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Begroting 2009 goedgekeurd
Uit de gemeenteraad van 28 januari
Op deze gemeenteraad werden de
begrotingen van de vzw Wemmel
Sport, de vzw Pro Humanitate, het
OCMW en van de gemeente goedgekeurd. In de begroting 2009 zijn heel
wat werkzaamheden opgenomen die
door Aquafin worden uitgevoerd.
Schepen van Financiën Bernard
Carpriau (MR - Lijst Burgemeester):
‘De overstromingen van juli en
september 2005 hebben als gevolg
gehad dat er een hele reeks waterbeheersingswerken zijn uitgevoerd.
Omdat we ook het rioleringswater
moeten scheiden van het hemelwater,
moeten er nieuwe collectoren worden
aangelegd. Vanaf 1 april beginnen de
werkzaamheden aan de Faymonvillesquare. Daarna wordt een nieuwe
riolering aangelegd onder de Kaasmarkt tussen de Tennisdreef en de
Bruyndonckxstraat. In een latere fase
(2010) zal ook een gescheiden riolering
in de De Craenelaan en de Bruyn-

donckxstraat worden aangelegd. De
kostprijs in de begroting 2009 is 1,1
miljoen euro. Aan de Remeker zal de
gemeente een erfdienstbaarheid op zich
nemen (50.000 euro), terwijl in de Van
Elewijckstraat een buffering zal
worden aangelegd (34.100 euro).’ De
begroting van 2009 bevat in totaal
voor 2,7 miljoen euro aan investeringen, waarvan 205.000 euro gesubsidieerd en 2,4 miljoen euro leningen.
Andere investeringen in 2009
KERKHOF - De gemeente plant om
de vernieuwing van het kerkhof
(834.792 euro) tegen het bouwverlof
van dit jaar af te ronden. De plannen
voor de vernieuwing van de begraafplaats dateren van 2002. Er komt een
nieuw mortuarium, een overdekte
afscheidsruimte, nieuw sanitair en
nieuwe bureaus voor het personeel en
de bezoekersparking wordt heraangelegd.

PARKEERPROBLEMEN - Aan de
Residentie in de Prins Boudewijnlaan
en in de Van den Broeckstraat zijn
verschillende nieuwe parkeerstroken
aangelegd. Er komen nieuwe parkeerplaatsen op de Markt (30.000 euro).
ALBOOM - In het kader van de
vernieuwing van de Nerviërswijk start
dit jaar de eerste fase. Zo wordt de
Alboom gesaneerd en de straat wordt
heraangelegd met parkeerplaatsen. Er is
aandacht voor de zwakke weggebruikers. Er komt ook een fietspad.
Kostprijs: 360.000 euro.
RODE KRUIS - Het Rode Kruis
verhuist naar het gebouw naast de
ingang van het schooldomein in de
Vander Zijpenstraat. De benedenverdieping wordt gerenoveerd voor het
Rode Kruis, de eerste verdieping
wordt in het voorjaar 2009 aangepakt.
De werken worden uitgevoerd door
het eigen personeel. De garageboxen
achter het gebouw worden afgebroken

De gemeente laat onderzoeken of de bouw van een derde vleugel van de Residentie aan de Prins Boudewijnlaan realistisch is.
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om er een kiss- and ridezone van te maken. Er worden
parkeerplaatsen heraangelegd door eigen personeel (25.000
euro).
ONDERHOUDSWERKEN - De gemeente plant een hele
reeks onderhouds- en vernieuwingswerken in de gemeentelijke gebouwen. In het administratief centrum in de Van den
Broeckstraat worden schilderwerken (7.500 euro) en werken
aan het sanitair (10.000 euro) uitgevoerd. Het sportcomplex
aan de Zijp krijgt een wc voor mindervaliden en de douches
worden vernieuwd. In de sporthal wordt een zonneboiler
geïnstalleerd en ook daar worden de douches vernieuwd
(130.000 euro). In kleuterschool Heideroosje worden
spaarlampen geplaatst (2.500 euro) en schilderwerken
uitgevoerd (7.500 euro). De vervanging van de verwarmingsketels en schilderwerken in de conciërgewoning wordt
geraamd op 18.500 euro. Voorts investeert de gemeente ook
in de vervanging van de poort van de schrijnwerkerij
(15.000 euro), de renovatie van bureaus in de bib en het
plaatsen van zonnewering (10.000 euro), en het opstarten
van een minicrèche en het opfrissen van de lokalen van Kind
en Gezin.
SINT-SERVAASMUUR - De gemeente schrijft 125.000
euro in voor de vernieuwing van de Sint-Servaasmuur naast
de kerk en krijgt daarvoor 100.000 euro subsidies van
Onroerend Erfgoed Vlaanderen.
BADGESYSTEEM - De vernieuwing van het badgesysteem
van de gemeentediensten met prikklokken en het installeren
van nieuwe alarminstallaties zal 100.000 euro kosten.
Uitgaven en inkomsten gewone dienst
Het gemeentepersoneel (136 personeelsleden plus het
onderwijzend personeel en alle politieke mandaten) kost 9,7
miljoen euro of 46,6 procent van de gewone uitgaven. Na
aftrek van subsidies moet de gemeente netto 6,1 miljoen
euro ophoesten voor personeelskosten (of 35,5 procent van
de gewone uitgaven).
De inkomsten komen hoofdzakelijk uit belastingen. De
personenbelasting (6,5 procent) brengt 4,7 miljoen euro op.
De onroerende voorheffing (750 opcentiemen) brengt 3,4
miljoen euro op. De belasting op motorrijtuigen is goed
voor 186.647 euro. Daarnaast zijn er nog een hele reeks
belastingen en retributies, goed voor 1,2 miljoen euro.
Plan voor uitbreiding residentie
De gemeenteraad keurde ook de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de uitbreiding van de Residentie aan de
Prins Boudewijnlaan goed. De gemeente laat onderzoeken
of de bouw van een derde vleugel van 60 op 20 meter
realistisch is. Bernard Carpriau: ‘In die derde vleugel zouden
er een ondergrondse parking voor het personeel, de bibliotheek (1.200 m²), bureaus voor het OCMW (1.200 m²) en
appartementen op vier niveaus (60 tot 80 serviceflats)
worden ondergebracht. Met één grote nieuwbouw wil de
gemeente het probleem van het plaatstekort van de bibliotheek, het OCMW, het lokale dienstencentrum en het tekort
aan seniorenflats opvangen. De kostprijs van de haalbaarheidsstudie bedraagt 30.000 euro. In het najaar van dit jaar
moet de studie klaar zijn en weten we of een derde vleugel
mogelijk is.’
Joris Herpol

Telex

Gemeenteraadslid Thierry Coomans de Brachène (Lijst
Burgemeester) is door de gemeenteraad aangeduid als voorzitter
van de gemeenteraadscommissie Cultuur. De gemeenteraad
keurde de politiedotatie van Wemmel aan de politiezone Asse,
Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) goed. Het gemeentebestuur wil af van de twaalf autowrakken in het huidige
containerpark. Het gaat om achtergelaten auto’s die door de
politie op straat werden aangetroffen. De werkzaamheden
voor de aanleg van het nieuwe containerpark aan de Tennisdreef starten begin maart. Normaal zal het nieuwe containerpark in september 2009 openen. De milieudienst, vijf
vrijwilligers en de milieuraad zijn bezig met de voorbereiding
van de actie Wemmel Proper. Het doel is om tijdens een
weekend in maart een grote opruimactie van zwerfvuil te
organiseren. Wemmel zal opnieuw deelnemen aan de
bebloemingswedstrijd van de Vereniging van Openbaar Groen.
In 2007 deed de gemeente een eerste keer mee en Wemmel
werd 30e van de 300 deelnemende gemeenten. De milieudienst heeft voor 4.000 euro bloembollen van krokussen en
narcissen gekocht, die binnenkort in de perkjes en bloembakken worden geplant.
Een leerlingenteam van de Campus
Wemmel is geselecteerd voor de finale van de wedstrijd Coupe
Bakkerijschool Ter Groene Poorte. Finalisten van het juniorenteam zijn Davy Michiels in de discipline banket en Alexandre
De Bondt in de discipline bakkerij. Op de Campus Wemmel
worden de oude schoolgebouwen ter hoogte van de Bosch
vernieuwd. Kostprijs: 6 miljoen euro. Lucia Van Baden (VB)
legde de eed af als gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang.
Zij vervangt Willy Van Mulders die naar Meise is verhuisd.
Tijdens haar eerste gemeenteraad klaagde Van Baden dat er in
Wemmel een stratenplan met uitsluitend Franstalige tekst is
verdeeld. Het betreft een uitgave van een Luikse firma die naast
het gemeentelogo de vermelding ‘Plan de la commune Wemmel’ bevat. Omdat de firma het gemeentelogo zonder toestemming gebruikte, kreeg Van Baden de toezegging dat de
gemeente de firma om meer uitleg zal vragen. Op de website
van de politie Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (www.
amow.be) kan je sinds kort een formulier downloaden dat
bestemd is voor mensen met spraakproblemen of slechthorenden. De zogenaamde noodfax is bedoeld om mensen met
communicatieproblemen een hulpmiddel te bezorgen in nood.
Voetbalclub KVK Wemmel heeft een nieuwe website: www.
kvkwemmel.be. De Vlaamse overheid heeft de inventaris
van onbebouwde percelen en het plannenregister goedgekeurd.
Dat is nodig voor de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. GC de Zandloper is gestart met een e-zine.
In deze elektronische nieuwsbrief wordt het programma van
het gemeenschapscentrum aangekondigd. Daarnaast kun je via
links informatie over de Zandloper en vzw ‘de Rand’ opvragen. Je kunt ook doorklikken naar de website van de zeven
gemeenschapscentra van ‘de Rand’. Info: www.dezandloper.be.
Gemeenteraadslid Walter Vansteenkiste (WEMMEL)
maakte op de laatste gemeenteraad de bedenking dat het
dienstencentrum van het OCMW zich bij sommige activiteiten
in de plaats stelt van de vrijwilligerswerking van verenigingen.
‘Ik denk niet dat het de bedoeling is dat het OCMW met geld
van de belastingbetaler in feite de Wemmelse verenigingen
concurrentie aandoet, aldus Vansteenkiste, die ook vragen had
bij de forse stijging van het OCMW-budget.
(jh)
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InWEMMELing: Edel Power komt uit Ierland

‘De deur staat altijd open!’
Op een koude zaterdagochtend word ik hartelijk ontvangen door de Ierse Edel Power
aan de Holland in Wemmel. Het is voor ons allebei vroeg, maar de koffie helpt om een
goed gesprek te hebben.
‘Ik ben geboren in Waterford, een stad
van 50.000 inwoners’, steekt Edel
Power van wal. ‘Mijn vader was boer
en ik heb een broer en vier zussen. Ik
studeerde marketing en België was
bedoeld als tussenstation. Toen ik in
2001 bij de Europese Commissie ging
werken, was ik van plan om een jaar te
blijven en daarna naar Spanje door te
reizen. Ik had al eens een jaar in Spanje
gestudeerd en het was mijn droom om
daar de rest van mijn leven te zijn.’
Maar dat liep even anders. Edel: ‘Ik
ontmoette de Vlaming van mijn leven
en dat heeft me doen besluiten om hier
te blijven. Ik woonde eerst in een
appartement in Etterbeek en in
december 2003 verhuisde ik naar
Wemmel. Wemmel is een betere plaats
om met kinderen te wonen. Ik heb nu
een tuin en de kinderen kunnen hier
buiten spelen. Bovendien was voor mij
de overgang van de boerderij naar
Brussel heel erg groot. Hier heb ik
weer ruimte om me heen.’
Talen
Edel werkt nog steeds als secretaresse
bij de Europese Commissie. ‘Het leuke
is dat ik werk met mensen uit heel
Europa. Zo werk ik op dit moment
met een Duitser en een Ier’, vertelt de
Ierse. ‘Bij de commissie volgde ik wel
cursussen Nederlands, maar het blijft
moeilijk om de taal te spreken. Veel
familie van mijn man is Nederlands en
al die verschillende accenten maken
het nog moeilijker.’
Edel verontschuldigt zich een paar keer
voor haar Nederlands, maar we
kunnen het hele gesprek in het
Nederlands voeren. Haar eerste taal is
Engels, haar tweede taal Gaelic en
door haar verblijf in Spanje spreekt ze
vloeiend Spaans.
Positief
Edel leeft met haar man en hun twee
kinderen, Oisín van 2 jaar en Maeve
van 6 maanden. De kinderen gaan naar
een Wemmels kinderdagverblijf. ‘De

mensen zijn er heel vriendelijk en door
de kinderen maak ik heel gemakkelijk
contact’.
Edel is erg positief over Wemmel, maar
over één ding kan ze zich opwinden.
‘De hondenpoep die overal ligt! Je kan
hier niet wandelen zonder naar de
grond te kijken, want je stapt zeker in
de hondenpoep. Hoe kunnen mensen
dat zo achterlaten?’
Maar dat is dan ook het enige negatieve dat Edel kan opmerken. Ze is blij
in deze wijk te wonen, waar ze het
absoluut niet moeilijk vindt te integreren. ‘We wonen in een gezellige straat
met zeer vriendelijke mensen die altijd
voor me klaar staan. We houden een
nieuwjaarsdrink en een straatbarbecue.’
Wel vindt ze dat er grote verschillen
zijn tussen de Ieren en de Belgen als
het gaat om gastvrijheid. ‘Alles gebeurt
hier op afspraak en daar hou ik niet
van. Mensen die mij kennen, weten dat
de deur altijd openstaat. Ze kunnen
binnenspringen als ze dat willen. Op
afspraak werkt bij mij niet. Zo ben ik
het van huis uit gewend en zo wil ik
het ook houden.’

Negatief / positief
Als ik haar vraag naar haar meest
negatieve ervaring in België, vertelt ze
me meteen over een voorval in de
metro. ‘Ik kwam rond 17.30 uur met de
metro terug van mijn werk. Er kwam
een groepje jongens om me heen zitten
en die begonnen op een heel vervelende
manier tegen me te praten. Ze spuwden
zelfs naar me. Ik was héél bang, maar
het ergste was dat niemand me hielp.
Alle mensen keken recht voor zich uit.
Nadien ben ik nog een tijdje met de
metro naar mijn werk gegaan, maar nu
ga ik met de auto omdat dat gemakkelijker is met de kinderen.’
Ook over haar meest positieve ervaring
in België hoeft ze niet lang na te
denken. ‘Dat ik Steve heb ontmoet, de
liefde van mijn leven.’ Dat klinkt heel
overtuigd.
Hobby’s
Voor haar hobby’s heeft Edel geen tijd
meer. ‘Duiken, dé hobby van mijn
man, paardrijden en tennis, zijn
moeilijk te combineren met het
gezinsleven. Zeker omdat mijn man
heel onregelmatige werktijden heeft. Je
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kan niet voor alles een babysit vragen.’
Edel is nog nooit naar een voorstelling in GC de Zandloper
geweest. Misschien is dit gesprek een aanleiding om daar
verandering in te brengen?
Met Maeve op haar arm, die de hele tijd rustig bij het
gesprek aanwezig was, neemt ze afscheid. Het meisje krijgt
een knuffel met lieve woordjes in Edels moedertaal en ik
krijg een hand met vriendelijke woorden in het Nederlands.

Macbitch
De Pieterman
Vrijdag 24 en zaterdag 25 april
20 uur - GC de Zandloper

Diana Joppe-van Bergeijk
Ben je zelf iemand met buitenlandse roots en wil je je
ervaring en indrukken kwijt in de rubriek
‘inWEMMELing’? Of ken je iemand met een interessant
verhaal? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar
ingrid.dekeyser@derand.be

Jeugdraad lanceert Subsonic
Zaterdag 21 maart – 21 uur
GC de Zandloper

Na twee jaar afwezigheid staat de fuif van de Wemmelse
Jeugdraad - in samenwerking met de jeugdverenigingen - er
weer: Subsonic. Als headliner werden niemand minder dan
The English Brothers Didier en Cedric, aka Hermanos
Inglesos (Pukkelpop, Culture Club, Laundry Day), gestrikt.
Ook de Nederlandstalige Brusselse stadsradio, FM Brussel,
zal één van zijn top-DJ’s naar GC de Zandloper loodsen,
namelijk DJ Eddie F (Fuse, Mirano). Flugzeug & Funkle K,
Jack-O en Hoax zorgen voor muzikale topkwaliteit vanuit
Wemmelse hoek. Muziekstijlen zweven doorheen de avond
van pop en house over elektro tot drum ’n bass. Dit alles zal
kaderen in een spacy sfeer met speciale lichteffecten.
Iedereen is welkom!
Prijs: 4 euro (vvk), 5 euro (kassa)
Voorverkoop: JH Barcode, Eetcafé ’t Hooghuis, cafetaria
GC De Zandloper en bij alle jeugdverenigingen
Meer info: www.jeugdraadwemmel.be,
info@jeugdraadwemmel.be
JH Barcode opnieuw open
JH Barcode opent vanaf april elke eerste vrijdag van de
maand de deuren. In maart wijken ze nog even af van die
regel. Iedereen is welkom op vrijdag 13 maart. Meer info:
www.jhbarcode.be

Macbitch is een nagelnieuwe, nooit vertoonde kijk op één van
Shakespeares zwartste tragedies. Maar waar het Schotse stuk
zwartgallig en tragisch is, is Macbitch een hoogst originele,
frisse, creatieve en bruisende tragikomedie. Een stuk waarin
machtshonger en bijgeloof met een vette knipoog in een
hedendaags kader worden geplaatst. Overgoten met een
surrealistisch sausje, is Macbitch ongetwijfeld een van de grote
theatermomenten van dit seizoen!
Als je nieuwsgierig bent naar hoe grappig een donker stuk
kan worden, als je graag wat verder denkt tussen het lachen
door, dan is deze zeer toegankelijke Shakespeare-klassieker
zeker iets voor jou.

Voorjaarswandeling in het Beverbos
Natuurpunt
Zondag 22 maart – 14 uur
Een unieke gelegenheid om de nieuwe beheerde stukken
van het reservaat te verkennen (niet vrij toegankelijk van op
de wegen). Hoe ziet het bos eruit na de oktoberwerken? Wat
groeit er al zo vroeg in het voorjaar? En waar ligt die nieuwe
wandelweg? Welke aanpassingen zijn nog mogelijk?
Samenkomst om 14 uur aan het overstromingsbekken op het
kruispunt van de Vandenbroeckstraat en de Parklaan (ter
hoogte van café Famex).
Meebrengen: laarzen, kleding naargelang de weersomstandigheden. We eindigen rond 16 uur.
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In zandlopervlucht door Wemmel (5):
De Limburg Stirumlaan nr. 137

Neerhof
Rassel

aankomst
Limburg Stirumlaan

‘Rusten doen we later wel’

Bogemansstraat

start

Steenweg op Brussel

In de reportagereeks In zandlopervlucht door Wemmel trekken we met de zandloper de
komende maanden dwars door Wemmel. We tekenen een zandloper op het stratenplan en
kloppen onverwacht aan bij huizen die op de route liggen. Deze maand houden we halt in
de de Limburg Stirumlaan, aan het huis met de schitterende voorgevel op het nummer
137. Ik maak er kennis met Catherine en Anthony en hun spruiten Arthur en Tom.
Het huis van Catherine en Anthony
staat in de rij van de twaalf apostelen,
zoals ze in hier in Wemmel genoemd
worden. De huizen zijn opgetrokken
in eclectische stijl, met de nadruk op
art nouveau.
‘We wonen hier nu vijf jaar’, vertelt
Catherine De Groote (34). Zij en haar
man Anthony De Bisschop (34)
woonden eerst vijf jaar in Etterbeek en
besloten dan terug te keren naar waar
Catherine is opgegroeid. Anthony
woonde vroeger in Tubeke.
‘Anthony en ik zaten samen op school
in het atheneum Bockstael in Laken en
ontmoetten mekaar voor het eerst toen
we dertien waren’, vertelt Catherine.
‘Pas toen we achttien waren, werd het
iets tussen ons.’
Het koppel ging studeren in Brussel,
Catherine voor vertaalster, Anthony
aan de Solvay Business School. In 1999
gaven ze elkaar het jawoord.
‘Eerst gingen we in Etterbeek wonen’,
zegt Catherine. ‘En daar kregen we

Arthur (7), onze eerste zoon. We
woonden er op een appartement uit de
jaren 30, in Parijse stijl’, herinnert
Anthony zich. Maar toen Arthur zijn
eerste stapjes zette, kreeg het koppel
heimwee naar een tuin.
Zen
‘We zochten een huis in deze stijl’,
lacht Anthony. ‘We wilden weer hoge
plafonds, met authentieke elementen.
Een karaktervol huis dus. Daarbij
moest ook zeker een tuin en deze is
perfect voor Arthur en Tom (4). De
ligging is ook uitstekend, dicht bij
alles: de bibliotheek, de winkels, de
scholen. En bovendien wonen Catherines ouders vlakbij. De mijne wonen in
Ganshoren.’
Toen ze het huis kochten was er wel
nog wat opfriswerk nodig. Zo moest
de badkamer nog geïnstalleerd worden
en de muren moesten een nieuw likje
verf krijgen.
‘Intussen is het hele huis in orde’, gaat

Catherine verder. ‘We houden van
verandering, daarom zijn we nu de
muren in de woonkamer aan het
herschilderen.’ Eén wand is al in
aubergine geverfd, de rest van de
woonkamer moet nog een beurt
krijgen. Deze keer gaan we voor de
zenlook.’
Keukenprinses
Het koppel probeert tijd te maken voor
hobby’s. Zo gaat Anthony een keer per
week tennissen. ‘We spelen één uur
dubbelspel en praten daarna wat bij’,
vertelt hij. Catherine jogt op woensdag- en zondagavond door Wemmel
met enkele vriendinnen, met als grote
doel de 20 km van Brussel. ‘Intussen
loop ik al 5 km, een grote vooruitgang
als je weet dat ik enkele maanden
geleden zelfs niet tot aan de bushalte
kon lopen’, vertelt ze trots.
Maar haar grootste hobby beoefent ze
dagelijks: koken. Anthony kookt nooit
en daar is een goede reden voor. ‘Hij

Catherine, Anthony en hun zoontjes Arthur en Tom wonen in een van de twaalf apostelen langs de De Limburg Stirumlaan.
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kan zelfs geen eitje bakken’, knipoogt
Catherine. ‘De kinderen helpen wel
graag mee, door bijvoorbeeld de
ingrediënten af te wegen.’ En Anthony
vertrouwt me toe dat zijn vrouw de
beste desserts van heel Wemmel maakt.
‘Ik kook elke dag, behalve op vrijdag,
want dan is het rustdag, maar ook onze
feestdag’, voegt Catherine er nog aan
toe. ‘We aperitieven, de kinderen
mogen chips eten en cola drinken en
we halen iets in huis om te eten,
bijvoorbeeld Chinees. Ons weekend
begint steeds goed.’
Bezige bijen
Catherine is zelfstandige vertaalster en
werkt van thuis uit. Begin vorig jaar
startte Anthony ook een bedrijf op.
‘We werkten samen, boven in onze
bureau, maar dat ging niet. Ik heb stilte
nodig als ik moet vertalen, want ik
moet me kunnen concentreren. En hij
kreeg bijvoorbeeld steeds telefoon’,
vertelt Catherine. ‘Het is ook erg
zwaar om de hele tijd in elkaars buurt
te moeten werken.’ Daarom huurt
Anthony sinds kort een kantoor in de
buurt. Hij geeft advies in de automobielsector in België en Nederland. Het
zelfstandig zijn heeft veel voordelen,
vindt Catherine. ‘Als Arthur of Tom
ziek zijn, kan ik voor hen zorgen. En
als ik bijvoorbeeld veel werk heb,
brengt Anthony onze kinderen naar
school.’
Anthony is sinds kort ook gestart met
een nieuwe uitdaging. ‘De website
carjob.be. Een vacaturesite zoals er verschillende zijn, maar dan specifiek voor
werkaanbiedingen binnen de sector’,
vertelt hij gedreven. Hij nam twee
mensen in dienst en hoopt later te
groeien. Anthony is ook oprichter van
een executievenprogramma voor
kaderleden van de automobielsector
van 35 tot 45 jaar, aan Solvay.
Bezige bijen, in dit huis. ‘Rusten doen
we later wel’, zeggen ze volmondig.
Marijke Pots

Twee weken aandacht voor mobiliteit
Mater Deischool
Maandag 16 tot zondag 29 maart
In het kader van het jaarthema Gezondheid heeft de Wemmelse school Mater
Dei iets in petto om de kinderen én
hun ouders op een sportieve en
milieuvriendelijke manier dichter bij
elkaar te brengen.
Zowel de ouderraad als de leerkrachten
vinden het van het grootste belang dat
kinderen op een verantwoorde manier
leren omgaan met alle aspecten van het
verkeer en er meer zelfvertrouwen
inkrijgen. Daarom worden er gedurende twee weken heel wat toepasselijke activiteiten georganiseerd.
Een greep uit het aanbod:
> De speelplaats wordt omgetoverd in
een parcours voor fietsbehendigheid
en de week erna in een heus verkeerspark. Alle kinderen kunnen hier met
hun eigen fiets aan deelnemen. De
politie komt vooraf op school hun
stalen ros grondig nakijken.
> Eén dag wordt uitgekozen als
autoluwe dag. De Zalighedenlaan
wordt dan verkeersarm, zodat ouders
en kinderen een minimum aan zin
voor avontuur aan de dag moeten
leggen om zonder auto de school te
bereiken.
> Gedurende deze twee weken wordt
er naast de school een ‘kus- en- ‘vertrekzone’ uitgetest, een alternatief
voor het hinderlijk stoppen voor
uitstappende kinderen in het midden
van de straat. De ouderraad zal dit
verkeersexperiment in goede banen
leiden en er ook op toekijken dat de
parking gedurende deze twee weken
veilig blijft.
> In de klassen wordt er extra aandacht
besteed aan de verkeersveiligheid en
de straten rond de school worden
versierd met zelfgemaakte waarschuwingsborden.
> Via de actie Sam de verkeersslang
wordt iedere klas met stickers en
spaarkaarten beloond voor het

positief meewerken aan de activiteiten.
> De twee drukke weken worden op
zondag 29 maart afgesloten met een
echte familiedag.
’s Morgens starten twee fietstochten: 7
km of 15 km. Voor de kleinsten is er
een wandeling in de straten rond de
school, met extra aandacht voor
verkeersveiligheid.
Daarna kan de honger gestild worden
met een heerlijk middagmaal. Ook
niet-sportievelingen en sympathisanten
van Mater Dei zijn meer dan welkom!
De namiddag is gevuld met tal van
leuke dingen om de dag af te ronden:
een vrachtwagen waar je zelf het
fenomeen van de ‘dode hoek’ kan
ervaren, fanatiekelingen kunnen
‘fietsen op rollen’, op de speelplaats
kan je lachen met ‘gekke fietsen’ en de
prijzen van de actie Sam de verkeersslang
worden uitgereikt.
Na deze twee weken komen alle
leerlingen van Mater Dei te voet of
met de fiets naar school, overal heerst
vrede en ze leven nog lang en gelukkig
…
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Spaghettiavond
Wemmelse Scouts
Zaterdag 7 maart - 18 uur
Zaal Familia (Mater Dei School)
Op 7 maart organiseren de Wemmelse
Scouts opnieuw hun
beroemde, extra
gezellige spaghettiavond. De ‘Bolognaise classico’ doet
het nog steeds. Voor
de lief hebbers is er
ook ‘quattro
fromagi’-saus
verkrijgbaar. Dit
alles in de gekende
onvervalste ‘Familia-ambiance’.
Alles wordt verkocht aan niet-geïndexeerde prijzen (bv. kinderportie voor 4 euro).
Waar? Zaal Familia in de Mater Deischool, Zalighedenlaan
26 in Wemmel.

Mountainbike in Meerdalbos
Bruisend Wemmel
Zondag 15 maart – 12.30 uur
Verzamelplaats: parking gemeentehuis
Wemmel
Een zondagnamiddag in je luie zetel? Ben je al die goede
voornemens voor het nieuwe jaar alweer vergeten? Wij
alleszins niet. We trekken er op uit naar het prachtige
Meerdalbos om er nog eens de ziel uit ons lijf te spurten,
bergjes te beklimmen, het dal in te duiken … Heb je zin om
ook weer eens alle spieren in je lijf te benutten en te voelen
dat je leeft? Mountainbiken dus!
Bruisend Wemmel® is de jongere(n)-afdeling van Pasar
Wemmel. Onder deze naam organiseren wij allerlei activiteiten voor een jong en dynamisch publiek. Iedereen die
plezier wil maken en wil deelnemen aan leuke en spannende
activiteiten heeft vanaf nu geen excuses meer om thuis te
blijven.
Deelname: 3 euro (leden), 4 euro (niet-leden)
Info of inschrijven (vóór 8 maart) bij Bart: 02 460 28 57,
bruisendwemmel@belgacom.net
Website: www.pasar.be/bruisendwemmel

Lezing: De kunstenaar en de dokter
Sociaal Culturele vereniging van
Vlaamse Liberale Vrouwen (SCVVLV)
Donderdag 2 april - 20 uur
GC de Zandloper
De diagnose van ziekten is een kunst en kunst is een
vruchtbare bodem voor de geschiedenis van ziekten. Een
goede observatie en een degelijk klinisch onderzoek zijn nog
steeds de basis van een juiste diagnose en uiteraard van een
correcte therapie.
Meteen is de inhoud van de ‘les’ gegeven. We zullen
genieten van mooie beelden, leren over dagelijkse en
ernstige kwalen. Kan men iets leren uit schilderijen van het
verleden? Ja. Moderne ziekten zijn niet nieuw.
Een bijzonder interessante gevisualiseerde lezing door dr. Jan
Dequeker, professor emeritus reumatologie aan de KU
Leuven. Na de lezing kan je vragen stellen en we sluiten af
met een drink.
Prijs voor leden en hun partner: 3 euro per persoon. Nietleden betalen 4 euro per persoon.
Meer informatie: monique.van.der.straeten@scarlet.be of
02 461 19 38.

Bloedinzameling
Rode Kruis
Door bloed te geven, kan jij het leven van een medemens
redden.
Bloed geven gebeurt veilig en pijnloos.
Je medemens rekent op jou.
Jij kan het verschil maken!
Stip deze data zeker aan in je agenda.
> In Wemmel: gemeenteschool (Winkel 56), parking Vertongenstraat
Op 3 maart, 9 juni, 22 september en 15 december
Van 18 tot 19.45 uur
> In Brussegem: gemeenschapslokalen in de zaal boven de bibliotheek (Brussegemplein 8)
Op 2 juni, 1 september, 24 november
Van 18 tot 20 uur
Meer info: peter.lasat@lid.kviv.be, 0473 87 70 11,
www.bloedgevendoetleven.be, 0800 77 700
of www.bl.rodekruis.be

Stoempfestijn
Chiro Wemmel
Zaterdag 14 maart – 18 uur – Zaal SKC
Viva bomma, patatten met saucissen. Wie kent dat zinnetje niet?
De Chiro van Wemmel alleszins wel, want onder dit motto
organiseren ze opnieuw een stoempfestijn. Je kan kiezen
tussen spinazie- of wortelstoemp met worst.
Dit jaar bestaat de Chiro, die intussen 90 leden telt, 75 jaar
en dus is ook het stoempfestijn in een speciaal verjaardagskleedje gestoken. De opbrengst van het eetfestijn gaat naar
het Chirokamp van 4 tot 14 augustus.
Waar? Zaal SKC (Raedemakerstraat in Wemmel)
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Aan de tand gevoeld
Wat vond jij van E Schuun Koppel door het Brussels
Volkstejoêter op 30, 31 januari en 1 februari?
Oscar is zéér gescheiden, zéér slordig en zéér blut. Zijn appartement is een zwijnenstal en
financieel gaat het bergaf. Dus probeert hij op wekelijkse pokeravonden zijn alimentatie
van de vorige maand terug te winnen. Felix is altijd zéér proper, zéér zuinig en zéér stipt.
Maar vandaag komt Felix te laat voor het pokerspel. Hij zit in de put: zijn vrouw wil
scheiden en hij is totaal ontroostbaar. Oscar nodigt zijn wanhopige kameraad uit om enkele
dagen bij hem te komen logeren. En die enkele dagen worden gauw weken. Mister Proper
en de grootste sloddervos van de wereld. Wat een schoon koppel!
Roger en Lydie Schampaert uit Wemmel

kaartjes over van twee zieke personen, want
anders waren we er niet bij geweest. De
zaal was uitverkocht.’
Marcel De Vis en echtgenote Agnes uit
Opwijk

‘Zij hebben heel goed gespeeld en wij
hebben veel gelachen. Wij houden van zo
een blijspel, zoals hier ook al gebracht werd
door onze toneelkring Pokus Pats. Ze
mogen dat regelmatig doen.
Voor het Volkstejoêter moet je meteen
boeken, want twee dagen daarna heb je
geen plaats meer.
Wij hebben zoveel gelachen dat we er dorst
van gekregen hebben.’
Janpieter Dherdt, Leen De Troch, zonen
Linus en Jarmo en hun oma, allemaal uit
Wemmel

‘Wij komen voor de eerste keer naar het
Volkstejoêter en het viel ons toch wat
tegen. We dachten dat het Brusselse dialect
gemakkelijker te begrijpen was. Bovendien
duurde de voorstelling lang, zo’n drie uren.
We komen voor de eerste keer naar GC de
Zandloper en wat ons meteen opviel, is dat
het hier heel warm is.’
De meisjes van de familie Van Den Eynde
uit Wemmel

Arjen Nelis
Take your camera
everywhere you go
Wo 04-03 tot ma 30-03
Take your camera everywhere you go:
dat staat op de fototas die ik enkele jaren
geleden kreeg. En dat vat ook mijn visie
samen: niet op zoek gaan naar beelden,
maar vastleggen wat er op je af komt. Als
fotograaf beschik je immers over een snel
medium en je kan indrukken en bedenkingen bij situaties delen met anderen.
Via compositie, kadrering en hersenspinsels kan je dingen benadrukken of je kan
simpelweg momenten vastleggen en ze
zo aan hun tijdelijke karakter ontrukken.
Toevoegingen of weglatingen, foutjes en
kantjes, evoluties in tijdelijke construc-

ties worden soms pas duidelijk wanneer
ze zijn vastgelegd en ontdaan van hun
oorspronkelijke omgeving. Vooral
compositie en spanning spelen een grote
rol. De afdruk, steevast onbewerkt, is
slechts een middel. De nadruk ligt op het
beeld …
De tentoonstelling is open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op zaterdag
van 9 tot 12 uur. Op zondag gesloten.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

De zonen begrepen niet alles, maar vonden
het toch erg plezierig. Maar oma heeft veel
gelachen en dat was fijn want, ze lacht
graag.
André en Kathelyne De Ridder uit Wemmel

‘Dit was een gezellige avond zonder meer.
Alhoewel wij geen Brusselaars zijn,
verstonden we het toch. We kochten de

Nora, Greta en hun moeder Simone, tante
Frieda en een vriendin zijn opgetogen en
dat is ook de echtgenoot van Greta. ‘We
hadden een fijne avond. Het stuk was erg
goed en we hebben veel gelachen. We
hadden geen probleem om het Brussels te
verstaan. Het was tof om het nog eens te
horen spreken.’
Een andere dame maakt de opmerking dat
de spelers wat luider zouden mogen
spreken, want oudere mensen horen niet
meer zo goed. Een van de vedetten van de
avond, Wim Dumont alias Oscar, de
slordige vrijgezel, komt erbij zitten. (Op de
foto: Wim Dumont met Nora en Greta)
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Luc De Vos van Gorki over zijn tournee Voor rijpere jeugd:

‘Het beste wat we ooit deden’
Gorki bestaat twintig jaar en blijft zoeken naar nieuwe invalshoeken om zichzelf telkens heruit te
vinden. Momenteel schuimt de rockgroep de theaters af met de rustige, akoestische tournee
Voor rijpere jeugd. ‘We vinden deze theatertoer het beste wat we al ooit gedaan hebben’, zegt
zanger Luc De Vos.
‘De eerste optredens zijn een beetje
chaotisch verlopen, zoals dat bij ons altijd
gaat. Het is altijd wat zoeken in het begin,
maar ondertussen zijn we volop in actie
geschoten. We amuseren ons fantastisch.’
De setlist is voornamelijk opgebouwd
rond de recentste, negende cd van Gorki:
Voor rijpere jeugd. ‘We spelen akoestisch en
werken met percussie in plaats van drum’,
vertelt Luc De Vos. ‘Onze drummer moet
voor deze tournee dus thuisblijven – hij is
er nog altijd niet goed van, die jongen.’
Puberteit
De titel geldt volgens de zanger niet
zozeer als waarschuwing voor het publiek,
maar slaat vooral op hemzelf. ‘Letterlijk’,
benadrukt hij. ‘Ik ben eigenlijk altijd kind
gebleven en nu ik 46 ben, ben ik eindelijk
toe aan mijn puberteit. Ik hoop tegen
mijn tachtigste volwassen te worden.
Hoewel ... echt noodzakelijk is dat niet. Je
moet altijd proberen om vanbinnen 16 te
blijven. Is dat niet waar iedereen uiteindelijk naar streeft: de eeuwige jeugd?’
Zijn rijpere jeugdjaren vallen hem
bijzonder mee. Het wordt
allemaal een stukje makkelijker
met ouder worden, vindt hij:

‘Ik heb die twijfels van vroeger niet meer
zo. Ik let er natuurlijk wel op dat ik mijn
puberale ambitie niet kwijtraak om altijd
de beste plaat te willen maken, het beste
optreden te geven en de beste liedjes te
schrijven. Maar na al die jaren in de
muziek heb ik toch een aantal zekerheden
opgebouwd. Als je wat ouder bent, weet
je vooral goed wat je niet moet doen. Als
beginnend muzikant weet je dat nog niet.
Ik heb daardoor veel vergissingen begaan
in mijn leven. Vroeger liet ik me te veel
sturen door anderen. Als iemand me zei:
‘Vos, kom! We gaan dat zo doen!’
antwoordde ik: ‘O? Ja, zeker ... waarom
niet?’ Met vallen en opstaan heb ik
geleerd dat je vaak beter neen zegt op
bepaalde dingen.’
Zanger
Als iemand hem vraagt wat zijn beroep is,
antwoordt Luc De Vos altijd zanger. Hij

kan zich dan ook niets leukers en interessanters inbeelden dan muziek maken,
liedjes schrijven en vooral optreden. Maar
dat wil niet zeggen dat dat het énige is
wat hij doet. We kennen de Gorki-frontman ook van televisie en hij heeft
ondertussen een handvol boeken op zijn
naam staan. ‘Het is nog nooit in me
opgekomen om de muziek in te ruilen
voor wat dan ook’, zegt hij. ‘Het leukste is
juist om dingen te combineren. Waarom
zou je je ook beperken tot één ding om je
creativiteit in uit te leven? Je ziet toch
vaak dat artiesten er andere kunstzinnige
activiteiten op nahouden? Stef Kamil
Carlens van Zita Swoon en Bent Van
Looy van Das Pop schilderen bijvoorbeeld. Onze goede vriend Hugo Claus is
daarvan nog het beste voorbeeld: die wou
echt alles doen. Hij schreef, maakte films
en opera’s, hij schilderde. Ongetwijfeld
kon hij ook nog koken’, lacht Luc De Vos.
‘Ik kan mezelf nu niet vergelijken met
onze Hugo, maar hij bewijst mijn punt
wel.’ Zelf legt De Vos nu en dan
zijn gitaar graag opzij om
ergens rustig wat te zitten
schrijven aan een nieuwe
roman. ‘Ik schrijf graag,
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omdat je er een totale vrijheid in hebt. En
veel mensen kennen me van televisie ... tja,
die zaken beschouw ik vooral als een totaal
amateuristische hobby. Als ze me voor
zoiets vragen, vind ik dat best, want het is
prettig om te doen, maar als ze me niet
vragen, is dat ook prima hoor.’
Geen groter plan
De rol van Gorki in de Nederlandstalige
rockgeschiedenis is onmiskenbaar, maar ze
is nooit deel geweest van een of ander
‘groter plan’. ‘Ik heb nooit gestreefd naar
een carrière of zo’, legt Luc De Vos uit.
‘Dat vind ik trouwens een heel lelijk
woord – carrière. Ik heb alleen altijd mijn
ding willen doen als zanger: liedjes maken
en spelen. Wat daarbij onze impact was op
de samenleving, heb ik me nooit aangetrokken. Ik wou ook nooit absoluut een
bekende Vlaming worden. Dat is allemaal
zo’n beetje vanzelf gekomen. Het belangrijkste was om een goede zanger te zijn.’
En in dat doel vindt hij zichzelf volledig
geslaagd, daar windt De Vos geen doekjes
om. ‘Ik vind dat we echt supergoede
liedjes hebben. Met de huidige tournee
valt het nog veel meer op. We hebben alle
liedjes helemaal uitgekleed en in nieuwe
arrangementen gestoken, zodat hun
kwaliteiten nog meer aan de oppervlakte
komen.’ ‘Een bijkomend voordeel van een
tournee in theaterzalen’, zegt Luc De Vos
niet zonder de nodige ironie, ‘is dat je dan
als zanger twee uur lang ongegeneerd op
je achterste mag blijven zitten’. ‘Ik word al
een dagje ouder, dus dan is dat af en toe
welkom. Een optreden in een concertzaal
vraagt heel veel energie. Na anderhalf uur
op zo’n podium te staan, ben ik totaal
uitgeput. Na twee uur in een theaterzaal
voel ik me nog altijd fris.’
Laagje ironie
Van ironie heeft De Vos zijn handelsmerk
gemaakt. Ze stroomt niet alleen van het
gesprek af, ook zijn teksten zitten er vol
mee. ‘Mensen zeggen wel eens dat je niet
alles mag relativeren en ironiseren, maar ik
vind het toch altijd geestig als ik zo’n extra
laagje in mijn liedjes kan steken. Een song
zoals Mia vindt iedereen vrij triestig, maar
ik vind dat er ook heel veel humor in zit.
De eerste zin alleen al: ‘Toen ik honger
had kwam ik naar je toe, je zei: eten kan je
als je de afwas doet’, die is toch hilarisch?’
Ines Minten
Voor rijpere jeugd van Gorki in GC de
Zandloper op donderdag 19 maart
om 20 uur.

Mira & de Anale Fase
Tapijtconcert
Do 05-03
muziek

Een tapijtconcert, Mira en de Anale Fase: dat
zijn drie vernieuwende elementen om tot
een perfecte culturele avond te komen. We
lichten deze elementen graag even toe.
Een tapijtconcert is een unieke ervaring.
Voor de gelegenheid bouwen we de
theaterzaal om tot een gezellige ruimte met
tapijten, kussentjes en lichtkunstwerken.
Een nieuw decor, maar voor de rest gaan
we vooral uit van het principe ‘less is more’.
Geen barrières, geen afstand, geen geluidsversterking, geen loeiharde muziek, geen
podium … maar wel twee artiesten en wie?
Singer-songwriter Mira bracht in december 2008 haar tweede album Stukken van
mensen uit. De single Grenzen wordt
intussen regelmatig op Radio 1 gedraaid.
In 2006 debuteerde Mira met de plaat In
de daluren. Ze brengt bitterzoete levensliedjes in het ‘schoon Vlaams’. Een
weloverwogen keuze. Gewapend met
enkel haar stem en een piano gaat ze je te
lijf. Mira’s teksten zijn pijnlijk herkenbaar,
dan weer vrolijk bevreemdend. Als geen
ander slaagt ze erin om ontroering en
ironie met elkaar te vermengen. Van
smalltalk op café tot verpletterende
hartstocht. Mira kent het allemaal!
De Anale Fase verzorgt het voorprogramma van Mira. De Anale Fase, dat is een
jongen en een meisje. Joeri Cnapelinckx

(ook bekend van Kawada die deze zomer
op het HH-festival stonden) en Anna
Vercammen (ook bekend van theater en
televisie). Ze wonen slechts op zes kilometer in vogelvlucht van Wemmel, in een
tuinhuisje. Daar maken ze prachtige
sprookjesachtige muziek. Lieflijk en
luguber: met fijne belletjes en mooie
stemmen brengen ze de soms sarcastische
en donkere teksten in het ‘Vlaams’ en in
het dialect.
Tweemaal ‘jong talent’, dat het verdient
dat jij het komt ontdekken in een sfeervolle setting. Dat wordt een avond om
nooit meer te vergeten. Laat deze kans dus
niet liggen en kom een avondje genieten
in de Zandloper.
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk),
11 euro (abo)

Entre Les Murs
Vr 06-03
film

François maakt zich als leraar van de vierde
klas klaar voor een nieuw jaar op een
middelbare school in een moeilijke wijk.
Culturen en denkwijzen botsen vaak met
elkaar in het klaslokaal, dat een afspiegeling is van de hedendaagse Franse maatschappij. Hoe vermakelijk en inspirerend
de leerlingen ook kunnen zijn, hun
moeilijke gedrag kan elk enthousiasme van
een onderbetaalde leraar dempen. François
staat erop een omgeving te creëren waar
respect en aandacht de boventoon voeren.
Hij verbaast zijn leerlingen met zijn
openheid en oprechtheid, maar ze kunnen
het niet nalaten zijn democratische
methodes en zijn ethiek stevig op de proef
te stellen.

Frankrijk, 2008. OV (Nl. ondertitels). 128
min.
Van: Laurent Cantet. Met: o.a. François
Bégaudeau
20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 4 euro (kassa), 3 euro (vvk)
Filmstrip met 5 tickets: 12,50 euro
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Pokus Pats
Het Kaartenhuis
Vr 13-03, za 14-03 en
zo 15-03
theater

Een bescheiden woning in een grauwe
woonwijk. Een doordeweeks gezin zoals
er in Vlaanderen duizenden zijn. Vader
zorgt dat er brood op de plank komt,
moeder zwaait de plak in huis. Zoon- en
dochterlief staan garant voor dagelijkse
zorgen en een dementerende opa maakt
de familie compleet. Vader droomt er
van om een eigen huis te bouwen.
Vrouw en kinderen hebben andere
interesses. Dat zorgt voor de nodige
spanningen. Intussen bouwt opa onverstoord voort aan zijn kaartenhuisjes,

schijnbaar ongeïnteresseerd.
Het Kaartenhuis is een tragikomedie over
relatie- en generatieconflicten. Humor
en pijnlijke momenten wisselen elkaar af.
Meer info: www.pokuspats.be
Lode Ansoms (auteur) en Gie Beullens
(regie)
13-03: 20 uur
14-03: 20 uur
15-03: 15 uur
Te gast in GC de Zandloper
Tickets: 8 euro (kassa), 7 euro (vvk),
6 euro (abo)

Ensor Strijkkwartet
Kerkconcerten in Ossel
Zo 15-03 en Zo 24-05

Gorki
Voor Rijpere Jeugd
Do 19-03

Met twee concerten in het stemmige
kerkje van Ossel besluit het Ensor
Strijkkwartet na drie seizoenen de
integrale van de strijkkwartetten van
Sjostakowitsj en Schubert. Om van het
slotconcert op 24 mei een feest te maken,
vraagt het kwartet de medewerking van
Karel Vingerhoets. Vingerhoets profileert zich na een internationale theaterloopbaan en een televisiecarrière
(herinner je Langs de kade en Wittekerke)
als een meesterverteller. Samen beloven
ze je een boeiende en luchtige concertnamiddag. Echt niet te missen.

Het negende studioalbum van Gorki ligt
in de winkel en het is, hoe kan het ook
anders, een parel. De Vos en de zijnen
vertalen dat album naar een multimediaal programma. Na het opvoeren van
een heuse olifant (29 mensen net niet
onder de voet gelopen) en het vertonen
van oogverblindende naakte beelden van
De Vos en zijn Hollandse schone (27
mensen zo goed als blind) in de vorige
theatertournee was het duidelijk. Zo kan
het niet verder. Maar omdat De Vos ook
deze keer niet van plan is om het er
eenvoudiger op te maken, werkten de
advocaten van alle betrokken partijen

klassiek

muziek

Telkens om 16 uur
Op locatie: Sint-Jan-Baptistkerk (Kasteelstraat in Ossel)
Tickets: 9 euro (kassa), 9 euro (vvk), 7,5
euro (abo)
een regeling uit. Verplichte vermelding
op alle interne en externe communicatie:
Voor Rijpere Jeugd!
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk),
16 euro (abo)
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Lenny en de Wespen
Theater voor anderstaligen:
De klerenkleptomaan
Ma 23-03
theater

Lenny en de Wespen brengen De
Klerenkleptomaan, een wervelend muziekprogramma voor anderstaligen die
Nederlands leren. Lenny brengt vooral
eigen werk, maar steekt er hier en daar
ook een heel bekende cover tussen. De
focus ligt op de verstaanbaarheid van de
Nederlandstalige songs en op de participatie van het publiek. In het programma
De Klerenkleptomaan staat muziek
centraal, maar humor zal nooit ver te
zoeken zijn!

Lenny behoort tot de top van de nieuwe
lichting Nederlandstalige liedjesmakers.
Hij is een uitstekende performer die
stevig wordt ondersteund door zijn
multi-instrumentale muzikanten. Bram
Vermeulen was een zelfverklaarde fan,
Rick De Leeuw schreef samen met hem
liedjes en Boudewijn de Groot nodigde
Lenny uit voor een duet op de Nekkanacht. Bij het grote publiek raakte hij
vooral bekend door zijn succesvolle
deelname aan het tv-programma Zo is er
maar één, waar hij de feestaflevering won
met het nummer Malle Babbe.
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 7 euro (kassa), 7 euro (vvk)

Loft
Vr 27-03
film

Dé Vlaamse film van het moment en
bovendien ook aller tijden (want Loft
staat intussen in de top 3 van meest
bezochte Vlaamse films) kan niet
ontbreken op het programma van de
Zandloper. Loft is het verhaal van vijf
getrouwde mannen die samen in het
grootste geheim een loft delen, waar ze
stijlvol en in alle rust hun minnaressen
en nieuwste veroveringen ontvangen.
Een prima regeling, tot ze op een
winterochtend het lijk aantreffen van een
jonge vrouw. Geen van hen weet wie de
vrouw is, waar ze vandaan komt en hoe
ze terecht is gekomen in een loft waarvan alleen zij de sleutel bezitten. Nood-

gedwongen proberen de vrienden uit te
zoeken wat er gebeurd is en waarom,
maar al vlug beginnen ze elkaar te
wantrouwen en zal blijken dat ze veel
minder van elkaar afweten dan ze
oorspronkelijk dachten.
België, 2008. OV met Franse ondertitels,
118 min.
Van: Bart De Pauw en Erik Van Looy.
Met: Koen De Bouw, Filip Peeters,
Matthias Schoenaerts, Tine Reymer,
Ann Miller, Veerle Baetens, Jan Decleir
…
20 uur – GC de Zandloper
Tickets: 4 euro (kassa), 3 euro (vvk)
Filmstrip met 5 tickets: 12,50 euro

Yasmine
Yasmine houdt Woord
Do 02-04
muziek

Geschreven, gesproken, gezongen
woord. Poëzie of songteksten. Het
nieuwe project van Yasmine draait om
het woord. Ze kleedt haar songs uit tot
er enkel de essentie van rest: het liedje en
de tekst, naakt en kwetsbaar. Zonder
franjes, eerlijk. Ernstig en met een
knipoog. Yasmine stelt ook haar favoriete gedichten voor: werk van Willem
Elsschot en Leonard Nolens. Gedichten
die wonderwel aansluiten bij haar eigen
werk. Akoestisch en poëtisch. Als je
vreest dat Yasmine een belangrijk
Nederlandstalig gedicht over het hoofd
ziet, surf dan naar www.yasmine.be en

stel je kandidaat om tijdens de voorstelling het bewuste gedicht alsnog voor te
stellen.
i.s.m. Davidsfonds Wemmel
20 uur - GC de Zandloper
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk),
12 euro (abo)
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Eén op drie huizen in Vlaams-Brabant heeft geen dakisolatie

‘Eerst goede isolatie’
‘Begin met een efficiënte verwarming en goede isolatie. Snufjes zoals zonnepanelen op
je dak komen pas nadien.’ Een goede raad van Patrick Kwanten van het Centrum Duurzaam Bouwen. Goed isoleren heeft trouwens nog nooit zo veel opgeleverd: de energiekosten swingen de pan uit terwijl de federale, Vlaamse en provinciale overheden kwistig
premies uitdelen. Ook de meeste gemeentebesturen in de Rand steunen je op een of
andere manier als je energiebesparende maatregelen neemt. Wat jouw gemeentebestuur
al dan niet in petto heeft, lees je in het kaderverhaal.
Wist je dat er in Vlaanderen naar
schatting 800 000 woningen zonder
dakisolatie zijn? Dat bijna één op vier
woningen in Vlaams-Brabant nog
enkele beglazing heeft? En dat je met
een degelijke dakisolatie en hoogrendementsglas tot vijftig procent op je
energiefactuur kunt besparen? Dan
weet je meteen ook dat er enorm veel
energie verloren gaat. Dat is slecht voor
de portemonnee, maar zeker ook voor
het leefmilieu.
‘Door het dak, de vloeren en de muren
verdwijnt de meeste warmte’, weet
Patrick Kwanten. Als adviseur van het
Centrum Duurzaam Bouwen kent hij
alles van goede isolatie. ‘Denk ook aan
de spleten en de kieren in oudere
huizen. Goed isoleren is dan ook het
allerbelangrijkste om energie te
besparen. Deze raad geef ik aan
bouwers en verbouwers: steek eerst je
centen in een degelijke isolatie en een
goede verwarmingsinstallatie. Zonnepanelen en andere snufjes kunnen de
kers op de taart zijn, maar ze komen
pas nadien.’
E-peil
Voor je aan het bouwen slaat, overloop
je dus beter nog eens met je architect of
er voldoende wordt geïsoleerd.
Nieuwbouwwoningen moeten sowieso
aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wie extra investeert in isolatie, kan
bovendien via netbeheerder Eandis op
fikse subsidies rekenen. Een huis met
een E-peil (een maat voor de energieprestatie van een woning) van 80 of
minder, krijgt een premie. Bijvoorbeeld, een woning met een peil van

E80 krijgt 400 euro, een passiefwoning
met een peil van E0 zelfs 3800 euro.
Ook de federale en Vlaamse overheid
hebben fiscale gunstmaatregelen in
petto.
Wil je een bestaande woning isoleren,
informeer dan eerst via de dienst
Leefmilieu van jouw gemeente voor
welke premies je in aanmerking komt.
Je vindt ook alle informatie op de
Vlaamse overheidssites www.premiezoeker.be of www.energiesparen.be.
‘Hoe meer premies, hoe beter’, vindt
Patrick Kwanten. ‘En er zijn voldoende
bedrijven die met professionele
meetapparatuur je woning kunnen
doorlichten, zodat je de beste maatregelen kan treffen.’
Allergie?
De kritiek dat je van te veel isoleren
allergieën in de hand werkt, klopt niet
volgens Patrick. ‘Denk er aan dat goed
ventileren en isoleren altijd hand in
hand gaan.’ Te veel isoleren bestaat dan
ook niet. Vocht en schimmel komen
niet voor op de plaatsen die goed
geïsoleerd zijn, maar juist op de
plaatsen waar de isolatie ontbreekt of
slecht is aangebracht. Een goede
verluchting van de woning is wel
absoluut noodzakelijk.
Op een rij
Ben je overtuigd van een goede
isolatie? Laat de talrijke premies voor
bestaande woningen dan nog een extra
stimulans zijn. We zetten de belangrijkste premies van de hogere overheden op een rij.

Dakisolatie. Netbeheerder Eandis
geeft 2 euro per vierkante meter
dakisolatie of 4 euro als je een geregistreerde aannemer inschakelt voor de
plaatsing. De provincie Vlaams-Brabant doet daar 1,25 euro per vierkante
meter bovenop. Nieuw sinds dit jaar is
de Vlaamse premie. Wie minstens 40
vierkante meter plaatst, krijgt 500
euro. Van de federale overheid krijg je
er nog een fiscaal voordeel bovenop via
je belastingbrief. Dankzij deze subsidies
kost dakisolatie je amper iets.
Buitenmuurisolatie. Ook voor
muurisolatie geeft Eandis 2 euro per
vierkante meter isolatie of 4 euro als je
een geregistreerde aannemer inschakelt
voor de plaatsing. De provincie
Vlaams-Brabant doet daar 1,25 euro
per vierkante meter bovenop.
Hoogrendementsglas. Vervang je
enkele beglazing door hoogrendementsglas, dan krijg je van Eandis 10
euro per vierkante meter. De provincie
past daar 10 euro per vierkante meter
bij, met een maximum van 150 euro
(300 euro voor lagere inkomens). De
federale overheid geeft je ook hier een
fiscaal voordeel.
Condensatieketel. Wie zijn oude
aardgasketel vervangt door een
condensatieketel, krijgt van Eandis 125
euro.
Zon. Je water laten warmen door de
zon? Dan geeft Eandis een premie van
75 euro per vierkante meter zonneboiler, met een minimum van 525 euro
en een maximum van 1500 euro. De
provincie Vlaams-Brabant doet daar
250 euro bij. De federale overheid
schenkt nog een fiscaal voordeel. Wie
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elektriciteit wil opwekken met fotovoltaïsche zonnepanelen,
kan ook op steun rekenen van de Vlaamse overheid. Sinds
2006 krijg je een relatief hoge prijs voor de groene stroom
die terugvloeit naar het elektriciteitsnet. Er is ook een fiscaal
voordeel van de federale overheid. Alle informatie daarover
vind je op www.vreg.be.
Warmtepomp. De warmte letterlijk uit de grond pompen?
Dan krijg je van Eandis 850 tot 1680 euro. Bovendien levert
ook dat een fiscaal voordeel op.
Let op: er gelden telkens specifieke voorwaarden en isolatienormen waar aan moet worden voldaan om recht te hebben
op een premie. Mensen met een lager inkomen kunnen
bovendien vaak op een hogere premie rekenen. Lees de
voorwaarden nog eens na op www.energiesparen.be.
De lijst van beschikbare premies is trouwens nog heel wat
langer. Meestal gaat het dan om kleine tegemoetkomingen
van de netbeheerder. Zo zijn er onder meer nog premies
voor het plaatsen van thermostatische radiatorkranen, een
aardgaswasdroger, buisisolatie, een keukengeiser en zo meer.
Het lijkt moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Je
vindt echter alles gebundeld op www.premiezoeker.be.
Bart Claes
Met dank aan www.energiesparen.be, www.cedubo.be,
www.bouwteams.be, www.premiezoeker.be,
www.vlaamsbrabant.be, www.eandis.be.

Premies van de gemeente Wemmel
Het gemeentebestuur van Wemmel geeft geen bijkomende premies voor isolatie. Wel krijgen eigenaars van
bestaande woningen een premie als ze een hemelwaterput
plaatsen en gebruiken. De subsidie bedraagt 500 euro. De
put moet wel een inhoud van minstens 50 liter hebben
per vierkante meter horizontale dakoppervlakte en een
totale grootte van minimum 3000 liter. Zeventig procent
van de dakoppervlakte moet aangesloten worden.
Daarnaast is er nog een premie van 300 euro voor wie
een infiltratievoorziening aanlegt voor het overtollige
hemelwater.
Huizen die niet aangesloten zijn op het rioolnet kunnen
een individuele afvalwaterbehandeling aanleggen,
bijvoorbeeld een rietveld dat het afvalwater zuivert. De
gemeente geeft daarvoor maximum 1000 euro. Als je op
eigen initiatief voor een gescheiden afwatering zorgt aan
je huis, ook al ligt er nog geen gescheiden rioolstelsel,
kan je rekenen op 500 euro.
ACV en ACW Wemmel organiseerden al een informatiemoment over goed isoleren en energiezuinig wonen.
Voor wie overtuigd is en wil investeren, volgt op 12
maart om 20 uur een ‘investeringsavond’ in GC de
Zandloper. Daar kan je intekenen op een ‘samenaankoop’
van dakisolatie. Dat levert een grote korting op. Voor
meer informatie: ACV Wemmel (Freddy Depuydt, 02
460 01 86, freddy.depuydt@versatel.be) en ACW
Wemmel (Paula Vandenheuvel, 02 460 36 10). (BC)

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:
Pieter Ceuleers, Gwennan Dekens, Filip De Mulder, Guido
Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol, Diana Joppevan Bergeijk, Joris Roesems, Willy Spittaels, Tony Stevaert
Eindredactie
Ingrid Dekeyser,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, ingrid.dekeyser@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach, 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
Gwennan Dekens,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor het eigen programma van de Zandloper kan je bij
Nadine Poty en Inge Demeestere van het onthaal terecht
op de volgende momenten:
maandag van 9.00-12.00 uur, dinsdag tot vrijdag van 9.0012.00 en 13.00-17.00 uur, zaterdag van 9.00-12.00 uur
(tijdens de schoolvakanties tot 16.00 uur 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 het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

02 09.30

KAV Pilates

GC de Zandloper

02 460 23 75

02 14.00

OKRA Zangherhaling

Auxilium

03 09.30

OKRA Dagelijks bestuur

GC de Zandloper

03 13.30

De Schaar Naaien

GC de Zandloper

02 460 15 04

05 13.30

KAV Breinamiddag

Auxilium

02 460 26 42

06 14.00

OKRA Kaartnamiddag

Auxilium

Maart

07 15.00

Gezinsbond Tweedehandsbeurs kleding

GC de Zandloper

07 18.00

Scouts Wemmel Spaghettiavond

Zaal Familia

09 14.00

OKRA Wandelclub

SKC

10 14.00

OKRA Hobbyclub

Auxilium

10 12.45

OKRA Show Wieze

Vertrek gemeentehuis

10 13.30

KAV Wandelen

GC de Zandloper

02 460 38 49

12 19.30

KAV Juwelen knopen

Auxilium

02 460 73 09

13 20.00

Pokus Pats Toneel het kaartenhuis

GC de Zandloper

www.pokuspats.be

14 20.00

Pokus Pats Toneel het kaartenhuis

GC de Zandloper

www.pokuspats.be

15 15.00

Pokus Pats Toneel het kaartenhuis

GC de Zandloepr

www.pokuspats.be

15 12.30

Bruisend Wemmel Mountainbike in Meerdalbos

parking gemeentehuis

www.pasar.be/
bruisendwemmel

16 09.30

KAV Pilates

GC de Zandloper

02 460 23 75

16 14.00

OKRA Zangherhaling

Auxilium

17 13.30

De Schaar Naaien

GC de Zandloper

17 14.00

OKRA Kaartnamiddag

Auxilium

17 08.30

KAV Tocht van hoop

Aan Ooms

02 460 15 04
02 460 26 85

17 13.30

KAV Nordicwalking

Carpool/Meise

02 460 73 09

21 18.00

Landelijke Gilde Pensenkermis

Den Horinck Zellik

www.lgrelegem.be
www.lgrelegem.be

22 11.30

Landelijke Gilde Pensenkermis

Dan Horinck Zellik

26 14.30

OKRA ledenvergadering

SKC

30 09.30

KAV Pilates

GC de Zandloper

02 460 23 75

SCVVLV Lezing: De kunstenaar en de dokter door dr. Jan Dequeker

GC de Zandloper

02 461 19 38

April
02 20.00

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor april 2009 bekend willen maken, kunnen dat doen door een
omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info)van die activiteiten aan het onthaal van GC de Zandloper te bezorgen vóór 4 maart 2009.

