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02 AAN DE POLITIEKE POLS

Mandaten zijn verdeeld, het
echte werk kan beginnen
Uit de gemeenteraad van 29 maart

Deze gemeenteraad stond volledig in het teken van de verdeling van de mandaten in
allerhande raden van bestuur, commissies en intercommunales. Ook de begroting voor
2007 werd goedgekeurd. “Een overgangsbegroting”, volgens het bestuur. En inderdaad,
ambitieuze plannen zitten daar niet in.
> De zes gemeenteraadsleden van de
Franstalige lijst Intérêts Communaux (IC)
hielden er opnieuw een merkwaardig
stemgedrag op na. Zo stemden de zes
leden van IC tegen de lonen van het
gemeentepersoneel, “omdat die te veel
stijgen”. Vijf IC’ers stemden ook tegen de
politiedotatie (1,3 miljoen euro) aan de
politiezone Asse, Merchtem, Opwijk,
Wemmel (AMOW), omdat die “te hoog is
en Wemmel voor dat geld te weinig in
ruil krijgt”. Met die vijf tegenstemmen
kwam Christelle Colier (IC) in nauwe
schoentjes. Zij had op de politieraad de
dotatie immers al wel goedgekeurd en
onthield zich dan maar op de gemeenteraad. De zes gemeenteraadsleden van IC
waren ook gekant tegen de bijdrage aan
de brandweer, opnieuw “omdat Wemmel
er te weinig voor terugkrijgt”. IC stemde
ten slotte ook tegen de eindafrekening
van de werken in de Ronkel (340.000
euro), omdat die 21 % hoger lag dan was
gebudgetteerd.
> Op de begroting 2007 is 600.000 euro
(plus 360.000 euro subsidie) ingeschreven
voor de aanleg van het nieuwe containerpark aan de Tennisdreef. De opening
ervan kan volgens milieuschepen Herman
Vander Voorde (WEMMEL) eind
september een feit zijn, “als er geen
vertragingen in de procedure optreden’’.
Er zijn ook belangrijke investeringen voor
waterbeheersingwerken gepland. Zo is er
210.000 euro vastgelegd voor de aanleg
van een spaarbekken langs de Amelvonnesbeek en 400.000 euro voor waterwerken aan de Dries en de Parklaan.
Asbest blijft een probleem in sommige
gemeentelijke gebouwen. Voor de
verwijdering ervan schrijft de gemeente
60.000 euro in. De volgende budgetten
staan ook nog op de begroting 2007: de
uitbreiding van de Franstalige kleuterschool (65.000 euro), het onderhoud en

de onderhoudscontrole op wegen en
rioleringen (355.000 euro), de aanleg van
een speelplein (12.000 euro), de aankoop
van tafels en een feesttent (18.000 euro),
de vernieuwing van 40 badkamers in de
Residentie (385.000 euro) en het onderhoud van het sanitair in het Arsenaal, het
gemeentehuis en de Franse school
(150.000 euro). Voor de bouw van een
nieuwe bibliotheek in de buurt van de
Residentie aan de Prins Boudewijnlaan
wordt 75.000 euro voor de architectuuropdracht vastgelegd.
> Op deze gemeenteraad werden ook
enkele belastingreglementen goedgekeurd. De opcentiemen op de onroerende
voorheffing en de aanvullende personenbelasting blijven ongewijzigd. Nieuw is
dat de gemeente een belasting op tweede
verblijven invoert voor 2007 tot 2012.
Het is de bedoeling om de verdere
verstedelijking van de gemeente - door
het opdelen van eensgezinswoningen in
verschillende appartementen - tegen te
gaan. De belasting op het tweede verblijf
werd vastgesteld op 250 euro per jaar
voor een appartement dat kleiner is dan
100 m2. Voor een appartement groter dan
100 m2 betaal je 500 euro. Een open
bebouwing kost als tweede verblijf 1.000
euro per jaar. De gemeenteraad keurde de
belasting unaniem goed, met uitzonde-

ring van Jan Verhasselt (WEMMEL), die
zich onthield.
> Gemeenteraadslid Thiery Coomans de
Brachène (Lijst van de Burgemeester)
legde op de gemeenteraad een verklaring
af over de reden waarom hij afzag van
zijn schepenmandaat. “Hier en daar
hoorde ik kritiek op mijn beslissing om
afstand van mijn schepenmandaat te
nemen. De beslissing om alleen gemeenteraadslid te zijn, was al voor de verkiezingen gekend. Iedereen kon het duidelijk
lezen in het ‘presentatieboekje’ dat LB
uitgaf. Deze afspraak was zelfs een
voorwaarde om mij kandidaat te stellen.
Huisdokter én schepen zijn, is onmogelijk
als je dat goed wil doen. Kwatongen
beweren dat ik verkozen werd door
Franstalige stemmen en mijn mandaat
overlaat aan een Nederlandstalige schepen
(Monique Van der Straeten), maar ik ben
niet enkel door Franstaligen, maar ook
door Nederlandstaligen verkozen. Ik was
bewust kandidaat op een tweetalige lijst,
juist om dit onderscheid tussen de mensen
en de taal die ze spreken te vermijden”,
verklaarde Coomans de Brachène, die
inmiddels wel voorzitter is geworden van
de vzw Pro Humanitate. Deze vzw staat
in voor het beheer van de Residentie.
Joris Herpol
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Telex
- Burgemeester Marcel Van Langenhove (LB) vraagt aan
hoofcommissaris Kurt Tirez van de politiezone AMOW om
strenger op te treden tegen luidruchtige trouwstoeten en
joyriders die zo’n stoeten begeleiden. - Vrijwilligers van
Natuurpunt hebben in het gemeentelijk natuurreservaat
Beverbos 26 nestkastjes opgehangen. Het is de bedoeling
broedvogels een kans te geven zich te nestelen in Beverbos. - In
de douches van het Marcel Van Langenhovestadion werd de
legionellabacterie aangetroffen. Daardoor moesten de jeugdspelers tijdelijk douchen met koud water uit de regenput. Toen
die regenput met een inhoud van 20.000 liter uitgeput was, werd
er overgeschakeld op de brandkraan. - Volgens milieuschepen
Herman Vander Voorde (WEMMEL) zal de prijs van de huisvuilzak volgend jaar verdubbelen. Dat is de enige mogelijkheid om
de almaar stijgende kost van afvalverwerking onder controle te
houden. - Schepen Monique Van der Straeten (LB) pleit in de
lokale Burgerkrant van Open VLD voor een uitbreiding van de
bedrijvenzone in Wemmel. Zo’n uitbreiding maakte de hogere
overheid eerder onmogelijk. - Het Marcel Van Langenhovestadion wordt geplaagd door vandalen die op de buitenmuren van
de kleedkamers graffiti spuiten. De gemeente zal de graffiti zo
snel mogelijk verwijderen. - Het warenhuis GB op de hoek van
de Vijverslaan met de Brusselsesteenweg moet voor een aparte
koolwaterstoffilter voor afvoer van water in de riolering zorgen.
Enkel het regenwater mag in de plaatselijke beek; het afvalwater
moet via de riolering naar een waterzuiveringsstation afgevoerd
worden. - Het schepencollege heeft beslist om in de parken en de
vijvers nieuwe borden te plaatsen met een verbod om de eenden
en ganzen te voederen. - De vzw Wemmel Sport heeft een nieuw
bestuur. Walter Van Steenkiste (WEMMEL) is voorzitter,
burgemeester Marcel Van Langenhove (LB) eerste ondervoorzit-

ter, Jean-Claude Papaert (IC) tweede ondervoorzitter. Leden
zijn: Louis Belgrado (LB), Julie Briclet (LB) en Raf De Visscher
(WEMMEL). - Raf De Visscher (WEMMEL) is voorzitter
geworden van het Beheercomité Beverbos. - De zes leerkrachten
van de Franstalige basisschool wiens benoeming door provinciegouverneur Lodewijk De Witte werd geschorst en door Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen
(Open VLD) werd vernietigd, kunnen volgens de Raad van State
wel worden benoemd. De zes hadden geen
Selor 2-attest voor de kennis van het Nederlands, maar halen nu
dus hun gelijk voor de Raad van State. Ze worden benoemd
omdat ze eerder een ander certificaat behaalden van de Vlaamse
Gemeenschap waarin staat dat ze voldoende kennis hebben van
het Nederlands. Volgens de Raad van State kunnen er geen twee
getuigschriften worden gevraagd voor voldoende kennis van het
Nederlands. - De gemeente test nieuwe methoden voor het
verdelgen van onkruid zonder chemicaliën. Zo wordt een
gasbrander uitgeprobeerd. - De gemeente trekt het budget van
de vzw Wemmel Sport op van 90.000 euro naar 110.000 euro
voor dringende investeringen in de gemeentelijke sporthal. Tegen eind 2007 moet de gemeente een volledig beleidsplan
opstellen. Hierover is er vandaag nog geen politiek akkoord. De gemeente onderzoekt met de intercommunale Haviland
welke afvalfracties door Haviland verwerkt kunnen worden. De geschorste schepen Roger Mertens (IC) heeft via een
raadsman aan de gemeente gevraagd om zijn schepenwedde van
januari te krijgen. De gemeente Wemmel gaat daar niet op in,
omdat Mertens geschorst is.
( JH)

vroeger en nu

De brug van de Romeinsesteenweg; de grens tussen Wemmel en Laken.

04 Duel

Het komt voor in de
beste families

Dochter Alexandra en vader Philippe Grégoire vertalen
hun politieke engagement op een verschillende lijst
“Het komt voor in de beste families”, zong Stijn Meuris in 1993 op het album ‘Een heel
klein beetje oorlog’. Wat hij er juist mee bedoelde, ben ik alweer vergeten, maar waar is
het wel. Ook in Wemmel. Alexandra en Philippe Grégoire hebben beiden blijkbaar ergens
de politieke microbe opgelopen. Vader en dochter stelden zich de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar, zij het elk op een andere lijst. Een gesprek met politieke
tegenstrevers die een familienaam delen.
“Pas een maand voor de verkiezingen
wisten we van mekaar dat we kandidaat
waren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn vader vroeg me om mee
affiches voor hem op te hangen”, lacht
Alexandra Grégoire. “We stonden op
verschillende lijsten, maar we hebben
toch heel wat gelijkenissen”, zeggen ze
alle twee. “Ik wilde me vooral toespitsen
op de jeugd”, vertelt Alexandra. “Mij
trekt vooral de groene gedachte aan”, vult
Philippe aan. “Ik kan me eigenlijk ook
vinden in het ecologische”, treedt Alexandra haar vader bij. “Maar dat was toch
niet mijn hoofdbekommernis. Ik ben al
jaren actief in het Wemmelse verenigingsleven en telkens kwam ik tot de vaststelling dat de gemeente weinig initiatieven
voor de jeugd neemt. Dat werd vooral
duidelijk bij de uitbouw van het jeugdhuis enkele jaren geleden. We kregen geen
subsidies van de gemeente, omdat we niet
tweetalig waren. Ik vind dat een drogreden. We wilden wel degelijk een tweetalig jeugdhuis opzetten, maar elk initiatief
werd vanuit de gemeente in de kiem
gesmoord.” “Dat was schandalig”, treedt
de vader zijn dochter bij. “Ze hebben geld
om megalomane schoolgebouwen neer te
poten, maar geld voor de jeugd ligt
blijkbaar moeilijk”, reageert Philippe
verontwaardigd. “Het is een vicieuze
cirkel. Nu investeerde vzw ‘de Rand’ veel
geld in de uitbouw van het jeugdhuis,
maar daardoor krijg je onmiddellijk het
stigma uitsluitend Nederlandstalig te zijn.
Het gevolg is dat de gemeente niets meer
kan of wil investeren. Dat is toch niet
normaal!” “Dat het zo lang geduurd heeft
vooraleer er uiteindelijk een jeugdhuis

was, heeft de zaak ook geen goed
gedaan”, pikt Alexandra in. “Uiteindelijk
hebben we een locatie gevonden, maar de
ligging aan de Zijp is niet ideaal. Maar ja,
je moet roeien met de riemen die je hebt.
Behalve de problemen met het jeugdhuis
is er wat het jeugdbeleid betreft nog veel
werk aan de winkel. Toen ik gevraagd
werd om op de lijst van het kartel
WEMMEL te staan, dacht ik daar
misschien wat verandering in te kunnen
brengen. Ik werd echter niet verkozen”,
lacht ze.
Niet verkozen, toch geëngageerd
“Mijn plaats op de lijst van Intérêts
Communaux ( IC) is het gevolg van het
partijstandpunt”, verklaart vader Grégoire. “Ik ben voor het behoud van de
faciliteiten, maar volgens Ecolo zou de
Lijst van de Burgemeester die niet
verdedigen. Om die reden heb ik me op
de Franstalige scheurlijst gezet. Misschien
was ik op de lijst van Van Langenhove wel
verkozen geraakt, wie weet? Maar ik ben
eigenlijk niet genoeg politicus om een
dergelijke beslissing te nemen”, besluit
hij. Zowel vader als dochter staan achter
de faciliteiten die in onze gemeente aan de
Franstaligen worden geboden. “Iedereen
van de kartellijst weet dat ik tweetalig
ben. Ik heb niet de indruk dat ze daar
problemen mee hebben”, vertelt Alexandra. Volgens Philippe is het een kwestie
van respect. “Met een Nederlandstalige
zal ik altijd Nederlands spreken. Er zijn
Franstaligen die dat pertinent weigeren.
Dat zegt dan veel over die personen. Ik
heb mijn kinderen tweetalig opgevoed en
ik denk niet dat ze daar rouwig om zijn.”

Dochter Alexandra treedt haar vader bij:
“Ik heb zowel Nederlandstalige als
Franstalige vrienden en ik heb daar nooit
problemen mee gehad.”
Noch vader noch dochter raakten
verkozen, maar dat doet niets af aan hun
engagement. “Als ‘groene’ ben je gewend
aan het feit dat je je plannen op lange
termijn moet uitvoeren”, legt Philippe
Grégoire uit. “Het is een tegenstrijdige
situatie. De huidige politiek is vooral op
korte termijn gericht, maar de resultaten
van milieuvriendelijke maatregelen zie je
pas na verloop van tijd. Als je verkozen
wil raken, ben je vaak niet geneigd om
onpopulaire maatregelen te nemen. Toch
ben ik ervan overtuigd dat de mensen zich
steeds meer beginnen te realiseren dat er
iets moet gebeuren op ecologisch gebied.
Er zijn al enkele maatregelen genomen,
maar vaak verbergen die het echte
probleem. Ik geef een voorbeeld. Mensen
zijn fier dat ze sorteren, maar beseffen niet
dat dit eigenlijk het gevolg is van hun
eigen consumptie. Ze drinken water uit
een exotisch hooggebergte en stellen zich
daar geen vragen bij. Wat ze vaak niet weten, is dat het zeer veel energie vergt om
dat hier te krijgen. Ze stellen zich gerust
met de gedachte dat ze het plastieken
flesje in hun blauwe zak kunnen droppen.
Allemaal goed en wel, maar dat brengt
geen soelaas. Om de mensen bewust te
maken van hun consumptiegedrag, richt
ik binnenkort met een aantal mensen een
vzw op, die voordrachten zal houden
over een milieubewustere consumptie.
We hopen dat de mensen op die manier
meer inzicht zullen krijgen.”

Er komt altijd een tweede keer
Dat er binnenkort betaald zal moeten
worden om je afval kwijt te raken in
het nieuwe containerpark, leidt tot
verdeeldheid binnen de familie. “Dat
zou toch niet mogen”, reageert dochter
Alexandra. “Dat zal tot meer sluikstorten leiden en waar sta je dan met je
beleid?” Vader Grégoire is het daar niet
mee eens. “Afval is big business.
Vroeger mocht alles samen in één grote
put gedumpt worden, maar dat mag
niet meer. Het idee van ‘de vervuiler

betaalt’, is goed. Het zet de mensen aan
om rationeler om te gaan met hun
consumptie. Want hoe minder je
verbruikt, hoe minder je betaalt.”
“Waar ik ook voor wil ijveren is een
andere verbruiksbelasting op het
water”, gaat Philippe door op zijn elan.
“Vandaag betaalt iedereen in Wemmel
evenveel belasting voor zijn waterverbruik, zowel de particulier als de
industriële gebruiker. Dat lijkt me niet
rechtvaardig.”

“Opnieuw kandideren voor de
gemeenteraadsverkiezingen? Waarom
niet?”, zegt Philippe Grégoire.
“Misschien raak ik ook dan niet
verkozen, maar die niet waagt die niet
wint.” “Zo is dat”, stelt Alexandra. “Ik
denk dat ik volgende keer weer een
gooi doe.” “Laat ons hopen dat we dan
wel verkozen raken”, lachen ze beiden.
Joris Roesems

06 uit de gemeente

Wemmelse bedrijven in
beeld (7)

Kinnarps investeert fors in uitbreiding gebouwen
Kinnarps, de derde grootste fabrikant-leverancier van kantoormeubilair in Europa, investeert in de Wemmelse hoofdzetel voor België-Luxemburg ruim 1 miljoen euro in de
uitbreiding van zijn gebouwen. In de hoofdzetel werken inmiddels 45 mensen. Kinnarps
BELUX is het succesverhaal van Edouard Kint, die inmiddels ook in Wemmel woont en
voor de Kamer van Koophandel kandidaat is voor de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO).
Het succesverhaal in België en Luxemburg startte begin jaren negentig, toen
Edouard Kint in Zaventem met het lokale
Kinnarpsbedrijf begon. “Ik deed het
eerste jaar alles alleen: verkoop, montage,
levering”, zegt zaakvoerder-directeur
Edouard Kint. “Dat is een groot voordeel,
want ik kan nu de medewerkers perfect
begeleiden. Onze zaak groeide immers
snel. In 1993 werkten we al met 15
personeelsleden. In 1996 verhuisden we
naar de bedrijvenzone aan de Heide in
Wemmel, waar ik het bedrijf letterlijk op
de kaart wilde zetten. Kinnarps is
zichtbaar van op de Brusselse ring. De
naam is inmiddels goed bekend op de
kantoormeubelmarkt.”
“In 1998 vond ik het tijd om dicht bij de
onderneming te wonen en ik verhuisde
vanuit het Gentse naar Wemmel. Ik ben
hier graag. De nieuwe Markt is bijvoorbeeld een mooie realisatie. De winkels
brengen toch wat leven in de brouwerij.
Want wat in Wemmel beter kan, is het
aantal evenementen. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de vergrijzing van de gemeente. De toenemende
vergrijzing zal alvast niet aan ons liggen,
want mijn kinderen Arthur (8) en Anaïs
(3) zijn ingeschreven in de plaatselijke
Mater-Deischool”, lacht Kint. “Het
communautaire aspect? Ik ben het
Europese gedachtegoed genegen en ben
dus voorstander van meertaligheid.”
“Om me te ontspannen, probeer ik elke
dag in de omgeving te fietsen. Dan fiets ik
bijvoorbeeld naar de radarinstallatie in
Ossel of naar het landelijke Relegem,
waar je van op de velden de grootstad kan
zien. Prachtig.”
Edouard Kint bouwde Kinnarps in België en Luxemburg eigenhandig uit tot een onderneming die 45 mensen
tewerkstelt.

VERENIGINGSNIEUWS 07
Ook engagement voor de gemeente
”De Kamer van Koophandel (VOKA) heeft me onlangs voorgesteld als kandidaat voor de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO). Ik zal me natuurlijk eerst
nog wat moeten inwerken en uiteraard zal ik niet alles meteen
veranderen, maar gek in Wemmel is bijvoorbeeld het grote aantal
signalisatieborden. Ik ken niet één gemeente waar er zo’n
wildgroei aan verkeersborden bestaat. Je hebt ook de meer lokale
problemen, zoals hier in de Heide, waar het bord met de namen
van de bedrijven al meermaals werd neergemaaid door een
afslaande vrachtwagen, omdat er gewoon te weinig plaats is om
te draaien. Inmiddels heeft de gemeente het probleem wel
aangepakt en paaltjes op de hoek van de Heide met de Koningin
Astridlaan geplaatst.”
Nadat de bedrijfsleider van Kinnarps in Wemmel kwam wonen,
ging de successtory van Kinnarps BELUX verder. “Er kwam een
tweede showroom in Gent en in 2001 verbouwden we onze
hoofdzetel. In 2002 werd het nieuw kantorencomplex in
Wemmel geopend. Door de permanente groei kampten we al
snel met plaatsgebrek en we kochten het bedrijfsgebouw van Van
Stahl, naast ons hoofdgebouw. Daar konden we een nieuwe
kantoorruimte van 1.500 m2 maken. Momenteel hebben we
plannen om de twee gebouwen in de Wemmelse bedrijvenzone
om te vormen tot één geheel met meer stockageruimte en meer
ruimte voor bureaus. De investering kost ruim 1 miljoen euro.”
“En met de uitbreiding van onze hoofdzetel stopt de groei niet.
We willen vooruitgaan en hebben daarvoor ook enkele belangrijke contracten in de wacht gesleept. Zo leveren we niet alleen
aan KMO’s en ondernemingen zoals Belgacom en Unisys, maar
ook aan de overheid. We haalden in november vorig jaar een
groot contract binnen van de Federale Overheidsdienst (FOD).
Het gaat om een bestelling van 25.000 stoelen, gespreid over drie
jaar. We proberen ook de scholen warm te maken voor ergonomisch Kinnarps-meubilair, want een goede zithouding voor de
rug is al op jonge leeftijd belangrijk. We verkopen wel schoolmeubilair aan internationale en privéscholen, maar gewone
scholen hebben daarvoor vaak geen budgetten. Dat is jammer,
want het gaat toch over de gezondheid van onze schoolkinderen.
In Zweden, waar Kinnarps in 1942 werd gesticht, zijn de scholen
wel al zover. Kinnarps is inmiddels in 25 landen actief met 180
showrooms”, besluit Edouard Kint.
Kunstliefhebber
Edouard Kint heeft nog een andere kant: hij is een groot
liefhebber van kunst. Als tiener hield hij reeds van de Campbell’s
soepblikken van Andy Warhol, van de LOVE van Indiana, van
de pop-art schilderijen van Lichtenstein en hij had bewondering
voor de verftechnieken van Niki de Saint Phalle, die op verfballonnen schoot waardoor er kunst ontstond. “Door er veel over te
lezen en nadien ook beurzen en galerijen te bezoeken, is mijn
appreciatie van deze hedendaagse kunst alleen maar gegroeid.
Met de jaren heb ik ook enkele werken kunnen aanschaffen.”
Joris Herpol

Workshop scrapbooking
19.00 tot 22.00 uur - GC de Zandloper
Scrapbooking is de kunst om het bewaren van foto’s te combineren met het creatief verwerken ervan in een fotoalbum.
Cursus 1 (10 mei): introductie, toepassing, scrapwoordenschat,
bewaren en opbergen, albumtypes, materialen en gereedschap en
papiersoorten, gebruik van ronde en ovale sjablonen
Cursus 2 (16 mei): gebruik van geometrische en fantasiesjablonen, ontwerpprincipes, ontwerpen met vormen en kleuren
Cursus 3 (24 mei): decoratie papierrand, hoekversieringen,
mozaïek, puzzel, creativiteit met ponsen, ballonnen
Cursus 4 (31 mei): papier en foto’s scheuren, foto’s matten, fibers
en linten, stickers, embellishments, memorabilia en eyelets
Cursus 5 (7 juni): schrijven, lijnen en kaders tekenen, gelpennen,
chalking (krijt), journalling
Docent: Anne Van Ruysseveldt (Dol Scrap Plezier)
Prijs: 15 euro per avond (inclusief het gebruik van gereedschappen zoals de ponsen, scheurlatten, eyelet setters, enzovoort en
het materiaal zoals papier, fibers, maar exclusief embellishments
en stickers).
Inschrijven (4 tot max. 8 personen):
Meebrengen: een 30-tal foto’s, liefst van één gebeurtenis of
thema
Info:
0486-57 50 41, dolscrapplezier@gmail.com,
www.dolscrapplezier.be

Inline- en skatehappening
Sportregio Noord-West
woensdag 23 mei - 13.00 uur
skatepark Wolvertem
Voor de negende keer organiseert de sportregio Noord-West
een inline- en skate(board)happening. Dit jaar op woensdag 23
mei van 13.00 tot 16.30 uur in het skatepark aan de Veilinglaan
in Wolvertem. Alle 6- tot 12-jarigen zijn van harte welkom.
Voor de beginners zijn er initiaties, er is een behendigheidsparcours, je kan er proeven van inlinehockey en voor de waaghalzen zijn er tal van ‘streettoestellen’. Om 15.45 uur is er een
demonstratie freestyle van ‘Kerrebanz’. Heb je zelf skates,
skateboard of bescherming, neem die dan mee. Kinderen zonder
materiaal kunnen ter plaatse materiaal gebruiken van de
provinciale sportdienst.
De inline- en skate(board)happening is gratis, inschrijven kan ter
plaatse.
Info:
Lies Timperman, stafmedewerker sport GC de Zandloper,
02-460 73 24
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Tien jaar verenigingsquiz
Een gesprek met pionier Luc Hertecant

De jaarlijkse verenigingsquiz in GC de Zandloper is een echt begrip bij alle sociaal bewogen Wemmelaars. De quiz sloeg tien jaar geleden in als een bom en dat succes is nog
altijd niet geluwd, integendeel. De laatste jaren geldt er zelfs een inschrijvingsstop. Naar
aanleiding van de tiende editie van de Wemmelse verenigingsquiz zetten we Luc Hertecant, het brein achter dit succesrijke initiatief, in de schijnwerpers.
Ontstaan aan de toog
Luc Hertecant woont al sinds 1999 in
Neerijse, maar hij was jarenlang een vaste
waarde in het Wemmelse verenigingsleven.
“Ik heb mijn hele jeugd in Wemmel
doorgebracht en was bijzonder actief in het
sociale leven. Ik ben altijd bij de scouts
geweest en was daar zelfs een tijdje
groepsleider. Daarnaast was ik jarenlang
aangesloten bij voetbalclub Mireille.” Tien
jaar geleden leefden de verschillende
Wemmelse verenigingen grotendeels naast
elkaar. Toen Luc op een caféavond met
chiroleider Pieter Ceuleers zat te praten,

vonden beide heren dat het hoog tijd werd
om zelf de handen uit de mouwen te
steken. “We waren het er allebei over eens
dat we ‘iets’ moesten doen voor de
verschillende Wemmelse verenigingen.
Quizzen is altijd een hobby van mij
geweest. Toen we aan de toog aan het
brainstormen waren over wat we konden
doen om de Wemmelse verenigingen te
verenigen, kwam het idee van een grote
quiz spontaan bij me op. Nog diezelfde
avond hebben we dat idee verder uitgewerkt. Het pad voor de eerste verenigingsquiz is dus geëffend aan de toog van

Luc Hertecant kijkt met enige weemoed naar zijn eerste niet gemonteerde videocassette van de verenigingsquiz.

het Hooghuis.”
De allereerste Wemmelse verenigingsquiz
werd klaargestoomd door Luc Hertecant,
Pieter Ceuleers en Ludwine Vanneste. Dat
drietal kreeg van meet af aan de volledige
steun van het gemeenschapscentrum de
Zandloper. “Toen Stefaan Gunst, de
toenmalige centrumverantwoordelijke van
de Zandloper, hoorde wat we van plan
waren, bood hij ons spontaan een zaal aan.
En ook de uitbater van het café was meteen
bereid om mee te werken. Ik weet niet of
de quiz zonder hun hulp zo succesvol
geweest zou zijn. De organisatie van die
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eerste quiz was in de verste verte niet te
vergelijken met de jongste edities. Het
ging er veel amateuristischer aan toe. We
hadden een zaal, iemand die wou tappen
en we verstuurden uitnodigingen naar alle
Wemmelse verenigingen, maar verder was
het afwachten. Zelfs in onze stoutste
dromen hadden we niet op zo’n massale
opkomst gehoopt.”
De eerste verenigingsquiz in GC de
Zandloper was een echte strijd tegen de
klok. “Voor de quiz heb ik de dag
voordien nog tot vier uur ’s nachts zitten
zappen op de televisie om een videoronde
bijeen te sprokkelen. Ik heb toen allerlei
fragmentjes op een videocassette opgenomen zonder dat te monteren. Ik kan het
me nog levendig herinneren. Die videocassette heb ik bijgehouden. De dag zelf
moesten we nog op pad om genoeg drank
en chips te hopen en Mira Vanneste was tot
net voor de aanvang van de quiz druk in de
weer met de inkleding van de zaal. Als
praktische proef moesten de kandidaten
geblinddoekt bier proeven, maar we
hadden dat bier pas een uur voor de quiz
gekocht. Dat was dus nog lauw...”, lacht
Hertecant.

Succesverhaal zonder eind
Hoe hectisch de organisatie van die eerste
quiz ook was, het succes ervan overtrof alle
verwachtingen. “Ik denk dat er toen al
minstens 30 verenigingen meededen. Dat
was meteen het beste bewijs dat Wemmel
zo’n initiatief nodig had. De quiz heeft
veel mensen uit het verenigingsleven de
weg naar GC de Zandloper getoond.” Het
concept blijkt nu nog altijd te werken,
want de verenigingsquiz barst ondertussen
bijna uit zijn voegen. “Wij hebben het
startschot gegeven, maar na ons hebben er
nog veel andere Wemmelaars zich
geëngageerd voor die quiz. Ik denk
bijvoorbeeld aan Vik en Raf De Visscher
en aan Armand Hermans. Zij namen de
quiz na enkele jaren over en maakten hem
veel professioneler. Wij gebruikten nog
slides om de scores te tonen… Sinds hun
komst is de verenigingsquiz een staaltje van
audiovisuele techniek geworden. Van
Armand Hermans weet ik dat zijn hele
familie aan de quiz meewerkt en dat ze een
volledig jaar bezig zijn met de voorbereidingen. Fantastisch toch!”
Het succes van de quiz is grotendeels te
verklaren door de jaarlijkse massale

opkomst en het enthousiasme van zowel de
organisatoren als de deelnemers. Maar het
is ook een feit dat niemand de quiz wil
missen, omdat er altijd wel wat te beleven
valt. “Er zijn natuurlijk veel grappige
momenten geweest, vooral de praktische
proeven waren steevast stof voor hilariteit.
Maar de grootste troef is volgens mij de
Wemmelse ronde. Daarin worden er
filmpjes getoond over Wemmelse figuren,
straten, bezienswaardigheden en noem
maar op. Ik zal me altijd het interview met
mijn eigen grootvader blijven herinneren.
Hij was een schoolbuschauffeur in
Wemmel en had het systeem van de
draaiploeg uitgevonden. Ik kan je verzekeren dat het geen sinecure was om hem dat
voor de camera te laten vertellen. Maar we
hebben wel smakelijk gelachen tijdens de
opnames.”
Klaartje Van Rompaey
De feesteditie van de verenigingsquiz heeft
plaats op vrijdag 25 mei om 20.00 uur in
GC de Zandloper.
Inschrijven kan bij Armand Hermans:
02-460 13 08, armandhermans@skynet.be
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Lentewandeling in het Kravaalbos
Natuurpunt
zondag 13 mei - 13.30 uur - parking gemeentehuis
In Asse, Mazenzele (Opwijk) en Meldert (Aalst), op de provinciegrens tussen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, bevindt
zich het Kravaalbos, het doel van onze lentewandeling. Het bos
is zeer divers qua bomen en onderbegroeiing. De totale oppervlakte van het Kravaalbos bedraagt ongeveer 80 hectare. Het
bestaat uit verschillende delen: het Herenbos of het noordelijke
gedeelte is gelegen in Mazenzele, het Armenbos is het westelijke
gedeelte in Meldert en deels in Asse en ten slotte het Vogelzangbos of het oostelijke gedeelte in Asse. Het centrale gedeelte heet
Kravaal.
In het eigenlijke bos, dat in de oorlogsjaren sterk te lijden had
onder het wegkappen van vele bomen, heeft de mens sterk
ingegrepen en werden tamme kastanje, es en Amerikaanse eik
aangeplant. Afspraak ter plaatse (aan het Hof te Putte in Meldert)
om 14.15 uur, einde rond 17.00 uur. Stevig schoeisel of laarzen,
verrekijker, vogelgids en plantengids meebrengen.
Info:
02-461 35 32

Bezoek aan Dendermonde
ACW-Wemmel
zaterdag 12 mei - 13.15 uur - parking
gemeentehuis

Aloha Party
Chiro Wemmel
zaterdag 5 mei - 21.00 uur
GC de Zandloper

Dit stadsbezoek brengt je langs enkele belangrijke gebouwen en
aantrekkelijke plekjes in de binnenstad van Dendermonde. We
krijgen uitleg over de sociale huisvesting, het OCMW- rusthuis,
het fietsherstellingsproject, het strijkatelier en het sociaal
restaurant.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Chiro Wemmel een fuif in
zaal Instuif in GC de Zandloper. Ook nu belooft de Aloha Party
een groot succes te worden. Met muziek van de jaren ’90 tot nu
en tickets in voorverkoop voor de schappelijke prijs van 3 euro,
is dit een onmisbare gebeurtenis. Chiro Wemmel hoopt op een
massale opkomst!

Info en inschrijvingen:
Anita Lenaerts, 02-461 23 63, Freddy Depuydt, 02-460 01 86

Team Action
zaterdag 12 en zondag 13 mei - Halve
Maan Diest
In mei kan je met je partner, vrienden, leden van een club of
vereniging terecht in het provinciedomein de Halve Maan in
Diest voor de Team-Action. Deze activiteit is een organisatie van
Bloso en de provincie Vlaams-Brabant. Je kan deelnemen aan het
beachkorfbaltoernooi, het speedmintontoernooi, de adventure
challenge of het beachvolleybaltoernooi. Je kan slechts inschrijven voor 1 toernooivorm.
De folder is te verkrijgen in GC de Zandloper, 02-460 73 24,
lies.timperman@derand.be

EHBO bij kinderen
Jong-KAV - KAV - CM
dinsdag 22 mei - 20.00 uur - Auxilium
Vier op de tien ongevallen gebeuren thuis. Alle ouders, grootouders, babysitters, leerkrachten,… worden vroeg of laat wel eens
geconfronteerd met situaties waarbij ze direct hulp moeten
bieden. Zo snel mogelijk adequaat reageren om ernstige
gevolgen te voorkomen, is dan de boodschap.
Tijdens deze informatieavond, met diverse praktijkgerichte
oefeningen, staan we stil bij veel voorkomende ongelukken en
ongemakken. Het is de bedoeling te leren hoe je op een correcte
manier eerste hulp biedt. Verder nemen we ook de huisapotheek
onder de loep. Wat moet in je EHBO-kast zitten en hoe gebruik
en bewaar je het? Wonden verzorgen, een bloeding stelpen, hoe
reageren bij een flauwte, een hersenschudding, een zonneslag,
een splinter verwijderen, een insecten- of tekenbeet verzorgen,… Na deze avond zouden we dit allemaal zonder probleem
moeten kunnen.
Bijdrage: 1 euro (leden en 16-25 jaar), 1,50 euro (niet-leden)
Info:
Carine Lot, 02-461 17 27, carine.lot@vena-contracta.be,
Hilde Janssens, 02-460 58 71, hildejanssens6@hotmail.com
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Fiets- en wandelmidweek
Vakantiegenoegens Wemmel
7-8-9 augustus
Wij logeren halfpension in het hotel Aldhem in Grobbendonk.
We gaan er vooral fietsen, bij voorkeur met eigen fietsen, maar
wie wil wandelen komt er ook aan zijn trekken. De fietstochten
zijn van verschillende afstand. ‘s Middags kan iedereen vrij
ergens iets eten en drinken.
Deelnameprijs: 160 euro per persoon voor VG-leden (2 personen
per kamer).
Maximum 30 deelnemers (15 kamers). 		
Info en inschrijven bij Jaak Van den Abeele, tel 02-460 10 58.
Een voorschot van 25 euro per persoon.
Het saldo wordt voor eind juni verwacht.
Overschrijvingen op rek.nr. 786-5865907-10 van Vakantiegenoegens Wemmel.
Noteer ook de volgende activiteiten:
> zondag 6 mei: namiddagwandeling in Kerkom met Monique
Froment.
> donderdag 17 mei (Hemelvaart): fietsen met Jaak vanuit
Wemmel.

Seniorensportdag
dinsdag 5 juni
Universitair Sportcentrum Leuven
De seniorensportdag van Vlaams-Brabant is reeds aan de
negentiende editie toe. Op deze sportdag kunnen 50+ ers in een
gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of
kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. Welke sporten je
allemaal kan beoefenen en alle praktische informatie, vind je in
de folder. De seniorensportdag is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Inschrijven vóór 25 mei: 5 euro per persoon (sporten, verzekering, koffie + koek, een aandenken).
Inschrijven na 25 mei: 7 euro per persoon, op 5 juni te betalen
(sporten, verzekering, koffie + koek, een aandenken).
Vraag de folder aan bij Lies Timperman, 02-460 73 24,
lies.timperman@derand.be
Meer info op: www.vlaamsbrabant.be/sport

Sportbeleid in Wemmel
Sportoverleg Wemmel
maandag 14 mei - 20.00 uur
GC de Zandloper
Reken jij jezelf tot sportief Wemmel? Ben je geen sporter, maar
vind je een gecoördineerd sportbeleid in onze gemeente
belangrijk? Wil je graag meewerken aan het uitwerken van een
dergelijk beleid? Dan nodigt het Wemmelse Sportoverleg je van
harte uit op maandag 14 mei voor een infovergadering over het
nieuwe sportbeleidsplan. We leggen je uit wat zo’n beleidsplan
inhoudt en bekijken samen wat we via dat plan voor de Wemmelaars kunnen verwezenlijken. Meer info bij Lies Timperman,
stafmedewerker sport: lies.timperman@derand.be

Bezoek ook onze website:
www.vakantiegenoegens.be/Wemmel
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Billie King, vrouwelijk op en top
Een gesprek met frontvrouw Tine Reymer

Af en toe ontluiken er popgroepen die iets meer te bieden hebben. Billie King is er zo eentje. Brein
achter het project is Tine Reymer, ex-Flowers For Breakfast, ex-actrice in onder meer Sedes en Belli,
Recht op Recht en Team Spirit. En vooral sinds 22 maanden moeder van dochter Charlie, die haar
prioriteiten aardig verschoven heeft. Met de eerste plaat ‘There you go, my love’ oogst Billie King
veel lovende kritiek. In GC de Zandloper mogen ze het seizoen afsluiten.
beroep maken, zijn schaars. Stilaan zie je wel meer meisjes in de
muziekwereld verschijnen, dus dat zal in de toekomst wel beteren. Maar
het blijft toch vooral een mannenwereld.”
Ze verzamelde Isolde Lasoen (drums, ook Daan), Sara Gilis (toetsen,
accordeon, ook bij Eva De Roovere), Nele De Gussem (gitaar, slechts 19
jaar) en Chantal Willie (bas, Zap Mama) rond zich. De laatste vertrekt
naar Zuid-Afrika en is ondertussen vervangen door Ruth Verhelst (exNovastar). “We zijn op korte tijd een stevige groep geworden. En er is
weinig verschil tussen mannen en vrouwen om mee samen te werken.
Het gaat om het muzikale talent. Alleen kunnen we nu kleren uitwisselen en ons ongegeneerd schminken backstage. Ook communiceren
vrouwen op een iets minder directe manier dan mannen, ze gebruiken
meer woorden, zijn voorzichtiger.”

Het is lang stil geweest rond Tine Reymer. Flowers For Breakfast
gooide hoge ogen in de tweede helft van de jaren negentig maar nadat
de groep ontbonden was, viel er een leegte. In mamboband El Tattoo
del Tigre kon ze haar ding kwijt en ze dook ook al eens op bij De Mens
en de 2000 Monkeys, maar het bleef bij sporadische optredens. De
voorbije jaren was ze vooral actief als actrice. “Een uit de hand gelopen
grap eigenlijk”, lacht Tine. “Ik heb nooit echt willen acteren. Maar na
mijn opleiding aan Studio Herman Teirlinck, waar je in allerlei richtingen gestimuleerd wordt, en door mijn contacten met de Kakkewieten en
Dimitri Leue, raakte ik weer in de toneelwereld. De televisieserie ‘Sedes
en Belli’ kwam uit de lucht vallen en het was een fijne ervaring met erg
toffe collega’s. We logeerden in Oostende, wat mijn tweede thuis is
geworden. Maar na twee jaar was het voldoende. Iets uitmelken maakt
het meestal niet beter. Ik heb afwisseling nodig en met hier en daar wat
gastrollen lukte dat.”
Schminken en kleren uitwisselen
Maar muziek bleef al die tijd door haar hoofd spoken. Het concept van
een nieuwe plaat raakte stilaan uitgedokterd. Alleen moest ze er nog een
groep rond bouwen. En Tine zou zichzelf niet zijn als ze daar niet haar
eigen draai aan geeft. Billie King - eerst dacht ze aan Billie Jean maar de
link naar Michael Jackson was te groot; verder zocht ze gewoon een
leuke Engelse naam - werd vorige zomer geboren en bestaat uit een
voltallig vrouwelijke bezetting. “Zonder feministische redenen of zo,
hoor”, lacht ze. “Ik wil geen statement maken, maar een groep met
enkel vrouwen bestond nog niet in België, dus waarom niet? Maar
makkelijk was het niet om ze te vinden. Vrouwen die van muziek hun

Intimistische songs
De plaat kwam in oktober 2006 uit en ondertussen lopen de optredens
vlot binnen, we kregen Billie King al te zien in Debbie & Nancy en ze
vervingen DLS Band al eens bij De Laatste Show. Veel intimistische
songs, die je meevoeren naar de rust en melancholie van het moment en
het verleden. Daarover de prachtige vervoerende stem van Reymer in
bijvoorbeeld The Gun, Swing Low, Come Day Come Night. “Ja, het
zijn trage nummers. Maar per se trachten vrolijkere of snellere nummers
te maken, helpt niet. Het is een spontaan proces, daar kan je niks aan
doen. De liedjes gaan over menselijke dingen, het is geen geëngageerde
plaat of zo. Ik gooi mijn hart op tafel. Liefde, relaties, afscheid, hoop…
kortom het leven. Gewoon simpele popmuziek. Dat is ook het enige
wat ik kan. Op jonge leeftijd zat muziek al in mijn leven. Ik zong in een
koor, volgde harmonieleer en speelde piano. Op mijn 16 jaar begon ik al
bij Flowers For Breakfast en ik wist dat ik muziek wou blijven maken.”
Tom Pintens, haar ex-partner bij Flowers For Breakfast, zorgde voor de
productie. “Hij heeft een groot aandeel in de kwaliteit van de plaat. Ik
ben blij met de reacties die ik krijg, maar lees nauwelijks recensies, want
die zijn meestal niet onderbouwd en je kan er toch niks aan doen.”
Het gesprek onderbreken we regelmatig omdat Tines kat de dwaze
uithangt en aan de deur krabt waar Charlie haar dutje doet. “Mijn
dochter heeft zoveel veranderd. Het moederschap is heerlijk, maar heeft
me ook gedwongen om keuzes te maken. 80 % van mijn tijd gaat naar
Charlie, 20 % naar de groep. Uiteindelijk kan ik nog mijn hele leven
muziek maken. Toen ik 20 jaar was, kon het niet groot genoeg zijn. Die
ambitie is nu veel minder. Stilaan wil ik starten met een tweede plaat,
maar tijdsgebrek houdt me tegen. Iets waar alle jonge moeders mee te
kampen hebben, denk ik!”
Gunther Ritsmans
Op 10 mei treedt Billie King op in GC de Zandloper. Tot de zomer
vind je de dames her en der op de Vlaamse podia en in het najaar spelen
ze een theatertournee in de culturele centra.
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Janna Beck
It is eye
Wo 09-05 tot ma 04-06
expo

”Ik probeer het surreële van de realiteit in
beeld te brengen, te laten zien hoe knap
het spoor van de ontwikkeling kan zijn. Ik
ben steeds op zoek naar technieken om dit
te doen, zonder gebruik te maken van
digitale mogelijkheden. Ik wil dingen
eerlijk in beeld brengen. Ik experimenteer
met camera’s, lenzen en film. Ik fotografeer vooral de man-made dingen rondom
mij, de artificiële menselijke omgeving,
vaak een fragment, details uit een groter
geheel. Natuur en landschappen zijn echt
en mooi op zich, maar plastic, beton,

metaal heeft het vaak nodig om verbloemd
te worden, om bekeken te worden door
een roze bril, ontdaan te worden van zijn
visueel ongunstige omgeving. En dat is
wat ik doe, ik laat de dingen zien zoals ik
ze wil zien om te komen tot composities
en kleuren die uit een imaginaire wereld
lijken te komen. Eigenlijk zouden foto’s zo
groot moeten zijn dat de toeschouwer zijn
hoofd erdoor kan steken om te kijken wat
er aan de andere kant is... Om dan tot de
onthutsende vaststelling te komen dat het
zijn eigen werkelijkheid is. Het is maar hoe
je naar de wereld kijkt.”

Hautekiet & de Leeuw
Het leven is nog nooit
zo mooi geweest
Do 03-05
muziek

Rick de Leeuw is Nederlander, maar dat is
echt zijn enige gebrek. Hij kan zingen en
liedjes schrijven. Twintig jaar Tröckener
Kecks bewijzen het. Jan Hautekiet is Belg
en nagenoeg volmaakt. Hij werkte met
Wigbert, Guy Swinnen en Patrick
Riguelle en is een veelgevraagde sessiemuzikant (o.m. in De Laatste Show). Hautekiet & de Leeuw: twee mannen, jongens,
onvervalste vrienden naast en op het
podium. Ze staan dicht bij elkaar en dicht

bij hun publiek. In ‘Het leven is nog nooit
zo mooi geweest’ valt de laatste afstand
weg. Het leven is wat het is: een perk waar
seks, geweld, liefde en gladiolen groeien in
het wild. Het kan er donker en doornig
zijn, maar ook verdomd mooi en poëtisch.
De Leeuw zingt en vertelt gloedvol,
Hautekiet is virtuoos aan de vleugelpiano.
Het leven ligt voor het grijpen, als je het
maar zien wil.

Billie King
In Concert
Do 10-05
muziek

Na tal van knappe verschijningen op je
beeldbuis (Sedes en Belli, Windkracht 10,
Team Spirit,…) zou je bijna vergeten dat
Tine Reymer meer dan 10 jaar geleden
opdook als zangeres van het Antwerpse
popcollectief ‘Flowers For Breakfast’ met
illustere muzikanten van Zita Swoon, El
Tattoo Del Tigre en Think of One. De
flowers verwelkten tot grote spijt van hun
talrijke fans, maar gelukkig keerde Tine na
vele omzwervingen terug naar haar eerste
grote liefde. Ze schreef enkele hartverwar-

mende songs bijeen, blikte een plaat in en
zocht een vrouwelijk droomteam bij
elkaar: Sara Gilis aan de toetsen en
accordeon, Ruth Verhelst op de bas, Nele
De Gussem op gitaar en niet te vergeten
Isolde Lasoen, de drumengel die intussen
ook bij Daan op de trom roffelt. Je krijgt
subtiel gearrangeerde, veelal intimistische
popliedjes, hier en daar een potige
rockgitaar en bovenal de hemelse stem van
Tine. Met Billie King eindigen we het
seizoen in schoonheid, in alle opzichten.
Meer info: www.billieking.be

De tentoonstelling is open van maandag
tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op
zondag gesloten.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Meer info: www.hautekietdeleeuw.be
20.00 uur - GC de Zandloper
tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk),
11 euro (abo)

20.00 uur - GC de Zandloper
tickets: 15 euro (kassa), 12 euro (vvk),
10 euro (groep vanaf 10 personen)
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Pop, bal, vis, vlieg, …
Taalstages Nederlands voor de
allerkleinsten (4 tot 6 jaar)

Ook deze zomer organiseert vzw ‘de Rand’ taalstages voor
kinderen. De stages hebben plaats op vijf verschillende locaties in
de Vlaamse rand, telkens rond een thema dat tot de verbeelding
van de kinderen spreekt: ‘Miep en Moos’, ‘de appelkoning’,
‘Hiawatha, de kleine indiaan’,…
De hele week werken, knutselen en spelen de kinderen rond dat
thema en leren ze op een speelse manier omgaan met het
Nederlands. Aan het einde van de week laten de kinderen zien
wat ze geleerd en gemaakt hebben.
Alle kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, zijn
van harte welkom indien ze in september 2007 naar de tweede
kleuterklas, derde kleuterklas of het eerste leerjaar gaan.
Voor kinderen met een basiskennis Nederlands is de stage een
goede aanloop naar het nieuwe schooljaar. Voor kinderen zonder
basiskennis Nederlands is de stage een eerste ontmoeting en
speelse kennismaking met de Nederlandse taal. Beide groepen
krijgen aangepaste begeleiding op hun niveau.
Praktische info:
Waar en wanneer?
> maandag 20 tot vrijdag 24 augustus 2007 in Jezus-Eik,
Kraainem en Linkebeek
> maandag 27 tot vrijdag 31 augustus 2007 in Sint-GenesiusRode en Wemmel
> activiteiten tussen 9.00 en 16.00 uur; er is opvang vanaf 8.00
en tot 17.00 uur
Prijs?
> 85 euro voor kinderen die in een van de vijf gemeenten wonen
waar de activiteit plaatsheeft of die in die gemeenten naar
school gaan; voor een tweede kind uit eenzelfde gezin.
> 100 euro voor kinderen die niet in een van de vijf gemeenten
wonen.
Informatie en inschrijvingen?
Voor een folder met meer informatie en voor de inschrijvingen
kan je terecht in het gemeenschapcentrum waar de stage
plaatsheeft. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 12
kinderen per groep. Snel inschrijven is dus aangewezen.

Wat is jouw favoriete stadsplekje?
Vertel het en win een reportage op tv
Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen lanceert een
nieuwe wedstrijd, samen met de 13 Vlaamse centrumsteden en
Brussel. Tot 10 juni kan je op de website www.thuisindestad.be
duidelijk maken wat je favoriete plekje in je favoriete stad is. De
wedstrijd loopt in Brussel en de 13 Vlaamse centrumsteden
Brugge, Oostende, Gent, Kortrijk, Turnhout, Leuven, Mechelen, Hasselt, Genk, Sint-Niklaas, Antwerpen, Aalst en Roeselare.
Elke stadsgebruiker heeft wel een aantal plekjes die van ‘de’ stad,
‘zijn’ stad maken. Plekjes met een verhaal, waar je een onvergetelijk moment hebt beleefd, een plekje dat je hart heeft veroverd.
Aan de deelnemers wordt gevraagd hun favoriete plek door te
sturen met de motivatie waarom deze plek meer is dan een ander.
Op www.thuisindestad.be vind je een invulformulier. De
leukste, origineelste en meest pittige verhalen krijgen hun eigen
minireportage op de regionale televisie.
In totaal zullen er 74 winnaars zijn, dus ook 74 reportages. Voor
elke stad worden vijf winnaars geselecteerd die een 2 minuten
durende reportage winnen op de regionale televisie. In Antwerpen zullen er 9 winnaars zijn. De tv-reportage zal niet alleen het
winnende plekje tonen, maar vertelt ook het verhaal errond. De
winnaars worden gekozen door stadsjury’s en worden in het
najaar bekendgemaakt. De winnende reportages zullen in de
loop van oktober-november te zien zijn op de regionale televisie.

Café Combinne
Gezellig babbelen in het Nederlands
Café Combinne is een multicultureel praatcafé waar iedereen
Nederlands spreekt. Nederlands- en anderstaligen zitten er
samen aan tafel om te babbelen over gewone dingen: hobby’s,
solliciteren, de plaatselijke keuken, de tofste plekjes in België, …
Alles is mogelijk! De gastvrouw of gastheer heeft elke week een
gespreksonderwerp klaar, maar als de deelnemers een ander
thema willen kiezen, kan dat ook.
Wil je je Nederlands wat meer oefenen of vind je het gewoon
plezierig om Nederlands te praten, dan vind je in Café Combinne geduldige en geïnteresseerde gesprekspartners. Het is een
leuke aanvulling op de lessen Nederlands. Bovendien leer je er je
dorps- of stadsgenoten en buren kennen, je legt er nieuwe en
fijne contacten en je maakt er misschien wel vrienden?
Ben je Nederlandstalig? Heb je zin in toffe ontmoetingen en heb
je interesse in andere culturen? Kom dan zeker langs in Café
Combinne. Je leert er anderstaligen kennen en je geeft hen
bovendien een taalduwtje in de rug.
Iets voor jou? Koffie, thee en water staan gratis klaar, maar je kan
ook kiezen voor een frisse pint tegen een betaalbare prijs. Er zijn
Café Combinne’s in verschillende gemeenten, o.a. in Asse en
Vilvoorde.
Praktisch
> Vilvoorde: vanaf 20 april 2007, elke vrijdag vanaf 19.30 uur
Locatie: Dienstencentrum De Pallieter, Parkstraat 32, 1800
Vilvoorde
> Asse: ‘t Smiske, gemeenteplein 7, 1730 Asse, elke dinsdag
vanaf 19.30 uur.
Meer informatie
Arch’educ, tel. 02-454 54 01, fax 02-454 54 02, info@archeduc.
be, www.archeduc.be
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Taalblad.be
Nederlandstalig e-zine voor anderstaligen
Sinds kort is er voor anderstaligen weer een plezierige manier
bijgekomen om Nederlands te leren. Taalblad.be is een e-zine
voor anderstaligen. Je vindt er actualiteitsberichten waarin een
aantal woorden worden ‘uitgelicht’. Bij die woorden vind je
lexicografische informatie (woordsoort, verbuiging, synoniem)
én een vertaling in het Frans en het Engels. De bijhorende
grammaticagids moet de anderstalige lezer helpen om de artikels
beter te begrijpen en zijn kennis van het Nederlands op te
bouwen, te verbeteren of te onderhouden.
Taalblad is voor iedereen die Nederlands leert of geleerd heeft
een goede aanvulling op het gewone aanbod Nederlandstalige
kranten en tijdschriften en een aangename manier om woordenschat en grammatica te onderhouden. Taalblad.be sluit perfect
aan bij de andere taalpromotieacties van vzw ‘de Rand’, waarbij
het accent ligt op het creëren van kansen voor anderstaligen om
Nederlands te leren én te kunnen gebruiken in het dagelijkse
leven.
Hoofdredacteur en bedenker van taalblad.be Koen Van Kelecom:
“Het e-zine bevat actualiteit uit binnen- en buitenland, maar ook
analyses, reportages en interviews over allerlei onderwerpen.
Expats en anderstalige Belgen kunnen zich zo informeren over
Vlaanderen, België en de wereld. Dankzij de woordenschat en
grammatica koppelt de lezer bovendien het nuttige aan het
aangename. Taalblad.be moet uitgroeien tot een portaal met
informatie en tips voor anderstaligen die interesse hebben in het
Nederlands. Een belangrijke rubriek is bijvoorbeeld ‘taaltrips’,
met een selectie van Nederlandstalige cultuuractiviteiten, films,
radio- en tv-programma’s. Neem alvast een kijkje op www.
taalblad.be.” Vzw ‘de Rand’ financiert het project.
Meer informatie?
Karen Stals, vzw ‘de Rand’, karen.stals@derand.be,
02-456 97 85
Koen Van Kelecom, koen@taalblad.be, 016-29 39 96

‘Corporate governance’ als economische, politieke en maatschappelijke
noodzaak
Speakers’ Corner met Lutgart Van den
Berghe
dinsdag 8 mei - 19.30 uur
Nationale Plantentuin Meise

Vzw ‘de Rand’ organiseert op 8 mei een nieuwe conferentie in
de reeks Speakers’ Corner. Professor dr. Lutgart Van den Berghe
belicht het belang van corporate governance voor de economische en politieke ontwikkelingen. ‘Corporate governance’ staat
voor het geheel aan maatregelen dat een bedrijf neemt om tot
een deugdelijk en behoorlijk bestuur te komen. Van den Berghe
is professor aan de Universiteit Gent en de Vlerick Management
School en is afgevaardigd bestuurder van het Belgian Governance Institute.
De verwelkoming gebeurt vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start
de conferentie van Lutgart Van den Berghe. Nadien kan het
publiek vragen stellen en volgt er een afsluitende receptie. Deze
Speakers’ Corner wordt in het Nederlands gegeven en simultaan
vertaald in het Frans, Duits en Engels. De toegang is gratis. Van
harte welkom! Inschrijven kan op: info@derand.be
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de zandloper is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw ‘de Rand’. De zandloper komt
tot stand met de steun van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant .
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
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GC de Zandloper
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 460 73 24,
info@dezandloper.be
Verantwoordelijke uitgever
Jan Lauwerijs,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor het eigen programma 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 16 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 te vermelden over welke
voorstelling het gaat.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie/wat

MEI

Waar

Info

Auxilium

02-460 21 66

03 13.30

KAV
Breinamiddag

04 09.30

Markant
Bloemschikken

GC de Zandloper

02-460 16 69

04 14.00

OKRA
Kaartnamiddag

Auxilium

jefcoeman@msn.com

05 21.00

Chiro
Fuif

GC de Zandloper

0472-78 55 41

06

Vakantiegenoegens
Wandeling in Kerkom

07 14.00

OKRA
Zang

Auxilium

jefcoeman@msn.com

07 09.30

KAV
Pilates

GC de Zandloper

02-460 23 75

08 14.00

OKRA
Hobbyclub

Auxilium

jefcoeman@msn.com

08 13.00

KAV
Wandelen in Ternat

GC de Zandloper

02-460 38 49

08 13.15

Vakantiegenoegens
Wandeling in Kerkom

Parking gemeentehuis

02-460 44 26
02-460 68 93

10 19.00

KAV
Meifeest

SKC

02-460 37 82

12 13.15

ACW
Bezoek Ros Beiaardstad Dendermonde

Parking gemeentehuis

02-461 23 63
02/460 01 86

13 13.30

Natuurpunt
Kravaalboswandeling

Parking gemeentehuis

02-461 35 32
02-460 26 11

14 14.00

OKRA
Wandelclub

SKC

jefcoeman@msn.com

14 20.00

Sportoverleg
Sportbeleid Wemmel

GC de Zandloper

02-460 73 24

17

Vakantiegenoegens
Fietsen vanuit Wemmel

21 14.00

OKRA
Zang

Auxilium

jefcoeman@msn.com

21 09.30

KAV
Pilates

GC de Zandloper

02-460 23 75

22 14.00

OKRA
Kaartnamiddag

Auxilium

jefcoeman@msn.com

22 20.00

Jong KAV en KAV
EHBO bij kinderen

Auxilium

02-460.58.71
02-461 17 27
hildejanssens6@hotmail.com
carine.lot@vena-contracta.be

24 13.30

KAV
Scrabble

Auxilium

02-460 54 54

25 20.00

Verenigingenquiz
Feesteditie

GC de Zandloper

02-460 13 08

29 14.00

Markant
DIC Beleggingsnamiddag

GC de Zandloper

02-460 16 69

30 15.00

OKRA
Bestuursvergadering

Auxilium

jefcoeman@msn.com

31 14.30

OKRA
Ledenvergadering + vertrek Lourdes

SKC

jefcoeman@msn.com

31 14.00

Markant
Leesclub

GC de Zandloper

02-460 69 31

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor juni 2007 bekend willen maken, kunnen een beknopte omschrijving (wanneer-wie-watwaar-tel.info) van die activiteiten aan GC de Zandloper bezorgen voor 4 mei 2007.

