepassioneerd door alles wat met de zee te
maken heeft. Het leek mij leuk om kapitein ter lange omvaart te worden. Uiteindelijk ben ik ofﬁcier geworden en heb ik
een tweetal reizen ondernomen, die samen
ongeveer een jaar geduurd hebben. Aan
boord ervoer ik echter een gebrek aan
intellectuele stimulans. Daarenboven is er
op de grote plas niets anders dan water.
“Ik heb op tijd afgehaakt. Anders was ik
misschien kapitein geworden, met alle
gevolgen vandien”, lacht hij.
“Na mijn studies ben ik teruggekeerd naar
Brussel en ik ben aan de slag gegaan bij
de Groep Rossel. Eerst als klerk-boekhouder, vervolgens als boekhouder. Tijdens
deze periode volgde ik avondonderwijs,
Licenciaat Handelsingenieur. Ik werkte tot
halfvijf en ging vervolgens naar de avond-
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school tot tien uur ’s avonds. Als ik thuiskwam, zat ik vaak nog een paar uur met
mijn neus in de boeken, want ik kreeg
geen kredieturen van mijn toenmalige
werkgever. Ik moest het dus stellen met
mijn wettelijke vakantiedagen om mijn
examens voor te bereiden. Falen was geen
optie, want ik had geen vakantiedagen
meer over. Na de Groep Rossel ben ik
overgestapt naar DHL. Daar hield ik me
bezig met de internationale transacties.
Om die wereld beter te leren kennen,
volgde ik nog een bijkomende opleiding
Internationale Financiën. Les geven
interesseerde me wel. In die periode gaf ik
twee dagen les, volgde ik zelf twee dagen
les en hield ik me bezig met arbitrage. Een
derde overgang was die naar het kabinet.
Voordien had ik al zware dagen, maar in
die periode heb ik talrijke ‘nuits blanches’
gekend. Je kan me gerust een dossier
vreter noemen. Via de kabinetten, waar ik
vele dossiers mee onderhandeld heb, ben
ik bij de NMBS beland. Daar werk ik vandaag nog steeds, zij het nu bij Infrabel,
de netwerkbeheerder. Onder Europese druk
moest er een splitsing doorgevoerd worden tussen de NMBS als exploitant en de

netwerkbeheerder, Infrabel. Omdat ik me
in die periode stevig had ingewerkt in de
schuldovername door de staat en dus
vertrouwd was met de materie, zag Karel
Vinck mij als een geschikte kandidaat voor
deze job”, verduidelijkt Lallemand.
Wemmel: centraal en aangenaam
“Toen ik bij DHL werkte, ben ik in Wemmel
komen wonen. Als je mijn professionele
activiteiten bekijkt, dan zal het je niet
verbazen dat ik niet echt veel aanwezig
ben in Wemmel. Toch heb ik van kindsbeen
af een band met de gemeente. Ik speel
sinds mijn zeven jaar tennis in de Royal
Laeken Tennisclub aan de site Balcaen.
Deze tennisclub had vroeger terreinen van
de wereldtentoonstelling Expo ‘58. Ze
moest echter verhuizen en heeft in Wemmel een stek gevonden. De club behield
haar naam. Vandaar de wat vreemde naam
voor een Wemmelse tennisclub. Behalve
tennissen kwam ik hier vroeger ook vaak
wandelen en ﬁetsen met mijn ouders, die
ondertussen ook hun plekje in Wemmel
gevonden hebben.”
“Ik vind Wemmel een aangename gemeente om in te wonen. Er is voldoende groen
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en weinig hoogbouw. Er zijn op tijd en
stond verfraaiingswerken en sinds kort is
er ook een kentering in de Wemmelse
sfeer. Sinds de creatie van het marktplein
en de daarrond gelegen winkels is er een
heus commercieel centrum ontstaan met
de nodige schwung. Ik heb dus een overwegend positieve indruk over het huidige
bestuur. Wemmel evolueert meer en meer
van een slaapgemeente naar een dynamische gemeente. Sinds de organisatie van
de markt probeer ik daar elke zondag mijn
inkopen te doen. De zondag vul ik verder
op met wandelen en ﬁetsen. De Laeremansroute is een prachtige wandelroute
die mijn vrouw en ik, samen met onze
twee dochters, al meerdere malen tot een
goed einde gebracht hebben. Soms trek ik
op zondag naar de zee om te gaan zeilen,
maar dat gebeurt helaas steeds minder
vaak.”
“Een andere troef van onze gemeente is de
ligging”, weet Lallemand. “Brussel is
dichtbij, wat professioneel gezien voor
velen een pluspunt is. De ring is niet
veraf, maar helaas steeds vaker verzadigd.
Die verkeersdrukte heeft haar nadelen. De
geluidshinder is de laatste jaren gestegen.
Vooral dan het lawaai van de ring; van de
vliegtuigen hebben we niet veel last.
Over de faciliteiten heeft Lallemand een
genuanceerde mening. “Ik zie taal als een
verrijking. Het creëert een brug tussen
mensen en van de andere mensen kan je
leren. Toen ik nog Nautische Wetenschappen studeerde, moesten we Nederlands,
Frans, Engels en een vierde taal leren. Ik
koos toen voor Spaans. Dat beklaag ik me
nu, want Duits is de taal van de spoorwegen. Bovendien is Duits vaak de tweede
taal in de nieuwe lidstaten van Europa. Ik
heb er dus geen enkel probleem mee om
Nederlands te spreken, ook al ben ik
Franstalig. Als ik naar het gemeentehuis
ga, spreek ik Nederlands. Punt. Ik kan het
alleen maar toejuichen mochten andere
anderstaligen hetzelfde doen.”
Als ik de vraag stel over hoe Lallemand
zijn ‘oude dagen’ ingevuld ziet, begint hij
te lachen. “Nog steeds in Wemmel wonen
zeker? Daarnaast meer tijd nemen om te
lezen, met de kleinkinderen te wandelen
en af en toe te gaan zeilen met een kleine
zeilboot”, verduidelijkt hij. “Kortom met
sociaal-professioneel engagement, tijd om
te lezen en om met de kleinkinderen door
te brengen”, vat hij het gebald samen.

Telex
• Wemmel krijgt tijdens de zomervakantie een vierde speelstraat. Naast de
Lindendreef, de Van Campenhoutstraat
en de Zavelberg wordt nu ook de wijk
Holland omgevormd tot een speelstraat.
• De Vlaamse oppositielijst ‘Wemmel’
diende bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant een
klacht in tegen de beslissing van de
gemeenteraad om een onderwijzeres
aan te nemen die niet beschikt over een
geldig attest van het Nederlandstalig
examen Selor 2. • Wie bij de gemeente
Wemmel komt werken, krijgt zes jaar
anciënniteit extra. De gemeente wil zo
jobs in haar diensten aantrekkelijk
houden. • Het Horeca- en Sportinstituut
Wemmel heet voortaan ‘Campus Wemmel’. Dat klinkt beter, volgens de directie. • Schepen Bernard Carpriau (Lijst
Burgemeester - MR) bevestigt dat er
een akkoord is tussen MR, CdH en PS om
samen op de tweetalige Lijst van de
Burgemeester op te komen. Daarmee
zijn de geruchten dat er een Unionlijst
zou opkomen in Wemmel van de baan. •
In het blad Passe Partout, dat in Wemmel met teksten in het Frans en het
Nederlands wordt verdeeld, staat het
artikel over de Wemmelse avondmarkt
uitsluitend in het Frans. • Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft er naar
aanleiding van een klacht bij het gemeentebestuur opnieuw op aangedrongen om een huishoudelijk reglement op
te stellen voor de toekenning van het
gebruik van gemeentelijke infrastructuur door verenigingen. Daarover bestaat momenteel totale onduidelijkheid.
• Het gemeentebestuur wil het college
laten beslissen wie gebruik mag maken
van gemeentelijke gebouwen. • Drogenbos en Sint-Genesius-Rode behoren tot
het regionaal landschap Zenne, Zuun en
Zoniën. De tweetalige Lijst van de
Burgemeester beweerde nochtans dat
geen enkele faciliteitengemeente bij
het regionaal landschap behoort. Dat
klopt dus niet. • De tweetalige Lijst van
de Burgemeester, VLD incluis, weigert
deel uit te maken van het Regionaal
Landschap Groene Corridor, omdat de
landschapskrant ééntalig in het Nederlands verschijnt. • Journalist Pierre
Gilissen merkt in La Libre Belgique van
12 april op dat “Wemmel geen sociale
woningen heeft. De gemeente heeft er

nooit gebouwd. (...) De nieuwe Vlaamse
wooncode zal voor het gemeentebestuur
allicht ook geen stimulans zijn om er te
bouwen”, stelt de journalist laconiek. •
De Vlaamse overheid wacht niet langer
op de gemeente om sociale woningen te
bouwen. Zo bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia op een
terrein van 14 are groot tussen de
Limburg Stirumlaan en de Van der
Zijpenstraat achttien sociale appartementen. • De tweetalige meerderheidslijst van de burgemeester wil niet weten
van een digitale klok op het containerpark in Wemmel. Het voorstel kwam van
oppositie- en milieuschepen Jan Verhasselt (‘Wemmel’). De klok zou 1.000
euro kosten. Aanleiding was het feit dat
heel wat bezoekers van het containerpark met het personeel in discussie
gaan over het sluitingsuur. • Dat sluitingsuur wordt in de zomer een uur
verlaat tot 17u. • Aan de kerk in Relegem zijn de oude graven rond de kerk
vervangen door grasperkjes en groenaanplantingen. Vier oude graven met
historische waarde bleven bewaard. •
Raadslid Monique Vanderstraeten (Lijst
Burgemeester) wil dat de GPS-sturing
wordt veranderd. De meeste GPS-systemen zijn momenteel zo ingesteld dat
automobilisten via de Zavelberg naar
Hamme worden geleid. Dat is de kortste
weg. “De Zavelberg is een speelstraat
en niet geschikt voor doorgaand verkeer”, stelde Van der Straeten. Het
schepencollege laat de zaak onderzoeken. • Aan de Amelvonnesbeek komen
twee spaarbekkens. Die moeten voorkomen dat de beek bij hevige neerslag uit
haar oevers treedt. • Met de verkiezingen in aantocht, zijn de prijzen van
aannemers enorm gestegen. Zo zal de
bouw van het kinderdagverblijf aan de
Residentie liefst 227.000 euro extra
kosten, zelfs indien de gemeente voor
de goedkoopste aannemer kiest. De
geraamde totale kostprijs komt op ruim
1,2 miljoen euro.
(JH)

Joris Roesems
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KAV Wemmel 70 jaar

Naar aanleiding van de viering van 70 jaar KAV op 4 mei 2006
mochten we heel wat leden van onze vereniging ontvangen en
we konden samen met onze burgemeester het glas heffen in
Villa Beverbos. Nadien werd er feestelijk gevierd in een Wemmels restaurant. Hieronder geven we een korte geschiedenis
van onze vereniging.
Al 70 jaar is KAV een begrip voor de Wemmelse vrouwen. Een
beweging met vaste waarden en een sterk verleden. Het welslagen en voortbestaan ervan danken we aan talrijke krachtige,
ondernemende vrouwen. We gaan even terug in het verleden en
spreken van maart 1936. Onderpastoor Elias De Coster is de
stichter van KAV Wemmel. In samenwerking met een aantal
Wemmelse vrouwen werden de eerste stappen ondernomen en
kreeg de vrouwenbeweging vorm. Het aanbod in de beginjaren
beperkte zich tot eenvoudige activiteiten, zoals christelijk
geïnspireerde namiddagen, kook- en naailessen, sokken breien,
stoppen, mazen en lappen, maar ook gezellige volkse bijeenkomsten, zoals een Vlaamse kermis, een jaarlijks ledenfeest met
kofﬁe, koeken en taart. Deze activiteiten hadden plaats in het
Hooghuis, het toenmalig parochiehuis.
Tijdens de oorlogsjaren ‘40-‘45 werd alles gerantsoeneerd, dat
was zowel in de keuken als voor de andere aspecten van het
leven, dus ook voor de vrouwenbeweging in Wemmel. Maar
vrouwen zijn harde werkers en zeer vindingrijk. Zo maakten ze
bijvoorbeeld van aardappelen de heerlijkste wafels en pannenkoeken of ontwierpen ze van allerhande stofresten prachtige
combinaties, of zelfs schoenen met houten zolen, enzovoort.
Na WO II gaat voor de arbeidersvrouwen een nieuwe wereld
open van kennis, cultuur, vernieuwing, welvaart. Dankzij de
oprichting van de Praktische School werden ook in Wemmel
lessenreeksen naad, breien, koken en hygiëne georganiseerd.
Het was een ideale basisvorming, zowel voor de huisvrouw als
voor de werkende vrouw. Het ‘Kinderheil’ van Wemmel, het
huidige ‘Consultatiebureau voor zuigelingen’ van Kind en Gezin,
werd opgericht door enkele KAV-vrouwen. Opmerkelijk was ook
de oprichting van een kerkelijk zangkoor, dat nu nog altijd de
misvieringen begeleidt. Het KAV-programma breidde zich
alsmaar uit. Zo kwamen er een heleboel activiteiten bij, gaande
van demonstraties, themanamiddagen, voordrachten tot culturele uitstappen. Door het verdelen van Wemmel in wijken in
1970, kreeg elk KAV-kernlid (destijds ‘wijkmeesteres’ genoemd)
een wijk toegewezen. Deze manier van werken droeg bij tot een
nog betere samenwerking. De KAV Wemmel wist zich te proﬁleDE ZANDLOPER I jaargang 7, nr 6 juni 2006

ren tot een sterke vrouwenbeweging met uitstraling en een
zekere klasse. In juni 1996 beslissen de twee KAV-groeperingen
Sint-Servaas en Sint-Engelbertus te fusioneren. Deze fusie mag
beschouwd worden als een belangrijke en positieve stap naar
samenhorigheid binnen een toch vrij grote gemeente als Wemmel. Dankzij de inzet, openheid en drang naar ontplooiing heeft
deze beweging haar naam waardig gemaakt. Inderdaad, met een
huidig ledenbestand van ongeveer 200 leden mag deze vrouwenbeweging blij en ﬁer zijn op al deze fantastisch hardwerkende vrouwen, die door de jaren heen goed werk hebben
geleverd. En het zijn er veel, veel te veel om ze allemaal bij
naam te noemen, maar één ding is zeker: ze verdienen allemaal,
stuk voor stuk, een podiumplaats. Heel belangrijk hierbij is de
ondersteunende rol geweest van de proosten. Tot op heden
hebben zij de christelijke waarden binnen de beweging levend
gehouden. We zijn ze allemaal dankbaar, ongeacht hun betrokkenheid, inzet en leeftijd. En als we nu eens de vraag stellen:
hoeveel verschilt de hedendaagse vrouw met de vrouw van 70
jaar geleden? Heel wat natuurlijk. Vrouwen zijn mondiger en
kritischer geworden. Ze hebben een andere kijk op relatie,
gezin, opvoeding, maatschappij en het wereldgebeuren. Ze
hebben een bepaalde status veroverd. En toch blijft de noodzaak bestaan dat vrouwen zich verenigen. Dat is altijd zo
geweest en dat zal altijd zo zijn. En er is nog meer. KAV Wemmel mag triomferen, want enkele zelfbewuste jonge vrouwen
hebben onlangs een nieuw ‘Jong KAV’ opgericht. Deze nieuwe
generatie vrouwen voelt er zich goed bij. Ze kijken zelfverzekerd uit naar de toekomst en zijn vastberaden om door te gaan.
Een bewijs dat KAV Wemmel leeft!
Berna Madalijns

Brabantse Kouters
De Groene Gordel krijgt er
een toeristische regio bij:
de ‘Brabantse Kouters’.
Deze nieuwe regio vormt
de schakel tussen het
‘Pajottenland’ en het
‘Dijleland’. De regio
‘Brabantse Kouters’ bestaat uit 11 gemeenten: Asse, Grimbergen,
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem,
Opwijk, Vilvoorde, Wemmel en Zemst. Wandelen, ﬁetsen, bier
proeven, sterren kijken of zelfs op het strand liggen! Wist je dat
dit allemaal mogelijk is in je eigen regio?
Wil je zelf komen proeven en ontdekken wat de ‘Brabantse
Kouters’ te bieden heeft, kom dan op zaterdag 3 juni vanaf 14u
met familie en vrienden gerust een kijkje nemen in het kantoor
van de nieuwe ‘Regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters’ in
het centrum van Grimbergen, Pastoor Woutersstraat 1B, naast
de streekproductenwinkel. Je vindt er niet alleen een schat aan
toeristische informatie. Op zaterdag 3 juni kan je ook een
tochtje maken met de huifkar of je kan je amuseren met de
volkssporten in onze tuin. Laat deze gelegenheid om je eigen
regio beter te leren kennen niet voorbijgaan.
Meer info: www.brabantsekouters.be of 02 270 99 30
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Bloedinzameling
Rode Kruis Wemmel Brussegem
6 juni - 18u tot 19u45 - zaal ‘De herleving’ Brussegem
Het Rode Kruis, afdeling Wemmel Brussegem, nodigt je uit op
de eerstvolgende bloedinzameling in zaal ‘De Herleving’, Dorpsstraat 53 in Brussegem op dinsdag 6 juni. Denk eraan: met een
bloedgift kan je een mensenleven redden!
Info:
Marceline Merens, 02 460 18 74
Willy Cooreman, 02 460 55 38

Rode Kruis leidt vijftien helpers op

Croque-avond
Jeugdhuis Barcode
Zaterdag 10 juni - 17u
Op zaterdag 10 juni organiseert JH Barcode voor de derde keer zijn
croque-avond. Vanaf 17u kan je bij ons terecht voor een heerlijke
croque-monsieur, croque Madame, croque Hawaï of croque Barcode,
mooi gepresenteerd met een slaatje. De keuken blijft open tot 22u.
Nadien kunnen er wel nog croques uit het vuistje besteld worden
aan de bar. De croque-avond vindt plaats in jeugdcentrum Villa 3s,
Zijp 18b. Parkeren kan aan restaurant Norrland.
Info:
jeugdhuis.barcode@gmail.com, zie ook: www.denbarcode.be

Wandeling in Michelbeke
Vakantiegenoegens Wemmel
zondag 11 juni
> 9u: carpooling vanaf de parkeerplaats aan het gemeentehuis
in Wemmel
> 10u: het Zwalmpad (8 km) begint op het Sint-Sebastiaanplein
> 12u30: middagmaal met eigen picknick, snack of lunch in
restaurant
> 14u30: het Geutelingenpad (9 km)
Deelname: gratis voor leden, niet-leden betalen 1 euro.
Info: Roger Rademaekers, tel 02 460 08 75

De Rode Kruisafdeling van Wemmel, Hamme, Brussegem en
Relegem heeft vijftien mensen opgeleid tot ‘helper’. De cursisten
zijn afkomstig uit de hele regio: Vilvoorde, Londerzeel, Grimbergen, Merchtem en Wemmel. Ze kregen in acht weken tijd 32 uur
les EHBO en moesten daarna een theoretisch en een praktisch
examen aﬂeggen. Het brevet van helper dat de cursisten krijgen,
is vijf jaar geldig, daarna moet het worden vernieuwd. Inmiddels
is ook de opbrengst van de veertiendaagse stickerverkoop van de
‘Springstickers’ bekend. Het Rode Kruis verkocht in Wemmel maar
liefst 1.030 stickers. Dat is een kwart meer dan vorig jaar. De
opbrengst gaat naar de werking van de Rode Kruisafdeling, de
uitleendienst en aankoop van materiaal. Het Rode Kruis zoekt
voor de afdeling in Wemmel nog vrijwilligers.
Info: 0473 877 011. (JH)

Tentoonstelling
Davidsfonds Wemmel Hamme Relegem
10 en 11 juni - 10u tot 18u - de
Zandloper
In GC de Zandloper in Wemmel kan je op zaterdag 10 juni en
zondag 11 juni, telkens van 10u tot 18 uur, het teken- en
schilderwerk van de kunstenaars van het Davidsfonds WemmelHamme-Relegem bewonderen.
Info: Andreas Deneyer, 02 460 26 04

Geleide wandeling Rozentuin Coloma
SCVLV
zaterdag 17 juni - 14u45
Samenkomst: parking aan de ingang van het park Coloma,
Joseph Depauwstraat.
De schitterende rozentuin behoort tot het Colomakasteel in
Sint-Pieters-Leeuw. Het ligt in een groene oase van 15 ha. Meer
dan 2.500 variëteiten uit de hele wereld groeien er op 30.000
struiken.
Een deskundige gids leidt ons gedurende twee uren langs dit
land van duizend heerlijk geurende bloemen. Vooraf inschrijven
is nodig, omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 30 personen. Na de wandeling kan je vanaf 18u gezellig eten in het
sfeervolle restaurant Casy, Dorp 17 in Vlezenbeek. We kozen het
‘Roosjesmenu Coloma’.
Bijdrage in de kosten:
Wandeling: leden en hun partner betalen 2 euro per persoon,
niet-leden 3 euro
Etentje: gelieve voor 10 juni in te schrijven en 18 euro per
persoon over te schrijven op
rek. nr. 979-0797160-19 van SCVLV p/a Neerhoﬂaan 88, 1780
Wemmel.
Info: monique.van.der.straeten@scarlet.be of 02 461 19 38
Noteer alvast: vrijdag 22 september 2006 cabaretavond ‘De
Brusseleirs’.
Bezoek ook onze website http://members.lycos.nl/scvlvwemmel

DE ZANDLOPER I jaargang 7, nr 6 juni 2006

VERENIGINGSNIEUWS
08
Vlaanderen Feest in Wemmel
Nederlandse Culturele Raad Wemmel
zondag 2 juli
Na onze succesvolle wandeling
van vorig jaar,
met het thema
‘Verhalen en
legendes achter
Wemmelse muren’,
bieden wij op
zondag 2 juli een
begeleide tocht
aan met als
bijbehorende brochure ‘Agrarisch Wemmel en omgeving’. We
wandelen van de ene boerderij naar de andere en ook al eens
langs een molen.
Niet zo geoefende deelnemers kunnen gedeeltelijk met de bus
vervoerd worden en schrijven om 14u in aan de voormalige
pastorij voor een 2 uur durende wandeling. De anderen starten
om 13u30 in de Zandloper (3u stappen). Voor beiden is er
onderweg een stopplaats.
Ondertussen bieden wij de thuisblijvers taart, kofﬁe en andere
drankjes aan op de gezellige binnenkoer van de Zandloper. Rond
17u zal de alom gekende groep ‘Zakdoek’ ons aangenaam vergasten met hun komisch liedjesrepertoire. De mannen van de
kookclub verzorgen zoals steeds een fantastische barbecue
tegen een democratische prijs. Voor dit alles hopen wij, verenigingen van de Nederlandse Culturele Raad Wemmel, op een
heerlijk zomerweertje zonder donderwolken. Iedereen is van
harte welkom.
Info: 02 460 73 24 of info@dezandloper.be

Fietsen in Tisselt
Vakantiegenoegens Wemmel
dinsdag 15 augustus
Afspraak: om 10 u aan de kerk van Tisselt. We ﬁetsen langs
Willebroek, Heindonk, Waarloos, Rumst, Aartselaar en Schelle.
In Boom nemen we het veer om terug te keren.
Eigen ﬁetsen meebrengen. Ook je picknick niet vergeten!
Afstand: +/- 65 km.
Deelname: gratis voor leden, niet-leden betalen 1,50 euro
Info:
Jacques Vanden Abeele, 02 460 10 58
Bezoek ook onze website: www.vakantiegenoegens.be/Wemmel
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Exploratie van de IJzermonding
Natuurpunt Wemmel
9 september - 8u30
parking gemeentehuis Wemmel
Op zaterdag 9 september reizen we met de gemeentebus naar de
kust. Meer precies naar de IJzermonding in Nieuwpoort. Onder
leiding van plaatselijke gidsen verkennen we in de voormiddag
de IJzermonding. In de namiddag trekken we naar Stuivekenskerke (Diksmuide), waar we met J-P. Verduystert op zoek gaan
naar de Viconia Kleiputten. Wij zorgen voor een ‘droog’ alternatief voor de namiddag mocht het weer echt tegenzitten.
Het programma ziet er als volgt uit:
> Bijeenkomst op de parking voor het gemeentehuis van Wemmel
> Vertrek om 8u30
> Vanaf 10u bezoek aan het reservaat rond de IJzermonding
> 12u30 snelle hap in een plaatselijke eetgelegenheid - picknick
mogelijk
> 14u30 wandeling in Stuivekenskerke (tot 16u30)
> Vertrek naar Wemmel rond 16u45
> Terug in Wemmel rond 18u15
Praktisch:
Het aantal deelnemers is beperkt tot 53 personen. De reis is
gratis. Eten en drank zijn op kosten van de deelnemers. Zoals in
het verleden zullen wij ook nu een inschrijvingslijst aanleggen,
waarbij wij chronologisch te werk zullen gaan, met voorrang
voor onze Wemmelse leden. Indien er genoeg plaats is, kan
iedereen mee, dus ook niet-leden van Natuurpunt.
Neem zeker en vast laarzen mee. Ook regenkleding, een verrekijker en planten- of vogelgidsen kunnen van pas komen.
Bijkomende informatie is te verkrijgen bij een van de onderstaande bestuursleden. Voor inschrijvingen kunnen belangstellenden tot 15 augustus terecht bij dezelfde mensen. Er wordt
gevraagd het aantal personen op te geven (kinderen tot 12 jaar
apart vermelden) en eventueel een maaltijd te kiezen.
Info:
Hilda De Coninck, 02 461 35 32
Rik Devriese, 0496 32 09 32, hendrik.devriese@skynet.be
Pierre De Neef, 02 460 26 11, pdeneef@coditel.net
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LINDA VERMEIREN
CARNEVALE
WO 07-06 TOT MA 26-06

MARTIN VANDEN HENDE
DE VERWORPENEN
WO 28-06 TOT MA 04-09

FOTOTENTOONSTELLING

FOTOTENTOONSTELLING

Klassieke beelden laten ons maskers zien, maar niet veel meer.
De foto’s van Linda Vermeiren geven ons meer. We voelen de
mens achter het masker, we zien de stad en de toeristen die
zich vergapen aan dit eeuwenoude spektakel. Dit roept een
duidelijk beeld op van een bruisende stad met misschien toch
een wrang kantje van eenzaamheid te midden van de massa. De
foto’s duiden op Vermeirens observatiekracht, zonder te verstoren, zonder opgelegde routines. Er gaat een krachtig gevoel van
menselijke interactie, meeleven en eerbied van uit.
Vermeirens werk is moeilijk onder één noemer te vatten. Ze

Martin Vanden Hende is directeur van centrum OBRA, een
instelling voor volwassen personen met een handicap in Evergem. Hij zet zich ook actief in voor de gehandicaptenzorg in
Bulgarije en Moldavië. Ten tijde van het communisme werden
personen met een handicap ver van de gemeenschap en ver van
goede zorgen opgeborgen. Zij waren ‘de verworpenen’. De foto’s
werden genomen in Bulgarije en tonen het contrast tussen een
instelling waar zorg reeds is doorgedrongen en een instelling
waar de tijd is blijven stilstaan.
De portretten koppelen de mens los van zijn vuile, stinkende

omgeving en dan besef je plots dat hij eigenlijk weinig verschilt
van andere ‘normale’ mensen. De foto’s tonen weinig beweging,
het levensritme in zo’n instelling is immers zeer laag. Vriendschappen zijn heel waardevol en beschermen tegen geweld en
diefstal. Ogen stralen veelal weinig uit, maar zeggen juist
daardoor veel. Als toeschouwer kijk je soms in de leegte van
ogen en stel je je de vraag: wat gaat er om in zo’n mens? Wat
zie ik? Berusting, apathie, angst? Toch merk je soms een uitbundigheid, een zeldzaam moment van zich kortstondig goed
voelen.
Fotograﬁecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

werkt immers zowel in kleur als in zwart-wit, maakt zowel
reportageachtige series als beredeneerde portretreeksen.
Terwijl haar foto’s van het Ierse platteland wijzen op een
verlangen naar rust, het genieten van de stilte en het inzicht in
de spiritualiteit van zee en landschappen, vertonen de Italiaanse foto’s aandacht voor het vluchtige detail en voor de
gebeurtenis van het moment. Portretten worden gemaakt met
een groot respect voor de eigenheid van de
geportretteerde.
Fotograﬁecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Prettige vakantie!
Het secretariaat van GC de Zandloper is gesloten
tijdens het pinksterweekend van 3 juni. Tijdens de
zomer sluit de Zandloper van 15 juli tot 7 augustus.
Prettige vakantie!
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Seizoen 2006-2007
Je lacht, je wordt ontroerd, je swingt, je kijkt en luistert met verbazing… de Zandloper heeft het allemaal in huis. Vlei je in onze zetel en
geniet zorgeloos van bekende artiesten en nieuw talent. Seizoen 2006-2007 trakteert je op heel wat uurtjes boeiende ontspanning.
Hieronder krijg je een kalender met de voorstellingen van volgend seizoen in de Zandloper. Voor meer uitleg kan je onze seizoensbrochure
aanvragen. Daarin staan alle voorstellingen van de zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Je vindt er ook ons cursusaanbod in terug.
In die brochure kan je kiezen voor het voordelige ‘Afslag 4-abonnement’. Vanaf 4 verschillende voorstellingen geniet je een aanzienlijke
korting. ‘Afslag 4’ is geldig in de zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Zo heb je een uitgebreide keuze en hoef je niets te missen.
Bestel snel voor de beste plaatsten!
Aarzel niet en vraag alvast je seizoensbrochure aan: 02 460 73 24 of info@dezandloper.be
SEPTEMBER 2006
ZO 24

(KASSA/VVK/ABO)

10u30

ICE AGE 2 - JEUGDFILM

DE ZANDLOPER

3/2,5

15u00

SOME LIKE IT HOT - FILM

DE ZANDLOPER

3/2,5

DO 5

20u00

MONZA - GRAND

DE ZANDLOPER

17/15/13

MA 9

20u00

FESTIVAL VAN VLAANDEREN - ENSEMBLE EXPLORATIONS

DE ZANDLOPER

12/12/9

DO 19

20u00

VOICE MALE - GOODY BAG

DE ZANDLOPER

15/13/11

DO 26

20u00

WIM HELSEN - BIJ MIJ ZIJT GE VEILIG

DE ZANDLOPER

14/12/10

ZO 5

14u30

KOLLEKTIEF D&A - POESLIEF

DE ZANDLOPER

7,5/6/5

MA 13

20u00

KLAPSALON - DE WERELD, ENKELE REIS

DE ZANDLOPER

6

WO 15

20u00

DE NIEUWE SNAAR - HELDEN

DE ZANDLOPER

20/18,5/16

DO 16

20u00

DE NIEUWE SNAAR - HELDEN

DE ZANDLOPER

20/18,5/16

ZA 18

14u30

THEATER SPIEGEL & THEATER TERRA - P. EN IK

DE ZANDLOPER

7,5/6/5

VR 24

20u00

POKUS PATS - PLOTSELING THUIS

DE ZANDLOPER

8/7/6

ZA 25

20u00

POKUS PATS - PLOTSELING THUIS

DE ZANDLOPER

8/7/6

ZO 26

15u00

POKUS PATS - PLOTSELING THUIS

DE ZANDLOPER

8/7/6

DO 30

20u00

‘T ARSENAAL & TUUR DE WEERT - NAMAALS

DE ZANDLOPER

11/9/7

DO 7

20u00

MANMANMAN - MANMANMAN ZKT. VROUW

DE ZANDLOPER

13/11/9

ZO 10

11u00

TRIO DOR - APERITIEFCONCERT

DE ZANDLOPER

10/9/7,5

DO 14

20u00

YEVGUENI - KANNIBAAL IN CONCERT

DE ZANDLOPER

14/12/10

ZO 14

16u00

ENSOR STRIJKKWARTET - KERKCONCERT IN KERK OSSEL

ST-JAN BAPTIST KERK KASTEELSTRAAT OSSEL

9/9/7,5

DO 18

20u00

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD - CAFE WEEMOED

DE ZANDLOPER

18/16/14

DO 25

20u00

RAF COPPENS - HET LEVEN ZOALS HET IS

DE ZANDLOPER

13/12/10

DO 1

20u00

JEAN BLAUTE, PAUL MICHIELS & ROLAND - CRY LIKE A MAN 3

DE ZANDLOPER

18/16/14

ZO 4

14u30

HET GEVOLG - DE STRAAT

DE ZANDLOPER

7,5/6/5

DO 8

20u00

DE FRIVOLE FRAMBOOS - CON VOCE SOAVE

DE ZANDLOPER

18/16/14

ZO 11

11u00

BLUESETTE - KLEIN-BRABANTS KOPERENSEMBLE

DE ZANDLOPER

9/8/7

DO 15

20u00

AN NELISSEN, JANINE BISSCHOPS & MITTA VAN DER MAAT

DE ZANDLOPER

16/14/12

VR 2

20u00

BOOMBAL

DE ZANDLOPER

5/5/4

ZO 4

15u00

AMARYLLIS TEMMERMAN & JOHNY VONERS - EXPO ‘58

DE ZANDLOPER

12/10/8

MA 5

20u00

FAST FORWARD & ENSEMBLE LEPORELLO - BEESTENBENDE

DE ZANDLOPER

6

DO 8

20u00

BARBARA DEX - SWEETHARD

DE ZANDLOPER

16/15/13

DO 22

20u00

KOMMIL FOO - SPAAK

DE ZANDLOPER

20/18,5/16

DO 29

20u00

JAN LEYERS - OP TOURNEE IN ‘T KLEIN

DE ZANDLOPER

19/17/15

ST-JAN BAPTIST KERK KASTEELSTRAAT OSSEL

9/9/7,5

DE ZANDLOPER

15/13/11

OKTOBER 2006

NOVEMBER 2006

DECEMBER 2006

JANUARI 2007

FEBRUARI 2007

MAART 2007

APRIL 2007
ZO 22

16u00

ENSOR STRIJKKWARTET - KERKCONCERT IN KERK OSSEL
MEI 2007

DO 3

20u00

HAUTEKIET & DE LEEUW - HET LEVEN IS NOG NOOIT ZO MOOI GEWEEST
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De faciliteitengemeenten schieten
tekort op het vlak van cultuur, jeugd,
sport- en onthaalbeleid
“De gemeente Wemmel schiet schromelijk tekort in haar beleid
op het vlak van cultuur, jeugd en sport”, zegt Geert Pittomvils,
voorzitter van de Nederlandstalige Cultuurraad (NCRW) in
Wemmel. De NCRW stelde een nota op met concrete pijnpunten.
De lijst is lang. “De gemeente leeft haar wettelijke verplichtingen op deze beleidsdomeinen niet na. Er is een totaal gebrek
aan overleg en inspraak. Een gemeentelijke regelgeving bestaat
niet. De gemeente en de Wemmelse verenigingen lopen 76.000
euro aan subsidies voor cultuur en 31.805 euro aan subsidies
voor jeugd mis, omdat Wemmel geen cultuurbeleidsplan en
jeudbeleidsplan opstelt. De gemeente is verplicht advies te
vragen aan de cultuurraad, maar doet dit niet. De gemeente
verzaakt aan haar verplichte informatieopdracht en is niet
aanwezig op overlegmomenten met de Vlaamse overheid en de
buurgemeenten. De gemeente hanteert ondoorzichtige criteria
om de sportinfrastructuur te verhuren. Sportmateriaal dat ter
beschikking wordt gesteld door de provincie wordt niet gebruikt. De onthaalbrochure voor nieuwe inwoners bevat geen
informatie over het Nederlandstalig verenigingsleven. De
gemeente richt geen wettelijk verplichte adviesorganen zoals
een cultuurraad, sportraad of jeugdraad op. De bestaande raden
zijn een privé-initiatief van de verenigingen zelf; de gemeente
laat ze links liggen. Ondanks herhaald aandringen van onze kant
voor overleg met de gemeente geeft het bestuur nooit thuis”,
legt Pittomvils uit. “Het wordt hoog tijd dat de bevolking en de
overheden weten dat deze situatie niet langer houdbaar is.
Daarom sturen we onze brief en onze pijnpunten naar alle
gemeenteraadsleden, alle betrokken parlementsleden en ministers én naar alle inwoners van Wemmel. Het gemeentebestuur
kan en mag zich niet langer verschuilen achter zijn speciaal statuut als faciliteitengemeente om niets te doen.”
Alle zes in hetzelfde bedje ziek
“Ik blijf verwonderd dat uitgerekend op het vlak van de persoonsgebonden materies zoals cultuur, jeugd en sport, de
faciliteitengemeenten nauwelijks of niet bewegen. Dat zijn toch
bij uitstek beleidsdomeinen die mensen en gemeenschappen
kunnen binden”, vervolledigt Eddy Frans, algemeen directeur
van vzw ‘de Rand’, het verhaal uit Wemmel. “Hoewel er onderling verschillen zijn tussen de zes faciliteitengemeenten zijn ze
alle zes in hetzelfde bedje ziek. Ze leven de wettelijke verplichtingen niet na, ze spelen nauwelijks in op het aanbod vanuit
Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant en het eigen gemeentelijk beleid vertoont weinig visie en samenhang. Op geen
enkele manier worden ze daarvoor gesanctioneerd. De faciliteitengemeenten bouwen hun administraties op deze drie domeinen trouwens bijzonder slecht uit. Zij gaan er als vanzelfsprekend van uit dat de Vlaamse Gemeenschap in hun gemeenten
geld inzet voor taken die eigenlijk door de gemeenten zelf
zouden moeten worden gedaan. Zo ontlopen zij op een gemakkelijke manier hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun
eigen inwoners.”
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Nederlands leren en oefenen
Taallessen Nederlands
Heb je een Engelstalige buurman die eigenlijk graag in het
Nederlands met je wil praten? Of vinden de Franstalige ouders
van een klasgenootje van je kind het vervelend dat ze niet in
het Nederlands met de leerkracht kunnen spreken? Of versta je
als anderstalige deze tekst wel, maar vind je dat je je kennis
van het Nederlands nog eens moet opfrissen?
Allemaal goede redenen om je in te schrijven voor een taalcursus Nederlands of een conversatiegroep bij vzw ‘de Rand’! Of om
je anderstalige buren, collega’s of vrienden aan te sporen dat te
doen… Hieronder vind je alvast het aanbod taallessen en
conversatiegroepen van ‘de Rand’:
- GC de Kam (Wezembeek-Oppem)
niveau 1: maandag 9u-11u40 of dinsdag 19u25-22u05 (i.s.m.
CVO Tervuren-Hoeilaart)
niveau 2: maandag 19u25-22u05 of dinsdag 9u-11u40 (i.s.m.
CVO Tervuren-Hoeilaart)
conversatiegroep: woensdag 19u30-21u30
Inschrijvingen niveau 1 & 2: vanaf 15 mei in GC de Kam
(gesloten van 10/7 tot 7/8)
Inschrijvingen conversatiegroep: 13 september 2006 om 19
uur in GC de Kam
- GC de Lijsterbes (Kraainem)
niveau 1: dinsdag 19u25-22u05 of donderdag 9u-11u40 (i.s.m.
CVO Tervuren-Hoeilaart)
niveau 2: woensdag 9u-11u40 of donderdag 19u25-22u05
(i.s.m. CVO Tervuren-Hoeilaart)
conversatiegroep: maandag 19u30-21u30
Inschrijvingen niveau 1 & 2: vanaf 15 mei in GC de Lijsterbes
(gesloten van 10/7 tot 7/8)
Inschrijvingen conversatiegroep: 11 september 2006 om 19
uur in GC de Lijsterbes
- GC de Moelie (Linkebeek)
niveau 1: dinsdag 8u45-12u of donderdag 18u45-22u (i.s.m. GLTT)
niveau 2: dinsdag 18u45-22u (i.s.m. GLTT)
Inschrijvingen: 5 september 2006 om 19u in GC de Moelie
- Nederlandstalige basisschool (Drogenbos)
niveau 1: donderdag 18u45-22u (i.s.m. GLTT)
niveau 2: maandag 18u45-22u (i.s.m. GLTT)
Inschrijvingen: 7 september 2006 om 19u in de Nederlandstalige basisschool
- GC de Zandloper (Wemmel)
Niveau 1: maandag & woensdag 18u30-21u25 (i.s.m. CVO
Taalleergangen)
conversatiegroep: dinsdag 19u30-21u30
Inschrijvingen: 31 augustus 2006, tijdens de informatie- en
inschrijvingsdag van het Huis van het Nederlands. Van 9u30 tot
11u30 en van 19u tot 20u30 kan je in GC de Zandloper terecht
voor informatie over de taalcursussen Nederlands van taalcentra
uit de omgeving. Je kan er ook meteen inschrijven.
Wil je een folder ontvangen met de lesdata, lesuren en de prijs
voor de cursussen en conversatiegroepen, stuur dan een e-mail
naar karen.stals@derand.be of telefoneer naar 02 456 97 85.
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Bruegel06 in Brussel en Vlaamse rand

In de zomer van 2006 herleeft Pieter Bruegel de Oude in Brussel
en de Groene Gordel. Het cultureel evenement Bruegel06 nodigt
je van 12 mei tot 3 september uit om in vijf tentoonstellingen
de confrontatie aan te gaan met Bruegel. Bruegel06 is een
project van vzw ‘de Rand’. Buiten de exposities is er een uitgebreid randprogramma.
- ‘Bruegel imaginair’ toont alle schilderijen aan de hand van
hoogwaardige reproducties op ware grootte en loodst je binnen
in Bruegels rijke beeld- en ideeënwereld. ‘Bruegel geprent’
brengt een volledig overzicht van alle prenten van en naar
Pieter Bruegel, uitsluitend aan de hand van schitterend bewaarde 16de-eeuwse drukken. Beide tentoonstellingen kan je bekijken in de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel.
- ‘Bruegel en zijn tijd’ toont in het Kasteel van Gaasbeek een
beeld van diverse aspecten van de samenleving in de 16de
eeuw - politiek, religie, de dagelijkse leefwereld, de wetenschappen en de nieuwe wereld, het geestesleven - met als
leidraad de tegenstelling tussen elite en volk, tussen stad en
platteland. De ﬁguur van Egmond en het kasteel zelf komen ook
aan bod.
- ‘Bruegel inspireert’ brengt in het Tervuurse Hof van Melijn een
bloemlezing uit de rijke Bruegelnavolging met aandacht voor
typische Bruegeliaanse onderwerpen en thema’s zoals de seizoenen, de deugden en ondeugden, de zin en zinloosheid van het
menselijke bedrijf, het plattelandsleven en het volksvermaak…
- In ‘Bruegel revisited’ zoeken gerenommeerde Vlaamse kunstenaars zoals Hans Op de Beeck, Dirk Zoete, Herman Asselberghs
en Angelo Vermeulen aan de hand van fotograﬁe, graﬁek,
installaties, video en ﬁlm naar een antwoord op de vraag wat
de betekenis van Bruegels gedachtegoed is in de 21ste eeuw.
Als locatie werd gekozen voor het Kasteel van Bouchout,
geïntegreerd in de Nationale Plantentuin van België in Meise,
een gedroomd kader voor een reﬂectie op het werk van Bruegel
waarin de relatie tussen mens en natuur vaak bijzonder problematisch is.
Bruegel 06, een zomerfestival met tentoonstellingen, wandelingen, uitstappen, ﬁetstochten, lezingen, concerten, historische
evocaties, spelen.
Meer info:
www.bruegel06.be of in de gemeenschapscentra van ‘de Rand’,
waar de uitgebreide programmabrochure voor je klaarligt.
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De Gordel, vaste afspraak in ‘de rand’
op de eerste zondag van september

Vorig jaar blies de Gordel 25 kaarsjes uit met een feesteditie.
Met 101.171 Gordelaars werd voor de derde keer de kaap van
100.000 deelnemers overschreden. Dit jaar wil de Gordel verder
bouwen op het succes van vorig jaar. Als vaste partner van de
Gordel zijn de gemeenschapscentra van ‘de Rand’ controleposten
op verschillende parcours van de Gordel. Ze bieden de Gordelaars bovendien randactiviteiten en toffe kinderanimatie aan.
Een overzicht van welke parcours je in de gemeenschapscentra
van ‘de Rand’ brengen, vind je hieronder.
GC de Boesdaalhoeve - Sint-Genesius-Rode
Traditiegetrouw biedt het Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode
zes parcours aan. Wie met kinderen deelneemt aan de Gordel,
kan kiezen voor de kapelletjeswandeling met een leuke zoektocht (7,7 km) of voor de avonturenwandeling (17 km) met
survivalinitiatie in Linkebeek. Daarnaast zijn er nog de landschappenwandeling (28 km), de familieﬁetstocht (15 km) en de
Witsetoer (35 km), met de mogelijkheid tot een bezoek aan het
provinciedomein Huizingen en de Tuin voor blinden en slechtzienden. Als je vanuit het Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode
voor de kapelletjeswandeling of de avonturenwandeling kiest,
kom je voorbij GC de Boesdaalhoeve. De Boesdaalhoeve wordt
omgetoverd tot een waar kinderparadijs met springkastelen en
een schminkstand.
Van 1 tot 3 augustus organiseert Kampeerclub Vakantiegenoegens Sint-Genesius-Rode een geanimeerd kampeerweekend in
het Boesdaalpark. Vanaf vrijdag 12u kan je er terecht. Inschrijven voor het kampeerweekend, barbecue en Gordel kan tot 10
augustus op tel. 02 360 33 63 of vg.rode.gordel@telenet.be.
GC de Moelie - Linkebeek
Wie voor de avonturenwandeling vanuit Sint-Genesius-Rode
kiest, gaat voor ontdekking, verrassing en avontuur! Naast een
originele fotowedstrijd tijdens de wandeling, kan je in GC de
Moelie in Linkebeek deelnemen aan een echte survivalinitiatie,
georganiseerd door het Linkebeekse Adventureteam ‘Teek-itiezie’: sluipnetten, klimtouwen, een apenbrug, een hindernissenparcours, een waterproef, een ‘death ride’,… je kan de
proeven allemaal op eigen tempo aﬂeggen en je kan er nog een
wedstrijd mee winnen ook! Avonturiers of meerwaardezoekers
vinden hier beslist hun gading. Wie niet zo avontuurlijk is
ingesteld, kan bij de boogschietstand terecht of op het gezellige terras aan de Moelie. Kleine avonturiers beleven alvast hun
eigen avontuur op een Adventurebaan voor kids. Een echte
Gordeltip!

GC de Lijsterbes en GC de Kam - Kraainem en Wezembeek-Oppem
Vanuit het Gordeltrefpunt Zaventem kan je bij de recreatieve
wandeling kiezen voor 14 km of voor 20 km. De 14 km gaat van
Zaventem naar Kraainem en terug naar Zaventem. De 20 km
loopt in Kraainem als een veldwandeling verder door naar
Wezembeek-Oppem en sluit terug aan bij de route van Kraainem
naar Zaventem. GC de Lijsterbes en GC de Kam zijn controleposten op dit parcours.
GC de Bosuil - Overijse
Het Gordeltrefpunt Overijse staat bekend om zijn mountainbikeparcours. Getrainde bikers kunnen kiezen voor 50 km; wie het
wat meer relaxed wil doen, kan 30 km aﬂeggen. De beide
parcours lopen door het Zoniënwoud ,waarna GC de Bosuil als
controlepost allicht een welkome rustplaats is.
De Gordelklassieker, de 100 km ﬁetstocht, passeert in alle
gemeenten met bijzonder taalstatuut. GC de Zandloper in
Wemmel en GC de Kam in Wezembeek-Oppem zijn controleposten op dit parcours.
De Gordel vindt plaats op 3 september 2006. Kostprijs: 4 euro
(tot 2 september), 6 euro (de dag zelf). Vertrek tussen 7u en
14u.
Meer info over alle parcours en inschrijvingen bij de plaatselijke
gemeenschapscentra en bij het Gordelsecretariaat, Dorpsstraat
43, 1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 380 44 44, e-mail
degordel@bloso.be. Je kan ook een kijkje nemen op
www.de-gordel.be.
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Wemmel Watcher
Beste meneer van de GPS
In onze gemeente hebben we een klein
probleem met uw systeem. Als je de kortste
weg vraagt van Wemmel naar Hamme sturen
uw satellieten ons over de Zavelberg. Zou
het mogelijk zijn om dit eventjes te wijzigen, aangezien dit een doodlopende straat
is?
Ik zie het al zo voor mij, diene brief dat de
gemeente gaat schrijven. Tja, op de gemeenteraad had één of ander individu de
vraag gesteld of de gemeente niets kon
doen aan de GPS-systemen die de chauffeurs de verkeerde route opsturen. Ik moet
eerlijk toegeven dat ik van die navigatiesystemen in van die luxebakken niet veel
afweet. Ik ben al tevreden als mijn vrouwtjelief de kaart in de goede richting houdt!
Trouwens, naar wie schrijft ge zo’n brief? Ik
heb ooit eens gelezen dat het GPS-systeem
eigendom is van het Amerikaans leger. Ik
zie onze burgervader al naar zijne ‘copain’
Bush een briefke sturen! Beste Bush, zou u
aan ‘satelliet Suzy’ eens willen vragen om
in het vervolg de wagens langs de Windberg
en de Steenweg op Brussel te sturen? Wie
weet heeft de copain misschien ook nog
een oplossing voor ons mobiliteitsprobleem!
Al die technologie van tegenwoordig.
Iedereen vertrouwt er blindelings op. Nee,
geef mij maar een echte, goede kaart.
Daarmee ondersteun ik zelfs nog één van
onze Wemmelse bedrijven in ons klein
industrieparkje. Ik heb zo de indruk dat
mensen hun verstand niet meer willen
gebruiken. Gewoon volgen wat ons ‘blond
madammeke’ van de GPS zegt. Was dat
trouwens geen blonde die de vraag stelde?
Blijkbaar geloven de mensen alles en doen
ze de moeite niet meer om naar de talrijke
verkeersborden te kijken die o.a. aanduiden dat het een doodlopende straat is.
Misschien is dat wel de oplossing? Laten we
de verkeersborden in de GPS opnemen, dan
zou onze gemeente er al veel schoner
uitzien. Is het niet schatje? “Ja, da’s waar.
Er staan al veel te veel van die geschilderde
ijzeren deksels langs de kant van de weg.”
“Waarvoor staat de afkorting GPS eigenlijk”, vraagt ze. Mmm, nu moet ik het
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antwoord schuldig blijven. Wat zou dat
kunnen zijn, het moet wel iets Amerikaans
zijn, maar wat? Natuurlijk,… ‘Georges
Position System’. Ik kan best begrijpen dat
diene dat nodig heeft om zijne weg ergens
te vinden.
Wat gaat de toekomst nog allemaal brengen? Ze zijn al jaren bezig om een computer slimmer te maken dan een mens. Awel,
dat gaat hen nog goed gaan lukken ook.
Niet omdat de PC’s slimmer worden, nee,
wel omdat de mensen hun gezond boerenverstand naast zich neer leggen. Maar het
zal beteren, als Wemmel zijn eigen universiteit heeft. Dat zal misschien nog eventjes
duren, maar wie weet! Nen ‘Campus Wemmel’ hebben we blijkbaar al. Nu gaan ze

daar blijkbaar nog de richting Latijn geven
ook! Wie had dat kunnen denken? Latijn
kunnen studeren in onze gemeente, en dan
bedoel ik niet in één van die heilige huizen
hé. De vraag is maar of men daarmee meer
volk gaat aantrekken. Van onze Cel en onze
Kris heb ik vernomen dat er daar niet te
veel volk meer zit. “Ze zouden daar eens
een ‘deftige inspectrice’ naar toe moeten
sturen”, hoor je in de wandelgangen. Tja,
misschien stuurt haar GPS-systeem haar wel
den andere kant op!

ACTIVITEITENKALENDER
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

JUNI
01

13u30

KAV

Breinamiddag

Auxilium

02 460 26 42

08

8u

KAV

Jaarlijkse reis naar het Waasland

Sint-Jozefsschool en SintEngelbertuskerk

02 460 37 82

10
t.e.m. 11

van 10u tot 18u

Davidsfonds

Tentoonstelling teken- en schilderwerk

de Zandloper

02 460 34 52

11

9u

Vakantiegenoegens

Wandeling in Michelbeke

Parking Gemeentehuis
Wemmel

02 460 08 75

13

9u

KAV

Dagﬁetstocht

Parking Gemeentehuis
Wemmel

02 460 38 49

15

13u30

KAV

Scrabble

Auxilium

02 460 54 54

17

14u45

SCVLV

Geleide wandeling Rozentuin
Coloma Sint-Pieters-Leeuw

Parking Park Coloma

02 461 19 38

18

namiddag

Curieus

Dessertenbuffet

de Zandloper

02 461 01 87

25

8u

Bruisend Wemmel

Kayakken op de IJzer

Parking Gemeentehuis
Wemmel

02 460 66 70
02 460 54 84

13u

NCRW

Vlaanderen feest: wandeling,
bbq en muziek

de Zandloper

02 460 73 24

JULI
02

AUGUSTUS
15

10u

Vakantiegenoegens

Fietsen in Tisselt

Kerk Tisselt

02 460 10 58

26

avond

Chiro

Bbq

Chiroplein/SKC

02 269 63 84

OVERZICHT VORMING:
de Zandloper cursusaanbod 2006-2007
Info en inschrijvingen: 02 460 73 24 of
info@dezandloper.be

Cursus Kalligraﬁe

september t.e.m. november
2006 - 19u30 tot 22u
Het woord kalligraﬁe is afgeleid van het
Grieks en betekent ‘mooi schrijven’. In de
cursus leer je een alfabet, waarvan de
vorm van de letters gebaseerd is op een
humanistisch cursief uit de 15de eeuw.
data: telkens op maandag van 19u30 tot
22u. 4, 11 en 18 september, 2, 16 en 30
oktober, 13 en 27 november

Cursus Spreken voor
publiek

Oktober tot december 2006
i.s.m. Arch’educ
Praktijk is de beste vertaling van de
theorie. Je zal in deze cursus heel wat
oefeningen krijgen. Je werkt met gevalstudies, zowel voorbereid als onvoorbereid

en met een aantal rollenspelen.
Data: maandagavond, telkens van 19u30
tot 22u15 op 2 oktober, 9 oktober, 16
oktober, 23 oktober, 6 november, 13
november, 20 november, 27 november, 4
december en 11 december

Cursus voor ouders,
grootouders en iedereen
met een hart voor kinderen

Donderdag 23 & 30
november en 7 december 2006
20u30 tot 22u30

- Omgaan met tieners: 26 februari 2007
- Praten met kinderen… Hoe doe je dat?:
12 maart 2007
- Kinderen en internet: 26 maart 2007

Cursus
Omgaan met stress
April / mei 2007
i.s.m. Arch’educ en Zorg-Saam
Via ervaringen en oefeningen ervaar je
wat best voor jou werkt in belastende
situaties.
Data: maandagavond telkens van 19u30
tot 22u op 16 april, 23 april, 7 mei en
14 mei 2007

- Verhalen vertellen
In deze reeks krijg je tal van mogelijkheden aangereikt die je helpen bij het vrij
vertellen of voorlezen van verhalen.

Maandagen februari - maart
2007. Telkens van 20u30 tot
22u30
- Nieuw samengestelde gezinnen: 12
februari 2007

DE ZANDLOPER I jaargang 7, nr 6 juni 2006

LINDA VERMEIREN
CARNEVALE
FOTOTENTOONSTELLING
07-06 tot 26-06
De Zandloper

MARTIN VANDEN HENDE
DE VERWORPENEN
FOTOTENTOONSTELLING
28-06 tot 04-09
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

De Seizoenbrochure 2006-2007 is beschikbaar vanaf
2 juni. Bel 02 460 73 24 of mail info@dezandloper.be

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

