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Weet iemand waar we met
Wemmel naartoe moeten?
Een balans van zes jaar gemeentebeleid

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober hebben we de afgelopen maanden voor verschillende beleidsdomeinen bericht over de prestaties van de
Wemmelse meerderheid. De balans is niet altijd positief. De verwachting dat er na Geurts
eindelijk een nieuwe wind zou waaien, was te optimistisch. De nieuwe wind leek meer
op een zwak zuchtje, hier en daar zelfs op een kuchje. De grote tekortkomingen van het
beleid blijven onvoldoende transparantie, het niet aanvaarden van Vlaamse regels en de
ons kent ons politiek.
Een proces meer of minder
De nieuwe meerderheid onder leiding van
burgemeester Marcel Van Langenhove
worstelt nog steeds met enkele vervelende
erfenissen uit het verleden. Zo hangt het
proces over de onterechte onteigening
van gronden van De Lijn aan het vroegere
tramstation als een zwaard van Damocles
boven het hoofd van onze gemeente. Het
gaat om een schadeclaim van honderdduizenden euro’s. Deze meerderheid kreeg
dit dossier ook de laatste zes jaar maar
niet opgelost.
Een ezel stoot zich geen twee keer aan
dezelfde steen zou je denken, maar neen,
de meerderheid heeft zich de laatste zes
jaar te pas en te onpas verwikkeld in allerlei juridische procedures. Dikwijls ging
het over communautaire kwesties, zoals
het onwettig benoemen van leerkrachten in de Franstalige gemeenteschool,
het misbruik van de regels wat betreft
de bestuurstaal of het samenwerken met
Vlaamse instellingen. Zaken die nochtans
duidelijk geregeld zijn in onze wetgeving
of die in het voordeel zouden spelen van
àlle Wemmelaars ongeacht hun thuistaal.
Dat uitgerekend een meerderheid onder
leiding van een burgemeester die niets
van communautaire spelletjes wil weten,
zoals hijzelf zegt, deze weg insloeg, is
vreemd.
Om ideologische en communautaire redenen laat de gemeente bovendien ettelijke
miljoenen links liggen. Zo bekostigt ze
bijvoorbeeld de uitbreiding van de Franstalige school van zo’n miljoen euro liever
helemaal zelf dan de beschikbare subsidies
aan te vragen aan Vlaanderen. Wemmel
boort zich hiermee zo’n 750.000 euro
door haar eigen neus. Wie betaalt dat?
Juist, jij en ik.

De vroegere tramstatie. Over de onteigening van de gronden loopt een jarenlang proces met De Lijn.

Bravo
Deze legislatuur sloot Wemmel aan
bij de politiezone AMOW en werd de
politie ondergebracht in de vernieuwde
Hoeve Dries. Een interventieteam en de
wijkagentenwerking werden uitgebouwd.
Dat levert positieve resultaten op en is
een groot verschil met vroeger, al kon dat
moeilijk slechter. De meerderheid maakte
ook werk van een gestage renovatie van
de Residentie Geurts. En ook het plaatselijk welzijnsbeleid werd uitgebouwd met
een aparte dienst. Daarvoor: bravo.
Jeugd, sport en cultuur
Op het vlak van jeugd, sport en cultuur
mist de gemeente doelbewust overheidsgeld. Omdat de gemeente geen plannen
voor de plaatselijke jeugd en cultuur wil
opstellen, kan ze geen beroep doen op

de subsidies die Vlaanderen hiervoor uittrekt. Zo loopt de gemeente 76.000 euro
voor cultuur en 31.805 euro voor sport
mis. Wemmel heeft een mooi sportstadion en een mooie sporthal. Voor het
gebruik van deze infrastructuur gebruikt
de gemeente echter volstrekt onduidelijke criteria. Een officieel goedgekeurd
gemeentelijk reglement bestaat niet. Er
valt geen staat te maken op het sportbeleid, want vanuit het niets werd het
zonevreemd gelegen sportcentrum van
Sibelgas aan de Zijp aangekocht. Een
zeer omstreden beslissing. Kostprijs: 1,5
miljoen euro. Reden van de aankoop: niet
bekend. “We hebben nog niks beslist over
de bestemming, we laten het u op tijd weten”, verwoordde de burgemeester het op
een gemeenteraad. Normaal spoort een
gemeente haar inwoners ook aan om deel
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te nemen aan sportactiviteiten. Wemmel
niet. Het gemeentebestuur presteerde het
de Nederlandse sportverenigingen een
verbod op te leggen om brochures van de
Wemmelse sportclubs uit te delen in de gemeenteschool. Een echte reden voor deze
weigering gaf het schepencollege niet.
Prestige versus verenigingsleven
Opnieuw vanuit die vreemde communautaire obsessie verkiest de gemeente het
plaatselijke verenigingsleven financieel
niet te ondersteunen, zoals dat in bijna
alle andere gemeenten de normaalste
zaak van de wereld is. Een gemakzuchtige oplossing, want zo moet ze zich ook
niet de kop breken over een rechtvaardig
reglement. Resultaat: verenigingen doppen zo goed en zo kwaad als het kan hun

positief is dat. Al viel het in dit dossier op
dat de gemeente voor de dure restauratie
plots wel geld vanuit Vlaanderen wilde
ontvangen. Waarom hier wel en in andere
dossiers niet? Het bestuur maakte deze
legislatuur ook de openluchtopera
Nabucco mogelijk. Een prestigeproject
waarop veel volk aanwezig was, maar een
doorn in het oog van vele gewone verenigingen. Zij kloppen al jaren tevergeefs
aan bij het gemeentebestuur en zagen nu
plots zomaar een pak ‘cultureel’ geld naar
dit prestigeproject gaan.
Schepen van jeugd en cultuur Chris
Andries trok zich verder terug in ‘zijn’ bibliotheek, waar hij allerlei activiteiten liet
organiseren. Het gemeenschapscentrum
de Zandloper paste niet in zijn kraam. Bij
overlegmomenten over de speelpleinwer-

vertraging van allerlei procedures. Vertraging die Coen nadien schaamteloos “de
schuld van de hogere overheid” noemde.
Schepen Coen zorgde voor een ‘zone 30’
aan de scholen, maar ook voor de gevaarlijke ‘verkeerskussens’ en die megagrote
en overvolle verkeersborden waar iedereen verbaasd naar stond te kijken.
Over de realisatie van het nieuwe containerpark, waarvan de normale werking
nog wel even op zich zal laten wachten,
rolden de schepenen dan weer over elkaar
heen om te bewijzen wie deze prachtige
pluim op zijn/haar hoed mocht steken.
Een milieuraad kwam er wél, net als de
aanzet van een globaal waterbeleid en de
strijd tegen de hondenpoep. Toevallig
of niet bevoegdheden van de oppositieschepen? Gemeentelijke informatie kreeg

Het sportterrein van Sibelgas aan de Zijp werd door de gemeente voor veel geld aangekocht. Maar om wat mee te doen?

eigen boontjes. Sommigen krijgen van
de gemeente een lokaal ter beschikking,
anderen niet. Naar het hoe of waarom
mag je raden. De meerderheid kiest
ervoor de verenigingen “enkel logistieke steun te geven”. Dat gaat dan over
busvervoer en het vervoer van materiaal.
Aan wie en waarom is echter onduidelijk.
Provinciegouverneur Lodewijk De Witte
heeft inmiddels twee keer bij de gemeente
aangedrongen op een reglement voor het
gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en het verlenen van steun aan verenigingen. Tevergeefs, de meerderheid blijft
bij haar standpunt.
De gemeente kon dit jaar de mooi gerestaureerde oude pastorij officieel openen
en bracht er de muziekacademie in onder.
Het geeft de bloeiende academie zonder
enige twijfel veel meer armslag. Zeer

king en het jeugdbeleid stuurde hij veelal
zijn kat. Hij realiseerde enkele nieuwe
openbare speeltuinen en nam een ambtenaar voor jeugd en sport aan. Maar dat
was het zowat. Of het zou die vreemde
pogingen tot ‘jumelage’ met het Franse
Chamalière moeten zijn…
Overleg: zero points
Op het vlak van overleg scoort onze
gemeente ronduit zwak. Enkel burgemeester Van Langenhove en schepen
Bernard Carpriau durfden de confrontatie
met hun bevolking aan. Schepen Nathalie
de Suray en schepen Louis Coen stelden
zelfs alles in het werk om de verplichte
adviesorganen, zoals de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening of
de mobiliteitsraad, op de lange baan te
schuiven. Het resultaat was een hopeloze

de bevolking deze legislatuur meer dan
vroeger via een moderne website en een
nieuw gemeentelijk infoblad. Zeker en
vast een enorme stap voorwaarts, al geven
de schepenen in ‘Wemmel Info’ soms een
nogal eigengereide versie van de feiten.
Tot slot
Het was zes jaar onduidelijk waar de
meerderheid heen wilde. Dat is zowat de
beste samenvatting die je over het Wemmelse beleid kan maken. Wil dat zeggen
dat Wemmel lelijk is en onaangenaam om
wonen? Natuurlijk niet! Wemmel is een
mooie, aangename gemeente. Onze
bovenstaande analyse doet daar niets aan af.
Maar dat je van een rijk gemeentebestuur
meer mag verwachten, is ook duidelijk.
Joris Herpol
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Honderden graven worden
opgeruimd
Het klinkt misschien wat luguber, maar er is beweging gesignaleerd op de Wemmelse
begraafplaats. Werklieden van de gemeente zijn de laatste maanden druk in de weer
geweest met de aanleg van een nieuw urneveld en columbarium. De gemeente stelde
inmiddels ook een plan op om honderden graven op te ruimen. Het gaat om grafstenen
die vervallen of verzakt zijn, of om graven waarvan de concessie is vervallen. Nabestaanden krijgen de kans om hun concessie te vernieuwen.
Het is even schrikken als je op de
begraafplaats van Wemmel komt. Voor
enkele honderden graven staat er een wit
bord met de mededeling dat de concessie vervalt en dat de nabestaanden een
nieuwe moeten aanvragen. Indien er geen
aanvraag tot verlenging komt, zal de gemeente de graven opruimen. Het zijn 656
graven die voor opruiming in aanmerking
komen. Momenteel hebben nog maar 30
nabestaanden gereageerd. Het merendeel van die dertig aanvragen zijn voor
eeuwigdurende concessies, die automatisch worden omgezet naar 50 jaar en op
aanvraag gratis verlengd kunnen worden.
In totaal zijn er 148 eeuwigdurende
concessies op de Wemmelse begraafplaats

toegekend. Momenteel werkt de gemeente echter met betalende concessies. Een
verlenging kost 660 euro.
“Er moest echt iets gebeuren met de
begraafplaats”, vertelt bevoegde schepen
Jan Verhasselt. “Heel wat graven worden
niet meer bezocht en dus ook niet meer
onderhouden. Dat resulteert in verval.
Daarom heeft de gemeente een saneringsplan opgesteld. Voor elk graf dat in
aanmerking komt voor sanering werden
bordjes geplaatst met de mededeling
van de saneringsplannen. We hopen dat
zoveel mogelijk mensen reageren en
dat ze de begraafplaats en concessie van
overleden familieleden in orde maken. De
familieleden hebben nog tot oktober dit

jaar tijd om te reageren. Daarna starten
we met de saneringsfase en worden de
grafstenen en kelders die helemaal verzakt
of gebarsten zijn, opgeruimd. We starten
met de opruimactie pas na november,
omdat heel wat nabestaanden met
Allerheiligen de begraafplaats bezoeken.
Zo verhogen we de kans dat mensen toch
nog reageren en hun concessie verlengen”,
zegt de schepen.
Inmiddels liet Verhasselt ook een speciale
elektronische poort met tijdslot aan het
kerkhof bouwen. Daarmee wil hij vandalen ver van de begraafplaats houden.
“Niet dat we nu veel last hebben van
vandalen, maar voorkomen is beter dan
genezen. We hopen de bezoekers van de
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Grafzerk nummer 4.419 spreekt
Sinds 1979 lig ik hier op het kerkhof van Wemmel, alwaar
ik de mens, die hieronder begraven ligt, beschut tegen alle
weer en wind. Ik draag zijn naam in bronzen letters. Heel af
en toe krijg ik bezoek. Met Allerheiligen loopt het hier vol
mensen die mij en mijn collega’s veel bloemen brengen. Ik lig
in een concessie van 15 jaar. Normaal zou ik in mijn functie
ontheven moeten zijn in 1994. Ik denk dat ze mij vergeten
zijn en dat is maar best zo.
Op een dag zijn de mensen, die op het kerkhof helpen, een
paneeltje komen plaatsen bij mij en ongeveer 700 andere
collega’s. Op dat paneeltje een tekst, net als een doodsbrief:
“Mevrouw, mijnheer, wij moeten u met spijt melden dat wij

begraafplaats te sensibiliseren en hen er
attent op te maken dat ze via een drukknop steeds buiten kunnen geraken, maar
dat ze na het sluitingsuur niet meer binnen geraken.”
Uitbreiding
Werkmannen van de gemeente zijn ook
druk bezig met de uitbreiding van het
kerkhof aan de linkerzijde. Omdat er al
ruim vierduizend graven zijn, is er niet
veel plaats meer over en is uitbreiding
nodig. Het gaat om het laatste perceel dat
aangesneden kan worden, want verderop
zijn tuinen van woningen gelegen. De gemeente zal rond de uitbreidingszone een
nieuw groenscherm plaatsen. Er is ook

over het graf met het stoffelijk overschot van (naam van mijn
mens) terug moeten kunnen beschikken. Wij verzoeken u
de voorwerpen, die zich nog op het graf bevinden, weg te
nemen voor 1 oktober 2006.” Help! Dat wil dus zeggen dat
ze mij van dan af kunnen komen halen om steenslag van mij
te maken. Waarom dit ludiek tekstje? Als het al lang geleden
is dat mijn lezers nog het graf van hun familielid hebben
bezocht, dan is het nu het moment om te gaan zien of hij/zij
ook met uitdrijving bedreigd is. Indien wel, dan kan men het
kruisbeeld en de eventuele foto wegnemen als herinnering.
Buig nog eens voor de zerk, dat apprecieer ik. Wij gaan er
ook voor. (ws)

al een nieuw urneveld en columbarium
aangelegd, omdat in het oude columbarium geen plaats meer is. Mensen kiezen
immers steeds meer voor verassing. Op
het nieuw aangesneden perceel werd een
ruimte voor honderd graven aangelegd.
In de ondergrond werden voor het eerst
buizen gestoken voor de ontgassing. Dat
is sinds het decreet van 2004 over de
begraafplaatsen verplicht. De buizen zijn
uitgerust met een luchtfilter en staan uit
het zicht opgesteld naast een grote spar.
Er wordt ook een nieuwe strooiweide
aangelegd. De oude strooiweide blijft
natuurlijk ook bestaan. Voorts werd een
nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. “Dat
was nodig om de ceremoniewagens, die

voor een begrafenis het kerkhof oprijden,
makkelijker te laten draaien”, vertelt Jan
Verhasselt. “De begraafplaats werd voor
het eerst sinds lang grondig aangepakt,
al is er voor de volgende legislatuur nog
werk aan de winkel. Zo zou het gebouw
waar het personeel van de gemeente
in ondergebracht is, moeten worden
vernieuwd, maar dat hangt af van de
budgetten die de gemeente daarvoor ter
beschikking kan stellen.”
Joris Herpol
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Telex
• De weg naar de Zandloper vinden,
wordt makkelijker. De gemeente plaatste
extra wegwijzers naar het gemeenschapscentrum. • Provinciegouverneur
Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant
heeft een onwettige benoeming van
een leerkracht in de Franstalige school
geschorst. De oppositielijst ‘Wemmel’ had
een klacht ingediend tegen de benoeming. • De diensten van de gouverneur
onderzoeken ook nog een klacht van
‘Wemmel’ tegen de benoeming van zes
andere leerkrachten van de Franstalige
basisschool. • De betrokken leerkrachten
kunnen geen geldig getuigschrift van de
kennis van het Nederlands voorleggen,
waardoor hun benoeming onwettig is. •
Voor de eerste keer mochten op de nu al
83ste Wemmelse jaarmarkt ezels worden
ingeschreven voor de dierenprijskamp.
• Guido Goeman, voorzitter van het
jaarmarktcomité, merkte op dat er in
Wemmel niet zoveel ezels rondlopen, en
dat daarom ook ezels uit andere gemeenten mochten deelnemen aan de prijskamp.
• In de gemeentelijke Nederlandstalige basisschool van Wemmel wordt dit
schooljaar een dagopvang voor 0- tot
3-jarigen opgestart. Er is plaats voor 14
kinderen. • Op de gemeenteraad net voor
de zomervakantie ontstond een bijzonder
bitsige discussie tussen schepen Bernard
Carpriau (MR-Lijst Burgemeester) en
schepen Nathalie de Suray (CdH-Lijst
Burgemeester) over de aanwerving van
een extra personeelslid voor de dienst
ruimtelijke ordening. De meerderheid
van de lijst van de burgemeester stemde
tegen het voorstel van de Suray om een
extra kracht aan te werven. • Bernard
Carpriau vond de dienst al “overbevolkt”.
Hij wil een reorganisatie van de dienst.
• Langs Vlaamse zijde steunden ‘Wemmel’ en het Vlaams Belang het voorstel
van de CdH-schepen wél. De Vlamingen
hopen dat er met de aanwerving van
een ruimtelijk planner na drie jaar toch
beweging zou kunnen komen in het dossier voor de opmaak van het Ruimtelijk
Structuurplan. • CdH en PS lieten na
de gemeenteraad weten dat ze niet meer
zullen opkomen met de tweetalige Lijst
van de Burgemeester, omdat ze hem “te
Vlaams” vinden. • CdH en PS vormen
nu samen met Ecolo en FDF een nieuw
Franstalig kartel. • Dat kartel zal ‘Intérêts
Communaux’ (gemeentebelangen) heten.

Biodanza

• Opmerkelijk is dat het Franstalige kartel
in feite het (Franstalige) politieke spiegelbeeld is van het Nederlandstalige kartel
‘Wemmel’ (CD&V, N-VA, SP.A, Groen!,
onafhankelijken). • VLD en MR blijven
de tweetalige lijst van de burgemeester
trouw. • Jong VLD-Wemmel liet in een
persmededeling weten dat het niet opkomt met de komende gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling betreurt dat er in
Wemmel geen Vlaamse Open Lijst is gekomen, zoals dat in Wezembeek-Oppem
en Kraainem wel gebeurde. • De bouw
van het nieuwe kinderdagverblijf Snoopy
aan de Residentie in de Prins Boudewijnlaan zal 1 miljoen euro kosten. • De
werken zullen 220 werkdagen in beslag
nemen en beginnen met de start van het
schooljaar. • Het gemeentebestuur heeft
voor de periode 2007-2008 huisvuilzakken besteld. Het gaat om een budget van
37.510 euro per jaar. • Ter hoogte van de
Lindendreef komt op de Robberechtsstraat een zebrapad. • Aquafin neemt het
beheer van het pompstation ter hoogte
van de samenvloeiing van de Maalbeek
met de Molenbeek over van de gemeente.
De waterzuiveringsmaatschappij gaat het
station, waaruit elke drie weken twee
vrachtwagens slib worden gehaald, zelf
onderhouden en later verbouwen.
• Burgemeester Marcel Van Langenhove
heeft bij de politie een klacht ingediend
tegen het Taal Aktie Komité (TAK). Leden van het TAK hadden Franstalige teksten van tweetalige straatnaamborden met
verf overschilderd. • Tijdens de vakantie
sloeg de verveling bij enkele jongeren toe.
Ze vonden er niets beter op dan twee keer
brand te stichten. Dat gebeurde in een
vuilnisbak in het park van de Residentie
en op een terras in een woning. • Net
voor de zomervakantie ontstond ook
brand in de Sint-Jozefsschool. Het klaslokaal van het vierde leerjaar brandde uit.
Er vielen gelukkig geen gewonden. De
brand ontstond door een kortsluiting in
een CD-speler. • De leerlingen worden in
september voorlopig in een ander lokaal
opgevangen. ( JH)

Zin om meer te genieten van het leven,
met meer vreugde, meer vitaliteit, meer
zelfvertrouwen? Bios betekent in het
Grieks ‘leven’ en danza ‘beweging vol
betekenis’. Dans van het leven! Biodanza
werd in de jaren ‘60 ontwikkeld door
Rolando Toro, een Chileense psycholoog,
antropoloog. Hij startte vanuit een studie
aan de universiteit van Santiago de Chili
waarin reacties van bepaalde mensen op
verschillende soorten muziek werden
getest. Door eenvoudige oefeningen, die
voor iedereen toegankelijk zijn, neem je
weer contact op met je lichaam, met wat
je voelt, met het essentiële, met het plezier
van de beweging en de muziek. Je gedachten worden op nul gezet. Het ene moment
zweef je op Vivaldi of Chopin, het andere
moment leef je je uit op salsa, jazz of Robbie Williams. Biodanza is een systeem van
integratie en persoonlijke groei dat werkt
met beweging, muziek en emotie. Je hoeft
niet te kunnen dansen en choreografie is
er zeker niet bij. Je danst alleen, met twee
of in groep en er wordt nooit iets opgelegd. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat regelmatig deelnemen aan
Biodanzasessies een positieve invloed heeft
op het immuunsysteem en het algemeen
welzijn, zowel psychisch als fysisch. Na
een paar sessies voel je vaak al een verschil.
Je voelt je blijer, je krijgt meer zelfvertrouwen, je durft meer te genieten van
het leven, je hebt meer energie, je stress
vermindert. Buiten het plezierige aspect
heeft Biodanza zeker diepgaande
effecten. Je krijgt een nieuwe verbondenheid met jezelf, met de anderen, met
de kosmos. Biodanza is voor iedereen:
mannen en vrouwen, jong en oud, soepel
en stram. Kom proberen mee te dansen,
te stappen, te springen, te ontspannen, te
lachen, je uit te leven.
Info: wanneer: elke maandag van 20.00
tot 21.30 uur (buiten de schoolvakanties)
Startdatum: 4 september (gratis kennismakingsavonden op 4 en 11 september)
Begeleiding: Françoise Masset, Biodanzalesgeefster onder supervisie van de ‘School
voor Biodanza Rolando Toro’, Brussel
Waar: GC de Zandloper
Kledij: losse kledij (geen spannende
jeans); we dansen blootsvoets; flesje water
is aangeraden.
Inschrijving: Françoise Masset, 0479-79
90 68, francoisemasset@hotmail.com
Bijdrage: 10 euro per sessie, 36 euro voor
4 opeenvolgende sessies, 80 euro voor
tienbeurtenkaart. Instappen kan op elk
moment van het jaar. Graag vooraf contact opnemen.
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Start to run
5 en 10 km joggen - Gezinsbond Wemmel
vanaf woensdag 6 september
Maandag 26 juni werkten 19 deelnemers de ‘Start-to-runtraining’ af die in april door de Gezinsbond Wemmel was opgestart.
Onder leiding van Renaat Dreesen leerde iedereen op 10 weken
tijd 5 km joggen.
Omwille van de bijzonder enthousiaste reacties wordt dit initiatief
herhaald. Vanaf woensdag 6 september start een nieuwe looptraining voor beginners. En wie al 5 km kan joggen, kan een training
van 5 naar 10 km volgen. Er wordt driemaal per week in groep
getraind: maandag- en woensdagavond en zaterdagochtend.
Info en inschrijvingen:
02-460 73 62 en 02-460 63 66,
frieda.hermans@coditel.net

Exploratie van de IJzermonding
Natuurpunt Wemmel
9 september - 8.30 uur - parking gemeentehuis Wemmel
Op zaterdag 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 verder naar Stuivekenskerke
(Diksmuide), waar we met J-P. Verduystert op zoek gaan naar
de Viconia Kleiputten. Wij plannen ook een ‘droog’ alternatief
voor de namiddag.
Het programma ziet er grosso modo als volgt uit:
> Bijeenkomst op de parking voor het gemeentehuis van Wemmel
> Vertrek om 8.30 uur
> Vanaf 10.00 uur bezoek van het reservaat rond de IJzermonding
> 12.30 uur een snelle hap in een plaatselijke eetgelegenheid
(picknick mogelijk)
> 14.30 uur wandeling in Stuivekenskerke (tot 16.30 uur)
> Vertrek naar Wemmel rond 16.45 uur
> Terug in Wemmel rond 18.15 uur

Praktisch:
Het aantal deelnemers is beperkt tot 53 personen. De reis is
gratis. Eten en drank zijn ten laste van de deelnemers. Zoals in
het verleden leggen wij ook nu een inschrijvingslijst aan waarbij
wij chronologisch te werk gaan, echter met voorrang voor onze
Wemmelse leden. Indien er genoeg plaats is, kan iedereen mee,
dus ook niet-leden van Natuurpunt.
Mee te nemen: zeker en vast laarzen. 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 terecht bij:
> Hilda De Coninck, tel. 02-461 35 32
> Rik Devriese, tel. 0496-32 09 32, hendrik.devriese@skynet.be
> Pierre De Neef, tel. 02-460 26 11, pdeneef@coditel.net

Dag van de landbouw
Landelijke Gilde Relegem
Zondag 1 oktober

Danscursus
Happy Dance

Om 10.00 uur wordt een eucharistieviering opgeluisterd door
de koninklijke fanfare De Vrede van Bollebeek en het Relegems
zangkoor. Na de mis gaat de fanfare in stoet naar de gemeenteschool voor de wijding van de landbouwvoertuigen. Vanaf 12.00
uur is er doorlopend varken aan ‘t spit, frieten, kinderrommelmarkt en animatie met volksspelen, vendelzwaaien, een springkasteel, schminken en paardrijden voor kinderen. Dat alles in
een familiale sfeer met gezellige muziek van onze lokale Radio
Relegem. Wat ook niet zal ontbreken, is lekkere taart, ijsjes en
koffie én kriek van het vat. Leden van de Landelijke Gilde Relegem krijgen 1 consumptie gratis. Men zegge het voort.
Info: www.lgrelegem.be

Vanaf vrijdag 15 september om 20.10 uur met stijl- en trendydansen en om 21.10 uur met standaard en Latijnse dansen
gevorderden. Op 22 september om 19.15 uur met Salsa Basics
en op 13 oktober om 19.15 uur met Argentijnse tango. Cursusplaats: de Zandloper.
Info:
Happy Dance, tel. 02-411 79 11
happydance@chello.be
www.happydance.be

08 IN DE ZANDLOPER

Tekstverwerking
CVO Meviza
vanaf 5 september om 9.00 uur - GC de Zandloper
Deze cursus is bedoeld voor mensen die
nog niet echt met een tekstverwerker
overweg kunnen. Zoals steeds gebeurt
ook deze cursus in een ontspannen sfeer
en de onderwerpen hebben een hoog
praktisch gehalte. Het theoretische
gedeelte wordt strikt tot het nodige doelbewust beperkt gehouden, tot het strikt
nodige. De praktijk primeert!
Iedere cursist beschikt tijdens de les over
zijn eigen laptop en daardoor zijn er ook
ruime mogelijkheden om praktische
ervaring op te doen. Er is ook voldoende
gelegenheid om vragen te stellen tijdens
het oefenen.
Moet je voorkennis hebben? Als cursist
zal je je eigen aangemaakte documenten
op een snelle en efficiënte manier moeten
bewaren en ze terug op moeten roepen
om aanpassingen te kunnen aanbrengen.
Daarom is enige kennis van de Windowsverkenner nodig.
Inhoud van de cursus
Deze cursus is een eerste kennismaking met de fascinerende wereld van de
tekstverwerking. Je maakt kennis met
de basistechnieken, zoals werken met de
verschillende beeldweergaven, gebruik
maken van menu’s en werkbalken. Je leert
werken met nieuwe en bestaande teksten:
het intypen en opslaan van nieuwe documenten en het openen en hergebruiken
van opgeslagen documenten. We leren de
cursor efficiënt te besturen en de nodige
selecties te maken om het lettertype, de
puntgrootte, de kleur en de stijl aan te
passen. Je leert manuele tekstcorrecties
maken, maar ook gebruik maken van de
automatische spellingcontrole en auto-

Praktische informatie
Wie kan
inschrijven?

Iedereen is welkom. Ook jonge en wat minder jonge senioren
worden met open armen ontvangen! We passen het lestempo
individueel aan.

Aantal deelnemers?

Per cursusreeks 14 deelnemers maximaal, wie over een eigen
laptop beschikt en deze meebrengt kan wel aansluiten.

Lesdagen:

De lessen hebben plaats op dinsdag van 9.00 tot 12.15 uur met
inbegrip van een pauze. De cursus telt 15 weken (eerste semester schooljaar 2006-2007). We starten op dinsdag 5 september
en eindigen voor de kerstvakantie.

Lesplaats:

GC de Zandloper

Prijs:

45 euro met inbegrip van de verzekering, cursusmateriaal en
het gebruik van de apparatuur ter plaatse.

Opleidingscheques:

Ben je een werknemer en woon je in Vlaanderen of het Brussels gewest? Ja, dan kun je de helft van de prijs recupereren
door gebruik te maken van de opleidingscheques. Heb je geen
diploma algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs? Dan kan je door een opleiding te volgen je persoonlijke
bijdrage voor het aanschaffen van opleidingscheques volledig
terugbetaald krijgen. Je leert tot een maximum van 250 euro
per jaar gratis! Info via je plaatselijk VDAB-kantoor, bestellen
kan via 0800 30700 van 8.00 tot 20.00 uur.

Hoe inschrijven?

Inschrijvingen voor de cursus uitsluitend via GC de Zandloper. Na inschrijving dient de betaling te gebeuren via overschrijving van het lesgeld van 45 euro op rekening van het
Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Meviza, Vaartstraat 1/bus 2, 1800 Vilvoorde: 068-2312852-11

Meer weten?

Bel ons: GC de Zandloper, 02-460 73 24

CVO Meviza, 02-257 03 99 of 0486-79 25 85 (Bruno Leroi)
Mail ons: info@cvo-meviza.be
Bezoek ons: www.cvo-meviza.be
correctie. Je leert pagina-eigenschappen
instellen, alineaopmaak, tabinstellingen
maken, regels bijeenhouden, opsommingen en nummeringen gebruiken, randen
en arceringen aanbrengen... Kortom,

je leert stap voor stap, op een veilige en
ergonomische manier en op een aangepast
tempo de tekstverwerker echt gebruiken!

Nederlands leren en oefenen
Conversatiegroep en 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 in GC de Zandloper. Of om
je anderstalige buren, collega’s of vrienden aan te sporen dat te
doen… Hieronder vind je alvast het aanbod:
- niveau 1.1 (beginners): maandag en woensdag 18.30-21.25 uur
- conversatiegroep: dinsdag 19.30-21.30 uur

Inschrijvingen: op 31 augustus tijdens de informatie- en inschrijvingsdag van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.
Tijdens deze informatie- en inschrijvingsdag kan je van 9.30 tot
11.30 uur en van 19 tot 20.30 uur in GC de Zandloper terecht
voor informatie over de taalcursussen Nederlands van taalcentra
uit de omgeving. Je kan er dus ook voor cursussen in de omliggende gemeenten inschrijven.
Wil je graag nu al meer informatie over de cursussen en de conversatiegroepen, stuur dan een e-mail naar karen.stals@derand.be
of telefoneer naar 02-456 97 85.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Hoe zit de vork aan de
steel?
Dinsdag 5 september
19.30 uur
GC de Zandloper

Op 8 oktober verkiezen we nieuwe leden
voor de gemeenteraad. Wist je dat sommige spelregels van de lokale politiek
veranderen na deze gemeenteraadsverkiezingen? Ook de spelregels van de
verkiezingen zelf zijn veranderd. Weet jij
nog hoe de vork aan de steel zit?
Dit is een ideaal moment om je licht op te
steken en de krachtlijnen van het nieuwe
gemeentedecreet en kiesdecreet onder
de loep te nemen. Arch’educ organiseert verschillende informatieavonden
in samenwerking met de cultuur- en
gemeenschapscentra en met de steun van
de Wakkere Burger vzw. Eerst behandelen we de gemeente. Hoe werkt een
gemeente? Wie doet wat? Daarna gaan we
in op de verkiezingen zelf. Hoe verlopen
de verkiezingen? Hoe kan ik geldig stemmen? Wat gebeurt er daarna met mijn stem?
Deelname aan een informatieavond is gratis.
Inschrijven:
Arch’educ, Stationsstraat 70, 1730 Asse,
tel. 02-454 54 01, fax 02-454 54 02,
e-mail: info@archeduc.be of via de
website www.archeduc.be. Je kan ook
inschrijven via de Zandloper.

Wekelijkse conditiegym
SCVLV
vanaf woensdag
13 september
GC de Zandloper
In het teken van het ontwikkelen van een
goede conditie worden de deelnemers,
onder de leiding van professionele trainers, continu gemotiveerd en
gestimuleerd om aan hun conditie te
werken. ‘Bodyshaping’ is daarbij mooi
meegenomen.
De jaarlijkse bijdrage van 70 euro bevat
het cursus- en lidgeld, de verzekering
en het huurgeld voor gebruik van de
infrastructuur en de muziekinstallatie. De
dochters (14 t.e.m. 17 jaar) van aangesloten leden betalen 50 euro. De verzekering
is geldig zodra het doktersattest wordt
ingeleverd en dit uiterlijk op 18 oktober
2006. Voor het eigen comfort vragen we
ook om een sportmat of badlaken mee te
brengen.
De conditiegym vindt plaats elke woensdagavond in GC de Zandloper:
> 1ste groep: 19.00 tot 20.00 uur
> 2de groep: 20.00 tot 21.00 uur
> 3de groep: 21.00 tot 22.00 uur (BBB
(borst, buik en benen)-programma)
Geïnteresseerden kunnen kennismaken
via een proefbeurt. Inschrijven kan ter
plaatse een kwartier voor de aanvang van
iedere beurt.
Info: Monique Van der Straeten,
tel. 02-461 19 38

Verkiezingsdebat
Vlaamse Kring / VVB
14 september
20.00 uur
GC de Zandloper
In de aanloop naar de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen organiseert
de Vlaamse Kring (VVB-AMOW) met
de hulp van de Vlaamse Volksbeweging
een debat tussen alle Vlaamse partijen
over de verfransing en verstedelijking van
Vlaams-Brabant en de politieke oplossingen die zij aanbieden om de ‘verbrusseling’ een halt toe te roepen. De toegang
is gratis.

Cabaretavond
‘de Brusseleirs’
SCVLV
vrijdag 22 september
20.00 uur
Villa Beverbos
“Ne neuve groep zwanzers”, noemen
ze zichzelf. Jef De Keyser, stichter van
de Academie van het Brussels en van de
Stichting van de Brabantse dialecten,
brengt samen met Marcel De Schrijver
en Mars Moriau, een verrassend cabaretprogramma in het authentiek Brussels.
Het wordt een amusant optreden met
hilarische verhaaltjes en sketches in het
Brussels dialect.
Bijdrage in de kosten:
Leden en hun partner betalen 3 euro,
niet-leden 5 euro.
Tijdens de pauze en na het optreden wordt
een hapje en een drankje aangeboden.
Info: Monique Van der Straeten,
monique.van.der.straeten@scarlet.be,
tel. 02-461 19 38.
Kijk ook op onze website http://members.
lycos.nl/scvlvwemmel

De verbeelding van de
vrouw in de negentiende
eeuw
Markant
Aan de hand van zowel beeldende kunst,
literatuur als muziek wordt in de loop van
vijf maandagvoormiddagen de positie van
de vrouw in de maatschappij geschetst.
Dankzij het rijk cultureel patrimonium
- aangevuld met wetenschappelijke en
pseudo-wetenschappelijke literatuur - is
het mogelijk een inzicht te verwerven in
de verhoudingen tussen man en vrouw
in de negentiende eeuw. Verschillende
beroemde, maar ook heel wat minder bekende namen, zullen de revue passeren.
Naast een aantal thema’s, zoals de femme
fragile en de femme fatale, zal ook het
werk van verschillende kunstenaars, die
zich specifiek toelegden op de verbeelding
van de vrouw, toegelicht worden. De spreker is professor P. De Smet die ons reeds
geboeid heeft met drie vorige lezingen.
Deze vijf lessen hebben plaats op 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober, 23 oktober en
13 november, telkens van 9.30 tot 12.00
uur in de Zandloper.
Bijdrage: 50 euro.
Inlichtingen en inschrijvingen: Nicole
Spittaels, tel. 02-460 16 69.
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Marc Vermeirsch
Veel is voorbij, veel
moet nog komen
Wo 06-09 tot
ma 02-10
fototentoonstelling

Elk land heeft zo zijn gebieden die dreigen
vergeten te worden. Zo ook Krupnik
aan de voet van het Piringebergte in
Bulgarije. Het werd 100 jaar geleden op
de wereldkaart gezet door er even van te
verdwijnen. Deze gebeurtenis staat in de
geschiedenisboeken vermeld als de ‘Kresna-Krupnikaardschok’ en is de zwaarste
die Zuidoost-Europa ooit trof. Bovendien
ontnam de sluiting van de steenkoolmijnen

een groot deel van de bevolking elk perspectief op tewerkstelling. Bijna alle jonge
mensen trokken weg om hun (on)geluk
elders te zoeken. Daarom zie je nog zoveel
hardwerkende oudjes op mijn foto’s.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Kalligrafie
Vanaf 04-09

Some Like It Hot
Zo 24-09

Het woord kalligrafie is afgeleid van het
Grieks en betekent ‘mooi schrijven’. Het is
een ambachtelijke bezigheid waarvan het
ontstaan niet precies te dateren is, maar de
technieken, de benodigdheden en zelfs een
aantal lettervormen zijn sedert de middeleeuwen amper veranderd. In de cursus leer je
een alfabet, waarvan de vorm van de letters
gebaseerd is op een humanistisch cursief uit
de 15de eeuw. Het schrift dat je hiermee bereikt, heeft een perfecte leesbaarheid en kan
met een vlotte snelheid geschreven worden.
Opgelet: eenmaal gebeten door de lettermicrobe krijg je er nooit meer genoeg van!

Chicago, jaren ‘20. Joe en Jerry, twee
muzikanten, zijn getuige van een moord
door de maffia. Ze vluchten en reizen
verkleed als vrouw mee met een muziekgroep van vrouwen. De vermomming
lijkt te werken, totdat een zangeres met
liefdesverdriet voor Josephine ( Joe) valt
en een overjarige playboy verliefd wordt
op Daphne ( Jerry). Als de maffia hen ook
nog eens op het spoor komt in Miami,
zijn de problemen compleet. ‘Some Like
It Hot’ van Billy Wilder met o.a. Marilyn
Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon en
George Raft wordt de beste komedie aller

Cursus

Lesgever: Annie Lernout
Prijs: 90 euro (materiaal inbegrepen)
Data: telkens op maandag van 19.30 tot
22.00 uur
4, 11 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november
Inschrijvingen: tel. 02-460 73 24 of
info@dezandloper.be

film

tijden genoemd. Tijdloze klasse, waarmee
we samen ons seizoen feestelijk openen!
15.00 uur - de Zandloper
tickets: 3 euro (kassa), 2,50 euro (vvk),
filmstrip: 10 euro voor 5 films

Allee

Tentoonstellingsproject
De Zandloper maakt ruim baan voor jouw werk. Van tekeningen,
schilderijen over keramiek tot beeldhouwwerk, foto’s, video, installaties,… Je zegt het maar. Maar ook en vooral: hoe ben je tot deze
resultaten gekomen? Je was (en bent) een godenkind en had het reeds
van kindsbeen in je? Of net niet, je moest zwoegen en knokken om iets
voor elkaar te krijgen? Of je keek de kat uit de boom...? Wij bieden je
de gelegenheid om je werk te tonen in de exporuimte van de Zandloper. Als je werk geschikt is voor buiten, komt ook de binnenkoer in
aanmerking.
Dit vernieuwde tentoonstellingsproject staat in het licht van evolutie.
Hoe kwam je tot een bepaald thema? Hoe kwam je tot een werk of
een reeks van werken? Hoe evolueerde je techniek en onder welke
invloeden. Vanuit welke beweegredenen ontwikkelde het werk zich?
Hoe is jouw creatief proces doorheen de tijd veranderd en onder welke

invloeden? Met andere woorden: het hoe en waarom.
Dit alles willen we zichtbaar maken voor de toeschouwer. We kiezen
voor een beperkt aantal werken waarin je evolutie herkent, eerder dan
veelvoud. Heb je er zin in? Stuur ons foto’s van je werk en een korte
uitleg. Probeer evoluties te vinden in je werk en beschrijf die in je tekst
(thema’s, technieken, persoonlijk, reeksen van werken…). Zo maak je
kans om je werk publiek te maken in de Zandloper.
Info en kandidaturen:
Allee, GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
tel. 02-460 73 24, info@dezandloper.be
Allee (volgens Van Dale):
- laan, brede weg, tussen twee of meer rijen bomen
- komaan, vooruit
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Ice Age 2
The Meltdown
Zo 24-09
jeugdfilm

Het einde van de ijstijd nadert en de dieren
vinden hun nieuwe, natte, warme omgeving met de smeltende waterparadijzen
en warme geisers heerlijk. De mammoet
Manny droomt ervan een gezin te stichten,
maar het laatste vrouwtje van zijn soort,
Ellie, is niet geïnteresseerd. Al snel komen
de vrienden Manny, Sid en Diego erachter
dat de ijsberg die hun vallei beschermt
tegen de watermassa van de oceaan op
smelten staat en een overstroming dreigt.
Hun enige kans op overleven ligt aan de
andere kant van de vallei…

Spreken voor publiek
Vanaf 02-10
vorming

Spreken in het openbaar is niet simpel. Het
is immers geen eenrichtingsverkeer. Contact maken zorgt ervoor dat je toespraak
boeiend blijft. Om dit te durven of te
kunnen, moet je oefenen. In deze doecursus leer je hoe je voor te bereiden, dat
begin en einde heel belangrijk zijn, dat een
lezing iets anders is dan een toespraak, dat
je houding even belangrijk is als de boodschap. Praktijk is de beste vertaling van de
theorie. Je werkt met gevalstudies, zowel
voorbereid als onvoorbereid en met een
aantal rollenspelen. Ervaring hebben is niet
noodzakelijk om deel te nemen.

In deze Nederlandstalige versie hoor je de
stemmen van Chris Vandendurpel, Wim
Opbrouck, Lucas Vandeneynde, Tania
Van der Sande, Tom Van Dijck en Jelle De
Beule.

muziek

Na de succesvolle theatertournee ‘Elektrisch
& Aangrijpend’ staat Monza er opnieuw
met ‘Grand’. Rijk geschakeerd, uiterst emotioneel en direct, schoon werk van wat wellicht de strafste liveband van het land moet
zijn. Gekoppeld aan hun nieuwste album
‘Grand’ en met de eerste dvd ‘GrandSlam’
op zak. Verwacht je naast knappe muziek
ook aan opmerkelijke beelden en een schitterende belichting. Je krijgt het warm en
koud tegelijk in deze twee uur durende trip
doorheen de wondere werelden van Meuris
en Monza. Grand, inderdaad.

© Alex Vanhee

Meer info: www.monza.be
Met Stijn Meuris (zang), Jan Van Sichem
Jr. (gitaar), Dirk Loots (drums), Bart
Delacourt (bas), Luc Weytjens (toetsen),
Lucas Pellens (light engineer).

De Zandloper zorgt voor de film (9.30
uur) voor een ontbijt: 2 euro voor kinderen, 3 euro voor volwassenen. Gelieve
voor 20 september in de Zandloper in te
schrijven.
10.30 uur - de Zandloper
tickets: 3 euro (kassa), 2,5 euro (vvk),
filmstrip: 10 euro voor 5 films

Monza
Grand
Do 05-10

20.00 uur - de Zandloper
tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk),
13 euro (abo)
Lesgever: Nico Tempelaere (communicatie
consultant bij Outsource)
Prijs: 60 euro voor 10 avonden
Data: maandag 2, 9, 16 en 23 oktober, 6,
13, 20 en 27 november, 4 en 11 december
van 19.30 tot 22.15 uur
Inschrijvingen: tel. 02-460 73 24 of
info@dezandloper.be
I.s.m. Arch’educ
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leden beschikt Vlabra’ccent ook over een algemene vergadering
met de directeurs van alle cultuurcentra. Die zijn samen bezig
aan een kleine revolutie in het provinciale culturele veld.
Stefaan Gunst: “Inhoudelijke samenwerking rond bepaalde projecten is vrij snel tot stand gekomen binnen Vlabra’ccent. Maar
vier, vijf jaar geleden zijn we met de regiowerking (de provincie
werd opgedeeld in de regio’s Noord, Pajottenland/Zennevallei,
Hageland en Druivenstreek) gestart. Het uitgangspunt is dat er
niet zoiets bestaat als je eigen publiek. Je hebt alleen ‘het publiek’,
dat je samen zo goed mogelijk moet bedienen. Daarom zijn we
zeer veel bezig met het afstellen van de verschillende programma’s, en dat heeft toch een kentering teweeg gebracht. Vroeger
speelde de markt veel meer en was het vaak zo dat de grotere
centra de eerste keuze hadden om artiesten vast te leggen, terwijl
de kleinere het moesten stellen met de kruimels. Nu kijken we
meer waar welke infrastructuur en knowhow voorhanden is,
en wat de profielen zijn die de centra nastreven. Een kleiner
centrum zoals dat van Kapelle-op-den-Bos focust uitgesproken
op de beeldende kunsten, hier in Ternat profileren we ons bijvoorbeeld met folk en wereldmuziek. Eens dat plaatje duidelijk
was, werd het mogelijk om complementair te werken en elkaar
minder te beconcurreren met gemeenschapsgeld. Concreet zitten
we voor en tijdens de periode waarin de programma’s worden
samengesteld regelmatig met de directeurs en de boekingskantoren samen om het aanbod op een zo goed mogelijke manier
te verdelen. Zo komt De Nieuwe Snaar geen twee seizoenen na

“Een statement van cultureel Vlaams-Brabant”
Stefaan Gunst over seizoensopener Applaus.be
De samenwerking tussen de gemeenschapsen cultuurcentra van Vlaams-Brabant bereikt
een nieuw hoogtepunt als ze straks op 22,
23 en 24 september gezamenlijk en gelijktijdig het nieuwe seizoen openen met het
festivalweekend ‘Applaus.be’.
Stefaan Gunst, voorzitter van de stuurgroep
van Vlabra’ccent, geeft tekst en uitleg.
Stefaan Gunst kwam recht van de universiteitsbanken in het
culturele leven van Vlaams-Brabant terecht. De eerste zeven
jaar was hij centrumverantwoordelijke van GC de Zandloper en
ondertussen is hij ook al twee jaar directeur van Cultureel Centrum De Ploter in Ternat. Die functie combineert hij met het
voorzitterschap van Vlabra’ccent. Dat is de vzw die de veertig
gemeenschaps- en cultuurcentra in Vlaams-Brabant overkoepelt.
Voor het cultuurminnend publiek is Vlabra’ccent synoniem met
Applaus.be, dat uitpakt met een gezamenlijk openingsweekend
voor het nieuwe cultuurseizoen.
Kleine revolutie
Vlabra’ccent werd in 1997 onder impuls van Vlaams-Brabant
opgericht om het cultuur- en subsidiebeleid van de jonge provincie te stroomlijnen. Tegelijk kwam de vzw tegemoet aan de
behoefte van de plaatselijke cultuurcentra om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Naast de
formele structuren met gedeputeerden, schepenen en bestuurs-

elkaar in hetzelfde centrum terecht. Ook voor de promotie worden de krachten gebundeld. Degene die het eerst een bepaalde
voorstelling toont, ‘trekt’ ze ook publicitair, maar vermeldt dan
ook altijd waar de voorstelling nadien nog te zien is.”
Imago opfrissen
Desondanks is het mogelijk dat de naam Vlabra’ccent het grote
publiek niet zoveel zegt. De communicatie naar het publiek verloopt immers via Applaus.be. Dat is in de eerste plaats de naam
van de gezamenlijke website. Gunst: “Die website is inderdaad
ons vlaggenschip. De gebruiker heeft daar het hele aanbod in
Vlaams-Brabant aan de toppen van zijn vingers en kan zoeken op
datum, op titel, op locatie enzovoort. Of hij kan zich abonneren
op de elektronische nieuwsbrief Applauzine.”
Op 22, 23 en 24 september wordt echter nog een stap verder gezet. Van Gooik tot Tienen verklaart men dan tegelijk het nieuwe
cultuurseizoen voor geopend, met in totaal meer dan honderd
voorstellingen en activiteiten, die georganiseerd worden onder
de naam Applaus.be. Gunst: “Twee jaar geleden is dat idee voor
het eerst geopperd. We willen die seizoensopening aanwenden
om met Vlaams-Brabant een statement te maken dat ook buiten
de provincie weerklank moet vinden, en dat het imago van onze
cultuurcentra kan opfrissen. Dertig centra nemen deel. Het
thema ‘Vuur en passie’ wordt door elk centrum anders ingevuld, maar de promotiecampagne gebeurt gezamenlijk. Onder
meer via een opvallend krantje op tabloidformaat dat de mensen
nieuwsgierig moet maken.”
Michaël Bellon

Info: www.applaus.be
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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 mét een leuke zoektocht (7,7 km) of
voor de avonturenwandeling (17 km) met
survivalinitiatie in Linkebeek. Daarnaast
is 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 SintGenesius-Rode een geanimeerd kam-

Leer Nederlands
Draai dan 0800-123 00
Voor de tiende keer op rij spoort de
provincie Vlaams-Brabant anderstaligen
aan om Nederlands te leren. Dit jaar
gebeurt dat in samenwerking met de
Vlaamse gemeenschap, vzw ‘de Rand’
en het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant.
De campagne moet de website van het
Huis van het Nederlands (www.infonl.
be) en een gratis 0800-nummer (0800-123
00) bekendmaken. Via de website kunnen
anderstaligen snel het adres van een loket
van het Huis van het Nederlands in hun
buurt vinden. Ze kunnen dan meteen
contact opnemen voor een niveautest of
een inschrijving. Op het gratis 0800nummer kunnen ze ook terecht voor alle
informatie over de taallessen Nederlands

peerweekend in het Boesdaalpark. Vanaf
vrijdag 12 uur kan je er terecht.
Info: 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 verder door naar WezembeekOppem als een veldwandeling en sluit
terug aan bij de route van Kraainem naar

in heel de provincie. De telefonisten van
het Huis van het Nederlands verwijzen
hen door naar het juiste adres, elke dag
van 10.00 tot 14.00 uur en dinsdag ook
van 18.00 tot 20.00 uur.
De gemeentehuizen, OCMW’s, bibliotheken, werkwinkels,… ontvangen
folders en affiches en er komen ook 20m²
affiches in het straatbeeld. Verder ontvangen alle inwoners van de gemeenten uit
de regio Halle-Vilvoorde, aangevuld met
Tervuren, een flyer in hun bus.
De bedoeling van de campagne is om de
‘knuffelwaarde’ van het Nederlands te
verhogen. Dat deze tactiek werkt, bewijst
het stijgende aantal cursisten Nederlands
in de taalcentra. Deze evolutie kunnen
we alleen maar toejuichen. Een betere
kennis van het Nederlands bevordert
immers de integratie van anderstaligen in

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 7.00
en 14.00 uur.
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.

de Vlaamse samenleving. Als Franstalige
Belgen en allochtone anderstaligen de
streektaal spreken, leggen zij makkelijker contact met hun buren en vinden zij
sneller een job. Bovendien groeit zo het
besef dat Vlaams-Brabant deel uitmaakt
van Vlaanderen, waar het Nederlands niet
alleen de streektaal, maar ook de taal van
de overheid is.

14 VERENIGINGSNIEUWS - wekelijkse activiteiten
* Tenzij anders vermeld hebben de activiteiten plaats in GC de Zandloper
1ste maandag van de maand
(vanaf 4 september)

Kookclub WL groep 1

Kookclub

19.00

2de maandag van de maand
(vanaf 11 september)

Kookclub WL groep 2
02-460 17 82

Kookclub

19.00

Maandag
(vanaf 4 september)

KAV Wemmel
02-460 00 94

Turnen

20.15

Maandag

Wemmels Gemengd Koor
02-460 13 21

Koorzang
(Auxilium)

20.30

Maandag
(vanaf 4 september)

Françoise Masset voor de school voor Biodanza Rolando Toro Biodanza
0479-79 90 68

20.00

Dinsdag

Koninklijke fanfare St-Servaas
02-460 25 74

Repetitie

20.00

Dinsdag
(om de 2 weken vanaf 12 september)

De Schaar
02-460 15 04

Naaicursus

13.00

Dinsdag

WEVO Wemmel
02-460 05 25 - 02-461 08 75 - 02-460 37 37
mia@vlmbrabant.be - mia.vandenberghe@freebel.net

Volleybal
(gemeentelijke sporthal)

20.00

Dinsdag
(vanaf 5 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 052-37 08 50 - 0496-312906

Funky Groove 2 (2de middelbaar)
Funky Moves (3de en 4de middelbaar)
Funk dinsdag (volwassenen)

18.00
19.15
20.30

Elke 2de dinsdag
(vanaf 12 september)

KAV Wemmel

Wandelen 10 km (02-460 38 49)
Wandelen 5 km (02-460 26 42)

13.00
14.00

Woensdag
(vanaf 6 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 02-567 16 37 - 0496-312906

Kleuteruurtje (2de kleuterklas)
Kidz 1 (1ste lj lager onderwijs)
kleuteruurtje (3de kleuterklas)
Kidz 2 (2de lj lager onderwijs)
Jazz (vanaf 5de lj lager onderwijs)
Kidz 3 (3de lj lager onderwijs)
B Boys (vanaf 5de lj lager onderw.)
Kidz 4 (4de lj lager onderwijs)

14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00

Woensdag
(vanaf 6 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

Repetitie Wamblientjes - Wambels (vanaf 8 jaar)

13.30

Woensdag
(vanaf 6 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

Gitaarcursus met Bert Candries
(van +/- 10 jaar tot +/- 15 jaar)

14.00
15.00
16.00

Woensdag
(vanaf 6 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

AZ –Atelier beeldende kunsten 6j-12j

14.00

Woensdag
(vanaf 6 september)

MARKANT
02-460 69 31

Turnen 50+

09.00

Woensdag
(vanaf13 september)

SCVLV Wemmel
02-461 19 38

Conditiegym

Woensdag

Volkskunstgroep Vaartkapoen
02-460 24 97

Dans en zang

20.00

Woensdag

AVO Turnen
02-460 08 75

Turnen volwassenen (in de Franse gemeenteschool)

Vanaf 19.00

Donderdag
(vanaf 7 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 02-567 16 37 - 0496-312906

Dance Factory (6de lj lager onderwijs)
Funky Vibes (4de,5de,6de middelbaar en ouder)
Funk donderdag (volwassenen)

18.00
19.15
20.30

Donderdag (vanaf 7 september)
dinsdag

VTB/VAB
02-465 29 72 - 0476-746479

Yoga
Jeugdhuis Villa3’s

10.00
19.30

Donderdag
(vanaf 7 september)

Judoclub BUDOKAN
0475-73 19 00

Judo

18.00-19.30
19.30-21.00

Donderdag
(vanaf 71 september)

Davidsfonds Wemmel
02-460 26 04

Tekenen en schilderen

19.00

Donderdag
vanaf 7 september (om de 2 weken )

Fotoclub « de Korrel »

Fotoclub

20.00

Elke 1ste donderdag
(vanaf 7 september)

KAV Wemmel
02-460 26 42

Breinamiddag in auxilium

13.30

Elke 2de donderdag
(vanaf 14 september)

KAV Wemmel
02-460 54 54

Scrabble in Auxilium

13.30

vrijdag
(vanaf 8 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 02-567 16 37 - 0496-312906

Teenz Dance (5de leerjaar LO)
Funky Groove (1ste middelbaar)
uitbreiding

18.00
19.00
20.15

Vrijdag
(vanaf 15 september)

Happy Dance
02-411 79 11

Verschillende dansdisciplines

19.10
20.10
21.10

Vrijdag

AVO Turnen
02-460 08 75

Turnen kinderen (in Franse gemeenteschool)

Vanaf 16.30

Vrijdag
(vanaf 8 september)

Coco Brazil Latin American Dance Club
02-267 44 12

Salsa

19.00

Vrijdag
(elke week)

Jeugdhuis Barcode

Jeugdhuis open (Villa3’s)

20.00

Zaterdag
(vanaf 2 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 02-567 16 37 - 0496-312906

Kleuteruurtje (2de-3de kleuterklas)
Kinderdans (1ste – 2de lj lager onderwijs)
Kinderdans (3de – 4de lj lager onderwijs)

10.00
11.00
12.00

Zaterdag
(vanaf 2 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

KK Toneel

10.00

Zaterdag
(1ste van elke maand)

Jeugdhuis Barcode

Jeugdhuis open (Villa3’s)

20.00

Groep 1
Groep 2
Groep 3

19.00
20.00
21.00
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Een wandeling, een drankje en een
attest voor een geslaagd jaar
Nederlands leren

INHOUD

UIT DE GEMEENTE 2-3 Een balans van zes jaar
gemeentebeleid / 4-5 Begraafplaats wordt
vernieuwd en uitgebreid / 5 Telex met kortnieuws
VERENIGINGSNIEUWS 7 Gezinsbond - Natuurpunt Landelijke Gilde Relegem - Happy Dance / 9 SCVLV
- Vlaamse Kring - Markant / 14 Wekelijkse activiteiten / 16 Activiteitenkalender
IN DE ZANDLOPER 6 Biodanza / 8 CVO Meviza
met vorming over tekstverwerking - Taallessen
Nederlands / 9 Arch’educ met infoavond over de
gemeenteraadsverkiezingen
DE ZANDLOPER 10-11 Programma

Hoe beloon je volwassenen die een deel van hun vrije tijd besteden aan Nederlands leren? Vzw ‘de Rand’ vindt dat dat op een
gezellige manier kan, met een goed gevulde voormiddag op het
einde van het schooljaar.
Op zaterdag 24 juni 2006 kwamen ongeveer 80 cursisten,
deelnemers van conversatiegroepen, leerkrachten en genodigden
samen aan het Zuidstation in Brussel. Van daaruit ging het richting ‘gouden driehoek’ met de gidsen van Klare Lijn. Zij namen
ons mee langs de zuidertoren, het Baraplein, enkele mooie gevels
in art-decostijl en nog zoveel meer… En dat allemaal met de nodige uitleg in duidelijk en verstaanbaar Nederlands. Zo konden
ook de cursisten die maar net het eerste jaar beëindigd hadden,
volgen.

RAND-NIEUWS 12 Gezamenlijk openingsweekend
van cultureel Vlaams-Brabant / 13 De Gordel Gratis 0800-infonummer over lessen Nederlands /
15 Attesten voor deelnemers lessen Nederlands

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

Na de rondleiding trokken we met zijn allen naar het Huis van
het Nederlands in Brussel. Eddy Frans, algemeen directeur van
vzw ‘de Rand’, feliciteerde de geslaagde cursisten. Hij gaf ook
tekst en uitleg bij de nieuwe theaterstukken voor anderstaligen
en de campagne naar handelaars die ‘de Rand’ in de loop van het
jaar zal voeren.
Na de naamafroeping van de geslaagde cursisten van het CVO
Tervuren-Hoeilaart en de GLTT volgde een receptie met veel
hapjes en drank. De cursisten babbelden nog na met elkaar en
met hun docenten. Een geïmproviseerde korte fotosessie per klas
zorgde voor heel wat enthousiasme. Als de plezierige groepssfeer
een indicatie is, komen er dit schooljaar weer heel wat mensen
Nederlandse les volgen op een van de locaties van ‘de Rand’.

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: 9.00-12.00
uur en 13.00-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur (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.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

SEPTEMBER

Waar

INFO

Zaal De Herleving, Dorpsstraat 53, Brussegem

02-460 75 51

05

18.00 - 19.45 Rode Kruis
Bloedinzameling

06

avond

Gezinsbond
Start-to-runtraining

09

8.30

Natuurpunt
Wemmel Exploratie IJzermonding

Parking gemeentehuis

02-461 35 32
02-460 26 11
0496-32 09 32

12

13.00
14.00

KAV Wemmel
Wandelen 10 km of 5 km

de Zandloper

02-460 38 49
02-460 26 42

14

20.00

Vlaamse Kring
VVB Verkiezingsdebat

de Zandloper

15

20.10
21.10

Happy Dance
Stijl- en trendydansen / Standaard en Latijnse dansen

de Zandloper

02-411 79 11

22

19.15

Happy Dance
Salsa basics

de Zandloper

02-411 79 11

22

20.00

SCVLV
Cabaretavond ‘De Brusseleirs’

Villa Beverbos

02-461 19 38

26

8.55

KAV Wemmel
Brussel-toer met gids

Ooms

02-460 26 85

26

18.00 - 19.45 Rode Kruis
Bloedinzameling

Gemeenteschool, Winkel 56

02-460 75 51

02

9.30

02-460 73 62

OKTOBER

Markant Start cursusreeks
‘De verbeelding van de vrouw in de 19de eeuw’

de Zandloper

Proef nu

Nieuwe uitbaters Cafetaria de Zandloper
Ann en Erik verwennen jou met tal van nieuwe gerechten. Hartige pannenkoekjes, lekkere ‘ballekes’ in tomatensaus, allerlei ‘krokskes’, … Ook
de drankenkaart is vernieuwd.
Lunch, een snelle hap voor de voorstelling, gewoon een glaasje drinken… in Cafetaria de Zandloper ben je aan het juiste adres. Voor
groepen reserveer je best vooraf. Je kan er ook terecht voor koffietafels
en familiefeestjes.
Info:
Cafetaria de Zandloper,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
tel. 02-460 19 78, fax 02-460 23 97,
klavertje4@skynet.be
Open:
ma-vr van 10.00 tot 24.00 uur
za van 10.00 tot 18.00 uur (vakantieperiodes open vanaf 11.00 uur)

zo 11.00 tot 18.00 uur

02-460 16 69

