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Communautair gekrakeel
beheerst nog altijd politieke
agenda
Uit de gemeenteraad van 26 april

“Het echte werk kan beginnen”, dachten wij vorige maand. Niets blijkt minder waar, met
dank aan IC. Deze Franstalige fractie diende op de gemeenteraad van 26 april een motie in tegen de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-HalleVilvoorde (BHV). Een krappe meerderheid van 13 op 23 gemeenteraadsleden keurde
deze Franstalige motie goed. Opmerkelijk is dat ook burgemeester Marcel Van Langenhove (LB) en eerste schepen Chris Andries (LB) tegen de splitsing hebben gestemd.
> Met een stemming die bijzonder
chaotisch verliep, kreeg de Franstalige
partij IC - met de opvallende steun van
gemeenteraadsvoorzitter Bernard
Carpriau (LB-MR) - haar zin. Op
communautair vlak is nu ook gebleken
dat het cement van de tweetalige Lijst van
de Burgemeester niet meer pakt, want
schepen Monique Vander Straeten (LBOpen VLD) en Jacqueline Moreaux (LB)
stemden tegen het voorstel van de
Franstaligen. Daarmee is de breuk in het
minderheidsbestuur compleet.
Burgemeester Marcel Van Langenhove
(LB) verklaarde nadien zijn stemgedrag:
“Ik ben verkozen op een tweetalige lijst.
Ik vind dat Nederlandstaligen en
Franstaligen het recht moeten hebben om
te kiezen voor welk kiescollege ze gaan
stemmen. Het gaat mij in deze zaak niet
over de splitsing van BHV. Dit punt had
trouwens helemaal niet op de gemeenteraad moeten komen, want het is federale
materie. Maar ik ben de voorzitter van de
gemeenteraad niet. Ik kan niet aan zijn
bevoegdheden raken, vandaar dat de
stemming toch werd gehouden.”
Het tweede deel van de IC-motie, waarin
gevraagd wordt om de burgemeesters van
de rand die de verkiezingen willen
boycotten te laten sanctioneren door de
hogere overheid, haalde dan weer nipt
geen meerderheid. Elf gemeenteraadsleden stemden voor, de vijf gemeenteraadsleden van WEMMEL en het VB-raadslid
weigerden te stemmen. Herman Vander
Voorde (WEMMEL): “Ik heb de schorsing van de stemming gevraagd. Dit is
federale en geen gemeentelijke materie.

We wilden het punt afvoeren, maar de
voorzitter (Bernard Carpriau, LB-MR)
weigerde.” Ook Walter Vansteenkiste
(WEMMEL) vroeg om het punt, “dat
georchestreerd is vanuit Brussel”, af te
voeren.
> Herman Vander Voorde gaf op vraag
van raadslid Robert De Lille (IC) een
toelichting over zijn visie en beleidsplan
voor de komende jaren op het vlak van
milieu. Herman Vander Voorde:
“Momenteel is zestig procent van het
afval dat in restafvalzakken steekt,
composteerbaar. Die fractie moeten we
naar omlaag krijgen, want we willen van
156 kilogram naar 85 kilogram afval per
inwoner per jaar gaan. We zullen daarom

een campagne opzetten om de bevolking
aan te zetten meer te composteren. Via
bus aan bus verspreide folders, maar ook
via compostmeesters op het containerpark
en informatieavonden, willen we dat
bereiken.”
“Naast de aandacht voor compostcursussen en het composteren van afval, zal op
het nieuwe containerpark het DIFTARsysteem worden toegepast. Dat houdt een
gedifferentieerd tarief voor de verschillende afvalstoffen in. Wemmelaars zullen
een aantal keren gratis toegang krijgen tot
het containerpark; daarna zullen ze
moeten betalen per volume. Er komt ook
een toegangscontrole met een controle
van de identiteitskaart en doordat
Haviland het containerpark zal uitbaten,
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zal er rendabeler kunnen worden
gewerkt. Het nieuwe containerpark - dat
in het najaar aan de Tennisdreef moet
worden opengesteld - zal ook 27 in plaats
van 21 uur open zijn. We denken er ook
aan om het containerpark op maandag
een halve dag toegankelijk te maken voor
kmo’s. Het feit dat we toetreden tot de
intercommunale Haviland betekent op
termijn een besparing van zo’n 140.000
euro op hetvlak van afvalverwerking- en
ophaling”, besluit de milieuschepen, die
op de gemeenteraad ook een uitgebreide
toelichting gaf over de Vlaamse Wooncode. Zo hamerde hij erop dat het
belangrijk is dat de wooncode in Wemmel
zo snel mogelijk moet worden toegepast,
“omdat er een kanker aan het groeien is”.
Herman Vander Voorde: “In 2001 waren
er in Wemmel 5.896 woningen, terwijl er
6.060 gezinnen in de gemeente waren
ingeschreven. In 2007 telt Wemmel net
geen 6.000 woningen, maar er zijn wel al
6.640 mensen in onze gemeente ingeschreven. Dat betekent dat zowat tien
procent van de Wemmelaars in een
woning woont, die niet gekend is op het
kadaster of onze diensten. Ik denk daarbij
vooral aan eengezinswoningen die werden
omgevormd tot verschillende appartementen. Dat is een kanker die eruit moet,
want een eigenaar die zijn woning niet
officieel laat registreren, betaalt ook geen
kadastraal inkomen, en dus ook geen
onroerende voorheffing aan de gemeente.
We gaan de mensen de kans geven om
zich te regulariseren en zullen de eerste

zes maanden niet sanctioneren. Het is
belangrijk dat woningen voldoen aan
minimumnormen. We hebben zelfs weet
van gevallen in Wemmel waar één
waterkraantje voor twee appartementen
voorhanden is. Dat zijn zaken die niet
kunnen en het werkt huisjesmelkerij in de
hand. Vandaar dat we willen optreden en
de minimale kwaliteitsnormen die voor
een woonst nodig zijn, willen laten
gelden”, besluit Vander Voorde. Vermits
de Vlaamse Wooncode een decreet is waar
de gemeente geen bevoegdheid over
heeft, moest er niet over worden gestemd.
De Vlaamse Wooncode zal onder
toeziend oog van schepen Vander Voorde
- bevoegd voor Ruimtelijke Ordening - in
Wemmel worden toegepast.
> Eerste schepen Chris Andries (Lijst
Burgemeester) pakte uitgebreid zijn tijd
voor wat (leed-)vermaak. Zo haalde hij
hard uit naar IC. Andries pikte het niet dat
de IC-raadsleden op de vorige gemeenteraad tegen de straatnaam ‘Kouter’ hadden
gestemd. Kouter vonden de IC’ers “te
Vlaams”. “Gemeenteraadslid Jeannine
Sarels (IC) is een petitie gestart en kon acht
handtekeningen binnenhalen tegen de
benaming Kouter. De betrokkenen stellen
in de petitie de Latijnse naam ‘Cultura’
voor. Maar als we aan alles een Latijnse
naam moeten geven, dan kunnen we
Wemmel ook beter veranderen in ‘Wamblinis’. De naam ‘Kouter’ is goed onderbouwd. Volgens een kaart van 1789 was
het veld inderdaad de ‘Grote Kouter’. Vier

van de acht handtekeningen die IC
ronselde voor de petitie, zijn gezet op 1
april. Ik moet gaan denken dat deze petitie
een aprilgrap is”, haalde Chris Andries uit
naar de IC-fractie.
Gemeenteraadslid Raf De Visscher
(WEMMEL) vroeg aan schepen Andries
waarom er geen advies werd gevraagd bij
de Nederlandse Culturele Raad van
Wemmel (NCRW) over de plaatsnaam
Kouter. Andries antwoordde dat dat niet
hoeft, omdat de NCRW niet officieel
erkend is door de gemeente. Raadslid Jan
Verhasselt (WEMMEL) sloot de discussie
over de Kouter af met een knipoog: “In de
buurt waar nu de nieuwe Kouter ligt, heb
je ook nog de Ezelsbaan ....”. Het voorstel
voor de straatnaam Kouter werd goedgekeurd door de raadsleden van de Lijst van
de Burgemeester en de lijst WEMMEL. De
IC-raadsleden stemden tegen.
Joris Herpol

vroeger en nu

Boomgaardstraat.

04 Duel

Tijden veranderen

Louk Dierickx en Angèle Oostvogels ‘in duel’ over het
Wemmel van vroeger en nu
Wemmel veranderde de voorbije decennia razendsnel. Het vroegere Wemmel kennen
veel mensen alleen nog van verhalen. Louk Dierickx-Draps en Angèle Oostvogels-Van
den Broeck zijn twee vrouwen met een bijzondere voorliefde voor dat Wemmel van
weleer. Een gesprek met twee geboren en getogen Wemmelaars.
“Na het overlijden van mijn moeder was
ik bang dat al wat zij genoteerd had,
verloren zou gaan”, steekt Louk Dierickx
van wal. “Zij had van wijlen Karel De
Witte de vraag gekregen om haar
jeugdherinneringen te noteren. Zij heeft
er uit eigen beweging tekeningen bij
gemaakt. Karel publiceerde die in
Wamblinis, een heemkundig en historisch
tijdschrift over Wemmel.”
“Ik studeerde Germaanse Filologie en heb
als thesis een werk gemaakt over de
Wemmelse toponymie”, valt Angèle
Oostvogels in. “Dezelfde Karel De Witte
vond dit interessant en elke keer publiceerde hij een deel van mijn thesis in
Wamblinis. Als je mijn thesis nu bekijkt,
dan valt het op dat het eigenlijk niet de
bedoeling was dat ze ooit gelezen zou
worden.”
“Wamblinis was een trimestrieel tijdschrift dat werd opgericht door Karel De
Witte, Jan Delbrouck, Pol Verhasselt,
Dries Waterschoot en Miel Verhasselt”,
verduidelijkt Louk Dierickx. “Het
verscheen, als ik het juist heb, tussen de
jaren zeventig en eenentachtig. Het plotse
overlijden van drie van de vijf stuwende
krachten betekende ook het einde van
Wamblinis. Maar ik bleef met die schat
aan informatie van mijn moeder zitten. Ik

wilde niet dat die verloren ging. Toen het
Davidsfonds het idee opvatte om tentoonstellingen over Wemmel te organiseren
ben ik met mijn archief op die kar
gesprongen. Door deze samenwerking
heb ik trouwens nog veel documentatie
bijgekregen. De drie tentoonstellingen,
die telkens een bepaalde periode omspanden (1900-’40, 1940-’70 en 1970-’98),
kenden een groot succes.”
Het echte verhaal van het IJzeren Kasteel
Ondertussen bladert Angèle Oostvogels
door de documentatiemappen die op tafel
liggen. “Dit is echte kunst, Louk!”, zegt
Angèle. “Moeder kon wel goed tekenen
ja”, minimaliseert Louk. “Ik vind het
belangrijk dat wat er verteld wordt,
correct is”, gaat Louk Dierickx verder.
“Er zijn al vaker foute weergaven gebeurd
van feiten die zich afgespeeld hebben in
het verleden. Ik denk bijvoorbeeld aan
het bombardement dat Wemmel op 8 mei
1944 trof. Wist je dat Wemmel per
ongeluk gebombardeerd is? De bommen
waren bedoeld voor het rangeerstation
van Schaarbeek. Dikwijls wordt erbij
verteld dat het IJzeren Kasteel platgebombardeerd zou zijn geweest. Dat is niet
juist. Er is maar één bom in de buurt van,
niet op, het kasteel gevallen. Door de

luchtverplaatsing is het kasteel letterlijk
uit mekaar getrokken. Er was zoveel
materiële schade dat het onbewoonbaar
verklaard werd. Later bleek de schade niet
te herstellen en men heeft het kasteel
moeten afbreken. Dat is het echte
verhaal.”
Tijden veranderen
“Ik heb in tegenstelling tot Louk niet
zoveel tijd meer in het verleden gestoken
na het teloorgaan van Wamblinis”, stelt
Angèle Oostvogels. “Ik heb bijvoorbeeld
niet meegeholpen aan de tentoonstellingen. Maar toch blijft het interessant om te
zien hoe het vroeger was en hoe het
vandaag wordt”, zegt ze.
Daarmee zijn we aangekomen bij een
onderwerp dat beide dames aanspreekt.
“Wemmel is heel veel veranderd,
voornamelijk de mentaliteit”, stelt Louk.
“Je kan de invloed van de Franstaligen
niet ontkennen. Een van mijn zonen liep
onlangs op straat en vroeg in het Nederlands aan een voorbijganger hoe laat het
was. Hij kreeg het antwoord dat hij in
Wemmel was en dat er hier Frans
gesproken werd. Dat is toch niet te
begrijpen!”, zegt ze verontwaardigd. “De
faciliteiten hebben de situatie geïnstitutionaliseerd, maar ik heb in mijn archief een
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document uit 1938, waarin de gemeenteraad voorstelt om in Wemmel aan
Franstaligen faciliteiten te bieden. Het
stond toen chique om Frans te spreken en
misschien was er van Vlaamse kant ook
wel enige naïviteit in het spel. Vlaamse
bakkers en beenhouwers, die naar Brussel
kwamen, kochten in Wemmel een mooi
perceel grond om te bouwen. Zij spraken
dan Frans. Het voorstel werd in die tijd
door de gemeenteraad aanvaard. Op die

manier werd de verfransing in de hand
gewerkt. Ja, Wemmel was in dat opzicht
een voorloper”, zegt ze smalend.
“Wat mij vooral opvalt, is dat alles hoe
langer hoe meer volgebouwd wordt”,
zegt Angèle Oostvogels. Vroeger waren
er nog veel meer groene zones in
Wemmel, maar die werden systematisch
gerooid en volgebouwd.” “Het is de stad
die uitbreidt”, vult Louk Dierickx aan.
“Vroeger was ook de Heizelvlakte een

grote groene zone. Toen ze die verkaveld
hebben, is alles in sneltempo dichtgebouwd. Sindsdien staat er eigenlijk geen
maat meer op. Het resultaat is dat
Wemmel verstedelijkt waar je bij staat.”
Joris Roesems

Telex
• Het ziet ernaar uit dat de samenstelling van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) geen
eenvoudige klus wordt. De verkiezingen van de GECOROleden werd uitgesteld. • Het onderwijs in Wemmel kleurt
volledig vrouwelijk. De schepen en de directies van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool, de Franstalige gemeentelijke basisschool, de school ‘De Eekhoorn’, de Mater-Dei-school
en de Sint-Jozefschool zijn vrouwen. • Het gemeentebestuur is
op zoek naar jobstudenten die zich tijdens de zomervakantie
willen inzetten om de kinderen tijdens de opvang een aangename
vakantie te bezorgen. Info: jeugd@wemmel.be • Wemmel is een
cultuurvereniging rijker. Onder impuls van Paul Van Den
Brande is het Willemsfonds terug actief. • Vasco Internet Data
Security uit Wemmel, bekend van de digi-pass voor online
betalingen, is voor het tweede jaar op rij provinciaal laureaat van
de Leeuw van de Export in de categorie ‘Best performer’. Vasco
heeft inmiddels de kaap van de honderd werknemers bereikt. •
De lokale politie heeft op de Limburg Stirumlaan in Wemmel de
bouw van een betonnen terras achter de pittazaak ter hoogte van
het Luitenant Graffplein stilgelegd en verzegeld. De uitbater van
de zaak had geen vergunning om het terras aan te leggen. • De
politie zal het aantal snelheidscontroles en het ‘roodrijden’ op de
grote verbindingswegen in Wemmel opdrijven. • Jeugdhuis De
Branding uit Laken organiseert in samenwerking met Jeugdhuis
Barcode tijdelijke activiteiten in het jeugdcentrum Villa 3S. •
Buurtbewoners in de villawijk Bouchout voerden afgelopen
maand actie tegen het sluipverkeer dat door de werken aan de
Zijp via Bouchout rijdt. • Half augustus starten werken op de
Windberg, die een maand afgesloten zal zijn. • De gemeente
investeert in een zonnewering voor de ramen van de gemeentelijke muziekacademie in de voormalige pastorie. De investering
wordt geraamd op ruim 5.000 euro. • Een appartement aan de
Wemmelse Markt met garagestaanplaats werd tijdens een
openbare verkoop toegewezen voor 520.000 euro. Deze prijs
komt neer op ongeveer 3.000 euro per vierkante meter. • Rond
het grasveld van de gemeentelijke kleuterschool Doornroosje
komt een omheining. Er komt ook een ‘vlindertegel’ tegen
zinloos geweld. De tegel kost 75 euro, de afspanning 13.854
euro. • De Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie organiseert tot eind juni bij een aantal huishoudens in
Wemmel een officiële enquête. Het gaat om een enquête naar de
inkomens en levensomstandigheden. • Julie Briclet (Lijst
Burgemeester) volgt schepen Monique Van der Straeten (Lijst
Burgemeester-Open VLD) op in de politieraad. • Schepen

Herman Vander Voorde (WEMMEL) heeft aan het schepencollege gevraagd om 119 Belgen uit het buitenland, die in Wemmel
in het Frans zijn ingeschreven, uit de kiezerslijst te schrappen. De
faciliteiten gelden enkel voor de inwoners van de gemeente. • De
gemeenteraadsleden van IC hebben tegen het verslag van de
vorige gemeenteraad gestemd. Ze vonden het niet kunnen dat ze
geen voorontwerp kregen van het verslag. • De Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) is in 2006 vijf
keer samengekomen. • Milieuschepen Herman Vander Voorde
(WEMMEL) wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger in
Haviland. • Gemeenteraadslid Robert De Lille (IC) vroeg om het
reglement van de klachtenbehandeling aan te passen. Het
raadslid vraagt dat er na vijf dagen een antwoord komt op de
vraag of de klacht al dan niet ontvankelijk is en dat er na dertig
dagen een eindbeslissing wordt genomen. De Lille vraagt een
beroepsprocedure en de mogelijkheid om klachten ook via email en in het Frans aan het gemeentebestuur te kunnen richten.
• In het gemeentehuis is op zolder asbest aanwezig. Dat is ook
het geval in de kelder van het voormalige gebouw van Sibelgas
aan de Zijp. De gemeente trekt 60.000 euro uit om dit asbest te
laten verwijderen. • Gemeenteraadslid Willy Van Mulders (VB)
pikte op het asbestdossier in en stelde dat er een fout is gebeurd
bij de aankoop van het Sibelgasgebouw. “Zo moest er een
asbestinventaris worden opgesteld. Dat is al tien jaar verplicht”,
aldus Van Mulders. Voorzitter Bernard Carpriau (MR-LB)
antwoordde dat het asbest rond de leidingen in de kelder pas
ontdekt is toen de legionellabacterie in de leidingen was aangetroffen. • Gemeenteraadslid Jeannine Sarels (IC) vindt het niet
kunnen dat de bevoegdheid van het Franstalig onderwijs van ICschepen Roberto Galluccio werd afgepakt. “Vlaams minister
Frank Vandenbroucke (sp.a) bedreigt het Franstalig onderwijs in
de faciliteitengemeenten. Het zou beter zijn dat het Franstalig
onderwijs naar een Franstalige schepen en niet naar de Nederlandstalige schepen Monique Van der Straeten gaat”, aldus Sarels.
• Gemeenteraadslid Walter Vansteenkiste (WEMMEL) vraagt
dringend maatregelen tegen gevaarlijke honden zoals pitbulls.
De laatste maanden hebben dergelijke honden heel wat andere
dieren en mensen gebeten. Burgemeester Marcel Van Langenhove zal het pitbullprobleem aankaarten bij de korpschef van de
politie. In het Laarbeekbos zijn inmiddels opnieuw georganiseerde gevechten met gevaarlijke honden gesignaleerd.
( JH)
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Wemmelse bedrijven in
beeld (8)

Het kloppende hart van horlogebouwer Rodania ligt
in Wemmel
Een van de grotere Wemmelse ondernemingen is het bekende horlogemerk Rodania,
met zijn hoofdzetel aan de Limburg Stirumlaan 274, niet ver van de ring. Rodania stelt
69 mensen tewerk, waarvan 54 in Wemmel en 15 in Frankrijk. Het merk is volledig in
handen van de familie Aebi. Wij legden ons oor te luister bij bedrijfsleider Manfred Aebi
(75), die het succesverhaal van Rodania uit de doeken doet en tussendoor ook zijn visie
geeft over onze gemeente.
dragen steeds dezelfde boodschap uit:
‘Onze horloges zijn je op het lijf
geschreven’.”

In 1930 werd het merk Rodania gecreëerd in Grenchen, de bakermat van de
Zwitserse horloge-industrie. Gedurende
lange tijd bleef dit ook het centrum van
alle Rodania-activiteiten. Van hieruit zou
Rodania, stap voor stap, aan zijn veroveringstocht beginnen. Na de Tweede
Wereldoorlog werden twee distributiecentra geopend: in Montreal en in
Brussel. In het egin van de jaren ‘70
groeide het idee om de distributie te
organiseren vanuit Wemmel. En zo
gebeurde. Onder impuls van de familie
Aebi groeide het bedrijf uit tot een speler
van formaat.
“Oorspronkelijk waren we in Brussel
gevestigd, maar omwille van parkeer- en
veiligheidsproblemen zijn we uitgeweken
naar Wemmel”, vertelt zaakvoerder
Manfred Aebi (75). “Ik woonde al sinds
1958 in de Ambiorickxlaan en toen hier
de mogelijkheid kwam om te bouwen,
hebben we ons Wemmels hoofdkantoor
gebouwd. Hier zijn we ideaal gelegen.

Vlakbij de ring en met voldoende
parkeerruimte.”
“In het begin was onze firma heel klein.
Ik wilde Rodania snel naambekendheid
geven. Daarvoor begonnen we reclame te
maken voor wielerwedstrijden. Iedereen
kent wel de bekende jingle ‘Rodania’. Net
voor de koers voor hun deur passeerde,
haalden wij de mensen met onze jingle uit
hun huizen. Als ze ‘Rodania’ hoorden,
wisten ze dat de koers in aantocht was. Na
verloop van tijd werd dat zeer herkenbaar. Ons merk werd ook gekoppeld aan
veiligheid, want iedereen die ‘Rodania’
hoort, weet dat de wielrenners in
aantocht zijn. We hebben jaren gehad dat
we 300 tot 400 koersen in België deden.
Nadien hebben we dezelfde jingle ook
gebruikt bij voetbalwedstrijden. Ook
internationaal proberen we Rodania op
de kaart te zetten. Zo zijn we nu de
officiële tijdopnemer bij de Dakar Rally.
Communicatie is voor het imago en de
merknaam Rodania zeer belangrijk. We

Uitbouw
“Het groeiende succes van Rodania
betekende dat de hoofdzetel aan de
Limburg Stirumlaan verschillende keren
uitgebreid moest worden, de laatste keer
in 2001, toen er een nieuwe showroom en
extra kantoren bijkwamen. In hetzelfde
jaar werd ook een nieuw gebouw
opgericht in Moirans, Frankrijk. dit
gebouw, een nieuwe mijlpaal, in de regio
van Lyon, onderstreept de succesvolle
aanwezigheid van Rodania in Frankrijk.
Maar de vestiging in Wemmel is nog altijd
het kloppende hart. Wij tekenen en
creëren hier immers alle nieuwe horlogemodellen. We hebben momenteel een
collectie van een duizendtal modellen. De
productie gebeurt in Zwitserland en
Japan.”
“Rodania komt oorspronkelijk uit de
Rhônevallei. In die streek wonen de
zogenaamde ‘Rhôdaniens’. Zo is de naam
Rodania ontstaan. We verkopen wereldwijd 300.000 horloges, waarvan 220.000
van Rodania en 80.000 van Kipling, die
we onder licentie maken. Onze productie
groeit nog altijd. Onze familie heeft het
merk Rodania in 1988 gekocht. Ik leid
het bedrijf nog altijd. Mijn kinderen
Chris, Daniël en Linda Aebi hebben een
directiefunctie”, vertelt Manfred Aebi, die
sinds 1958 met zijn echtgenote Simone
Verlinden in Wemmel woont.
Band met Wemmel
“Rodania is gevestigd op de Limburg
Stirumlaan, wonen doen we in de
Molenweg. Ik woon hier graag. Ik fiets
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veel in de streek, via de veldwegen naar
Relegem, Ossel of Meise. En in Beverbos
is het aangenaam om te wandelen. Je kan
in Wemmel ook lekker eten bij Al
Peperone of de Grill Aux Herbes. Soms
ga ik ook naar het Parkcafé. Wat me wel
stoort in Wemmel, is het gebrek aan
netheid. Neem nu het voetpad aan het
restaurant Aquarius in de Limburg
Stirumlaan. Daar liggen aan de bushalte
honderden sigarettenpeukjes. Dat zijn
misschien kleinigheden, maar met een
efficiënter onderhoud zou Wemmel een
stuk properder kunnen zijn. Ik zie het
gemeentepersoneel met borstel en kar
rondlopen. Dat is niet meer van deze tijd.
In Blankenberge reinigt één man met een
machine op een half uur een volledige
buurt. Waar de gemeente ook werk van
kan maken, is het afbouwen van de
wildgroei aan verkeersborden. Kruispunten met vijf palen, waarvan de helft krom
staat, borden die veel te laag hangen of
geplaatst zijn voor een ander signalisatiebord, je houdt het niet voor mogelijk,
maar het bestaat. Al die borden bezoedelen het straatbeeld. In Nederland,
Oostenrijk of Zwitserland zie je zoiets
niet. Daar staan er bloemen in de plaats
van verkeersborden. Met één derde van de
verkeersborden zou het veel duidelijker
en vooral veel beter geordend zijn.”
“En nu ik toch bezig ben: de plannen
voor het afsluiten van de afrit van de ring
aan de Limburg Stirumlaan zijn een zeer
slecht idee. Als dat gebeurt, zitten we hier
met een verkeersinfarct. De chauffeurs
van de tientonners die bij ons moeten
zijn, hebben nu al moeilijkheden om tot
hier te geraken. Ik hoop dat die directe
verbinding met de ring blijft bestaan.”
Toekomst
“Ik blijf niet tot mijn tachtigste werken. Ik
probeer op termijn wat af te bouwen, maar
bij belangrijke beslissingen over nieuwe
modellen wil ik nog altijd mijn zeg doen.
En elke maandag zie ik alle vertegenwoordigers. Dan kan ik mij een idee vormen van de
markt. Rodania is iets dat ik moeilijk kan
loslaten”, zegt Manfred Aebi.
Joris Herpol

Geleid bezoek aan de museumtuin van Gaasbeek
Sociaal Culturele vereniging van Vlaamse Liberale
Vrouwen (SCVVLV)
zaterdag 16 juni - 16.00 uur - Kasteel van Gaasbeek
Het programma bestaat uit een geleid
bezoek van 1,5 à 2 uur aan de museumtuin (1,5 ha) in Gaasbeek, die in 1996-’97
speciaal als ‘museum’ werd aangelegd.
Deze tuin bevat bloemen, groenten,
kruiden, heesters en bomen die omstreeks
1900 in alle grote tuinen te vinden waren.
De museumtuin heeft vier afdelingen:
een siertuin met oranjerie, aangelegd in
een ‘Italiaanse’ sfeer, passend bij de stijl
van de restauratie die het kasteel in de
negentiende eeuw onderging; een
moestuin, waar de gewassen groeien in
vier vierkante percelen en waar verder er
nog een warme serre, koude bakken en
perken met kruiden en bloemen zijn; een
fruittuin met bessen, divers klein fruit en

noten (in de bessentuin vormen klimmende bloemen een kruisvormige
loofgang) en een boomgaard met een
regionale collectie pruimen op halfstam.
Aansluitend is er de mogelijkheid om van
een etentje te genieten in restaurant Drie
Fonteinen in Beersel. We stellen een
viergangenstreekmenu (inclusief drank)
voor voor de prijs van 30 euro per
persoon. Omdat het aantal deelnemers tot
30 beperkt is, vragen we ten laatste op 12
juni in te schrijven en het nodige bedrag
over te schrijven op rek.nr. 979-079716019 van SCVVLV, p/a Neerhoflaan 88,
1780 Wemmel.
Info: monique.van.der.straeten@scarlet.
be, 02-461 19 38

Focus op foto’s
Computercursus voor beginners - GC de Zandloper
i.s.m. Meviza
Start dinsdag 11 september - 9.00 uur
De wereld van de fotografie is in nauwelijks enkele jaren totaal gewijzigd. Het is
nu al digitaal wat de klok slaat! Bezit jij
ook zo een camera of denk je er een te
kopen? Waar moet je dan aandacht aan
besteden? Gebruik je wel alle mogelijkheden die de nieuwe generatie digitale
toestellen je biedt? En wat dacht je van die
oude familiefoto’s, dia’s en negatieven
waar je nu al jaren geen blijf mee weet…
Zou je die zelf kunnen scannen en digitaal
kunnen bewaren? En wat dacht je van een
eigen fotoshow op je nieuwe tv met plat
scherm? Tijd voor een cursus foto op
computer!
Vanaf september starten we met een
cursus digitale fotografie en basisbeeldbewerkingtechnieken. Maak kennis met de
digitale camera en de digitale fotografie.
Leer vlot foto’s importeren van digitale
camera, cd of scanner. Leer je materiaal te

comprimeren en te verzenden.Verwijder
snel rode ogen, trek foto’s recht en snij ze
bij, pas belichting, contrast, kleur en focus
aan. Organiseer, roteer, selecteer,
hernoem je beeldmateriaal. Druk een
zelfgemaakte fotomontage op eenzelfde
pagina af. Kortom, raak vertrouwd met
de gereedschappen die de specifieke
fotosoftware ons biedt.
Vereiste voorkennis: basiskennis pcgebruik is nodig. Beeldverwerking: geen
voorkennis.
Elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur in
GC de Zandloper. Start op 11 september.
Prijs: 60 euro op rekening van CVO
MEVIZA, Vaartstraat 1/bus 2 in 1800
Vilvoorde: 068-2312852-11.
Inschrijven noodzakelijk: GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 02460 73 24 of info@dezandloper.be

Optreden jazzcombo’s
Muziekacademie Wemmel
donderdag 28 juni - 20.00 uur - GC de Zandloper
Een stevige ritmesectie aangevuld met
zwoele blazers, elektrische gitaren en een
vleugje viool… de ideale mix voor een
swingende avond. Om het schooljaar af te
sluiten, zullen de jazzcombo’s van de
gemeentelijke academie van Wemmel een
optreden geven in GC de Zandloper. Dit

concert vindt plaats op donderdag 28 juni
om 20.00 uur. In hun programma
brengen ze zowel jazzstandards als
arrangementen van popsongs, tv-tunes en
bluesmuziek.
Iedereen is welkom en de inkom is gratis!

08 uit de gemeente

Hooghuis doet Wemmel
swingen

Muziekfestival tijdens jaarmarkt van 20 augustus
Op 20 augustus is het weer zover. Dan dient de Wemmelse jaarmarkt als ontmoetingsplek voor iedereen die de gemeente een warm hart toedraagt. Maar sinds vorig jaar is er
meer dan beestjes kijken en kraampjes passeren. Het Hooghuis Festival aan de kerk was,
ondanks het regenweer, een succes en is dit jaar aan zijn tweede editie toe. Bij het ter
perse gaan waren de namen nog niet definitief bekend, maar de plannen klinken veelbelovend. Stijn Van Roy (28), uitbater van Eetcafé Hooghuis en Jan Lauwerijs (33),
centrumverantwoordelijke van GC de Zandloper, lichten toe.
Stijn Van Roy werkt al tien jaar in het
Hooghuis en is er sinds twee jaar eigenaar.
Om het Wemmelse sociale leven een
stimulans te geven, stapte hij vorig jaar
met het idee van het Hooghuis Festival
naar de Zandloper. “De jaarmarkt trekt
veel volk, maar na de middag valt het
altijd wat stil. Dus leek dat een ideaal
moment voor optredens tot de avond”,
zegt Stijn. Jan Lauwerijs was direct
enthousiast. “Het is goed om ook iets te
organiseren buiten de Zandloper.”
De plek was snel gevonden: vlak aan het
Hooghuis, in het centrum van Wemmel.
ABN, 7 Laws of Who, The Boys Are
Back In Town en Double Trouble
vermaakten het publiek, hoewel het in de
namiddag pijpenstelen regende. “De
reacties waren overwegend positief ”,
vertelt Jan. “De toeschouwers vonden het
tof dat er zo’n initiatief plaatsvond in
Wemmel, want dergelijke initiatieven zijn
eerder schaars.”
Dit jaar zien beide heren het wat grootser.
Een beter podium en, eenmaal de nodige
financiën rond zijn, een vijftal groepen
met enkele bekende namen. ABN zal
weer optreden. Ook lokale nieuwkomer
Prittpop krijgt zijn kans. “We trachten
een mix van allerlei stijlen te brengen.”
Toenadering tussen jongeren
Wemmel heeft het, net als andere
faciliteitengemeenten, niet makkelijk.
Wonen is er vaak te duur voor jongeren.
Het sociale leven lijdt daaronder. Maar er
is hoop. “Het is lange tijd slecht gegaan,
maar ik heb de indruk dat het tij de laatste
twee jaar keert”, vertelt Stijn. “Ik merk
dat in het café. Mensen vinden elkaar

weer, er beweegt opnieuw van alles. Dat
hangt volgens mij ook samen met de
economie. Als die herleeft, dan merk je
dat ook op sociaal en cultureel vlak.”
Ook in GC de Zandloper wordt er niet
geklaagd. “De cultuurraad draait goed, de
verenigingen zijn heel actief en de
verhuur van de zaal stijgt. De Vlamingen
staan hier nog sterk in het gemeenschapsleven”, aldus Jan.

Het Hooghuis
Festival wil de
jaarmarkt meer
‘schwung’ geven.
Open geest
Het imago van het Hooghuis speelt daarin
ook een rol. Het gebouw bestaat al 250
jaar en sinds 150 jaar is er onafgebroken
een café in gevestigd. Ooit was het een
bastion van flaminganten, waar Franstaligen niet bediend werden. Maar de tijd
matigde de politieke zielen. Het café werd
een eetcafé, waar dagelijks personeelsleden uit de omliggende bedrijven over de
vloer komen en waar je gezellig een pint
kan pakken. “Ik neem geen extreme
houding aan en bedien iedereen die over
de vloer komt”, zegt Stijn. “De jongere
Franstaligen, die ‘de strijd’ niet meegemaakt hebben, hebben meer een open
geest.” Jan knikt bevestigend. “De twee

taalgroepen groeien samen op en dat
verandert stilaan de sfeer. In GC de
Zandloper hoor je bij muziekevenementen of tweetalig ondertitelde films steeds
meer Frans of een andere taal, wat
vroeger niet het geval was. Er is een
openheid en dat moeten we stimuleren.”
Het is tijdens de jaarmarkt dat mensen
elkaar opnieuw vinden en verhalen van
vroeger worden opgehaald. Wemmel ligt
geprangd tussen het hinterland en
bruisend Brussel. Om van het Hooghuis
Festival een succes te maken, moet de
formule goed zitten. “Het blijft een gratis
festival. Dit jaar hoop ik op 1.500
bezoekers. En op termijn kan het
misschien een zelfstandig leven gaan
leiden en uitgroeien tot een gevestigd
evenement.”
Gunther Ritsmans
Voor alle info over het Hooghuis Festival
kan je terecht op www.dezandloper.be of
op www.hooghuis.net
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Reuzenpicknick met oude volksspelen
Bruisend Wemmel
zondag 3 juni - 11.00 uur - vertrek
kerk Hamme
Bruisend Wemmel® is de jongere(n)-afdeling van Vakantiegenoegens 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. Op 3 juni bijvoorbeeld! Na een mooie, landelijke
wandeling van ongeveer 1uur zorgen wij voor een zomerse
reuzenpicknick met oude volksspelen op een idyllisch plekje. Je
hebt dus enkel stapschoenen en een goed humeur nodig om met
dit evenement de zomer echt in te luiden.
Deelname: kinderen -12 jaar: 6,50 euro, leden: 8 euro, nietleden: 9 euro.
Inschrijven voor 27 mei bij Lode en Anita, 02-460 03 02 of
Mark en Mia, 02-460 66 70.
Kajakken op de Kleine Nete
Bruisend Wemmel
zondag 24 juni - 8.00 uur - parking gemeentehuis
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het schooljaar af met een
schitterende afvaart per kajak of kano. Kajaks voor diegenen die
vooruit willen… Kano’s voor de natuurliefhebbers…
Deelname: tweepersoonskajak: 15 euro per persoon, tweepersoonskano: 16 euro per persoon + 1 kind tot 10 jaar. Verzekering
inbegrepen.
Info: Mia en Marc: 02-460 66 70
Chris en Ludwig: 02-460 54 84
Bruisendwemmel@belgacom.net

Tentoonstelling
Markant
donderdag 14 juni t/m dinsdag 19 juni
GC de Zandloper
Lieve De Mars (Meise 1959) is een gedreven kunstenares, die al
jaren schildert en actief is in de bloemsierkunst. Haar voorkeur
gaat naar het schilderen met olieverf, omdat dat haar toelaat
meer gevoel te leggen in kleuren en structuren. Ze is gepassioneerd door bloemen in hun abstracte eenvoud, al dan niet met
reliëf. Daarnaast schildert ze ook puur abstract.
Ze stelde al verschillende malen tentoon.
André De Brandt (Antwerpen 1942) was vele jaren bezig met
computergestuurde elektronische muziek. Hij gaf in 1990 het eerste
en enige concert van klassieke muziek met synthesizers in de
Zandloper. De laatste jaren legt hij zich toe op keramiek. Hij werkt
uitsluitend met handgevormd klei (geen draaiwerk) en zijn werkjes
lopen sterk uiteen van vazen tot complexe decoratieve stukken. Het
is de eerste maal dat hij met zijn werk naar buiten komt.

Vlaanderen Feest!
Langs Wemmelse kouters
zondag 8 juli

Met dit derde luik willen wij de twee succesvolle voorgaande
edities voortzetten. Met de fiets of te voet doorkruisen we de
Wemmelse kouters op zoek naar mooie landschappen en
waardevolle pachthoven.
> Een familiale, drie uur durende wandeling van 10 km op de
rechteroever van de Maalbeek vertrekt om 13.30 uur in GC de
Zandloper. Onderweg is er een rustpauze.
> Een familiale fietstocht van 14 km / 2 1km start om 14.00 uur,
waarbij de 21 km ook de linkeroever verkent.
Beide tochten worden door kundige gidsen begeleid. Voor de
thuisblijvers bieden de vrouwenverenigingen een taartenbuffet
aan vanaf 15.30 uur. Bij terugkeer in GC de Zandloper rond
17.00 uur wacht jou een optreden van de vrouwengroep
‘Loubistok’ uit Oekraïne. Ten slotte bieden de mannen van de
kookclub een lekkere prijsbewuste barbecue aan.
Programma:
- 13.30		
vertrek wandeling 10 km
- 14.00		
vertrek fietstochten 14 km/21 km
- 15.30-17.00
taartenbuffet
- 17.00		
muziekgroep Loubistok
- 18.30		
barbecue
Info: Geert Pittomvils, 02-461 00 87, Monique Froment,
02-460 68 93.
Organisatie: Verenigingen van de Nederlandse Culturele Raad
en GC de Zandloper.

Willemsfonds Wemmel neemt nieuwe start

Sinds 1 maart is Wemmel opnieuw een culturele vereniging
rijker. Onder impuls van Paul VDB is het Willemsfonds terug
actief! Samen met zijn nieuw bestuur, bestaande uit Marc De
Groote (penningmeester), Daniel Haemers (secretaris) en Els
Verfaillie (public relations), organiseerde hij verschillende
activiteiten. De eerste activiteit is een georganiseerde wandeling
door de Spaanse gemeenschap van Vilvoorde. Verder staan er
nog een bezoek aan de Matongéwijk, een vernissage, een
wandeling door Beverbos, … op het programma.
Info: Paul Van Den Brande, 0498-51 37 55,
paulvandenbrande@skynet.be
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Muziekfestival met
Insectenwandeling in
Faymonville
Birrebeekvallei
Koninklijke Fanfare
Natuurpunt
Sint-Servaas
zondag 24 juni - 13.30
zondag 1 juli - 15.00 uur uur - parking gemeente- GC de Zandloper
huis
De Koninklijke Fanfare Sint-Servaas is
135 jaar jong! Op zondag 1 juli organiseren we ons jaarlijks muziekfestival op de
binnenkoer van GC de Zandloper.
Speciaal is de bijdrage van ‘La Royale
Harmonie Echo de la Wallonie’ uit
Faymonville.
De dag begint met een eucharistieviering
om 10.30 uur waaraan ook het dameskoor ‘La Royale Chorale Ste Cécile’ uit
Faymonville deelneemt. Daarna volgt een
plechtige ontvangst van de mensen uit
Faymonville in Villa Beverbos met om
14.00 uur de inhuldiging van de Square
Faymonville.
Het muziekfestival start om 15.00 uur in
GC de Zandloper. Verschillende muziekverenigingen nemen eraan deel. Je kan
ook een fototentoonstelling bekijken die
de vriendschapsbanden, die tijdens WOII
werden gesmeed tussen de mensen van
Wemmel en Faymonville, in de verf zet.

Onze zusterafdeling Meise organiseert
een insectenwandeling in de Birrebeekvallei. Een goede gelegenheid om dit gebied
nog eens te bezoeken. Mieren, vliegen,
bijen, wespen, vlinders, kevers,... ze
passeren allemaal de revue. Een boeiende
wandeling die velen verstomd zal doen
staan van de diversiteit en pracht van de
insectenwereld. Van uit Wemmel begeven
wij ons naar de IJsfabriek aan de
Broekstraat in Meise (Sint-Brixius-Rode/
Eversem). De wandeling vangt aan om
14.00 uur.
Opgelet: in onze voorjaarsinfo stond deze
wandeling aangekondigd op zondag 10
juni. De politiek kwam echter met
verkiezingen op de proppen, zodat onze
zusterafdeling zich verplicht zag uit te
wijken naar 24 juni.
Info: Rik Devriese, 02-461 35 32,
0496- 32 09 32

Planten- en insectenwandeling
in Wolfsputten Dilbeek
Natuurpunt
zaterdag 16 juni - 13.30 uur - parking gemeentehuis

Nederlands leren
Versta je de ouders van de klasgenoten van
je zoon of dochter niet, omdat ze enkel
Nederlands spreken? Lijkt je Nederlandstalige buurman je een interessante man, maar
durf je hem niet aan te spreken, omdat je je
Nederlands nog niet goed genoeg vindt?
Sprak je lang geleden wel Nederlands,
maar ben je nu al veel vergeten?
Schrijf je dan nu in voor een taalcursus
Nederlands in GC de Zandloper. Of spoor
je anderstalige buren, collega’s of vrienden
aan om dat te doen… Volgend schooljaar
vinden de volgende cursussen plaats in de
Zandloper:
> niveau 1.1
maandag & woensdag, 8.45-11.40 uur
> niveau 1.1
maandag & woensdag, 18.30-21.25 uur
Prijs: 60 euro, cursusmateriaal niet
inbegrepen (prijs onder voorbehoud)
Eerste les: 17 september 2007
In januari kan je voor de vervolgcursus
(niveau 1.2) inschrijven.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
is er ook een conversatiegroep voor
gevorderden. De groep komt wekelijks
samen van 18 september tot en met 18
december 2007. Deelnemen aan de
conversatiegroep kost 60 euro.
Je kunt inschrijven voor de cursussen
Nederlands en voor de conversatiegroep
tijdens de informatie- en inschrijvingsdag
van het Huis van het Nederlands in GC de
Zandloper op dinsdag 28 augustus van
9.30 tot 11.30 uur en van 18 tot 19.30 uur.
Als je wil deelnemen aan de conversatiegroep, moet je eerst een test afleggen.
Het volledige aanbod taallessen Nederlands en conversatiegroepen van vzw ‘de
Rand’ vind je op www.derand.be. Meer
informatie nodig? Stuur een e-mail naar
karen.stals@derand.be.

De Wolfsputten zijn een gevarieerd bosen moerasgebied in Dilbeek, vlakbij het
Cultureel Centrum Westrand. Er is een
bronnengebied met kalkrijk water, steile
hellingen vol bosrank, zeggemoeras, natte
weilanden en populierenbos. Zoals zoveel
natuurgebieden in de streek is het ontstaan
rond een groeve van kalkzandsteen. We
wandelen een deel van de Wolfsputten-

wandeling, die 8 km lang is, en staan stil
bij al het moois dat het gebied te bieden
heeft. Afspraak ter plaatse (op de parking
van het CC Westrand) om 14.15 uur,
einde rond 17.00 uur. Meebrengen: stevig
schoeisel, plantengids.
Info: Rik Devriese, 02-461 35 32,
0496- 32 09 32
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Programma 2007-2008
Je lacht, je wordt ontroerd, je swingt, je kijkt
en luistert met verbazing… GC de Zandloper
heeft het allemaal in huis. Vlei je in onze zetel
en geniet zorgeloos van bekende artiesten en
nieuw talent. Seizoen 2007-2008 trakteert je
op heel wat uurtjes boeiende ontspanning.
Hieronder krijg je een kalender met de
voorstellingen van het nieuwe seizoen in de
Zandloper. Voor meer uitleg kan je ook onze
uitgebreide seizoensbrochure aanvragen.
AUGUSTUS 2007
ma 20
15.00
SEPTEMBER 2007
vr 21
20.00
za 22
20.00
OKTOBER 2007
do 4
20.00
vr 12
20.00
do 18
20.00
do 25
20.00
NOVEMBER 2007
vr 2
14.30
16.00
do 15
20.00
vr 23
20.00
za 24
20.00
zo 25
15.00
do 29
20.00
DECEMBER 2007
do 6
20.00
do 13
20.00
JANUARI 2008
vr 11
20.00
zo 13
16.00
do 17
20.00
za 26
20.00
zo 27
15.00
do 31
20.00
FEBRUARI 2008
wo 6
14.30
vr 15
20.00
za 17
20.01
do 28
20.00
MAART 2008
za 1
20.00
do 6
20.00
vr 7
20.00
za 8
20.00
zo 10
15.00
vr 14
20.00
za 15

20.00

Daarin staan alle voorstellingen van de zes
gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’.
Bij de voorstellingen vind je drie prijzen, van
hoog naar laag, van kassaprijs over voorverkoopprijs tot de voordelige abonnementstickets. Voor ons abonnement geldt een
nieuwe formule: als je minstens vier voorstellingen met hetzelfde aantal tickets per
voorstelling bestelt, krijg je het abonnementstarief. Wil je er losse tickets bij bestellen, dan

kan dat tegen voorverkoopprijs. Vanaf vier
verschillende voorstellingen heb dus je al een
abonnement. Zo krijg je een uitgebreide
keuze en hoef je niets te missen.
En op 4 oktober hebben we een speciaal
aanbod: GC de Zandloper wordt 20 jaar!
Abonnees krijgen ‘Jukebox 2000’ tegen een
feesttarief.
Info: GC de Zandloper, 02-460 73 24,
info@dezandloper.be, www.dezandloper.be
K
gratis

V

A

HH Festival - Jaarmarkt Wemmel
Mogen Doen - Voor het begon
Mogen Doen - Voor het begon

13
13

10
10

9
9

Lukas Van den Eynde, Tine Embrechts, Nele Bauwens - Jukebox 2000 (20 jaar ZL)
Festival van Vlaanderen: Emanon Ensemble & Hubert Damen - Igor Stravinsky
Johan Verminnen - Van Brussel naar de Wereld
Bert Kruismans - Wereldberoemd in Vlaanderen!

25
12
17
12

20
12
15
10

10
9
13
8

Theater De Spiegel - R
Theater De Spiegel - R
De Kleine Avonden
Te Gast: Pokus Pats - De woonkamer
Te Gast: Pokus Pats - De woonkamer
Te Gast: Pokus Pats - De woonkamer
Jo Lemaire - La douce France

7.5
7.5
13
8
8
8
20

6
6
11
7
7
7
18

5
5
9
6
6
6
16

Vitalski - Intiem
Els de Schepper - Supervrouw!

14
19

12
17

10
15

Hooverphonic - Live (staand concert)
Ensor Strijkkwartet - Schubert en Sjostakovitsj (in Ossel)
Alex Agnew - Morimos Solamente
Brussels Volkstejoêter - Ambras op de Vismet
Brussels Volkstejoêter - Ambras op de Vismet
Stef Bos - 2008

22
9
12
14
14
19

20
9
10
12
12
17

18
7.5
8
10
10
15

De Maan - De Jongen
Te Gast: De Pieterman - De drie musketiers
Te Gast: De Pieterman - De drie musketiers
Begijn Le Bleu - De prins op het witte paard

7.5
8
8
12

6
7
7
10

5
6
6
8

Wim Mertens - In concert
Mitta Van der Maat - Mitta zingt Piaf
Te Gast: Pokus Pats - Onpaardans
Te Gast: Pokus Pats - Onpaardans
Te Gast: Pokus Pats - Onpaardans
Te Gast: Pokus Pats - Onpaardans
Wim Opbrouck & Maandacht - Tv-tunes KN2 (avant-première)
Te Gast: Pokus Pats - Onpaardans
Wim Opbrouck & Maandacht - Tv-tunes KN2 (première)
De Fluistercompagnie - Een bruid in de morgen

18
16
8
8
8
8
17
8
17
14

16
14
7
7
7
7
15
7
15
12

14
12
6
6
6
6
13
6
13
10

6
12
11
12
9

6
10
11
10
9

5
8

do 20
20.00
APRIL 2008
vr 11
20.00
Boombal - Met live folkband
do 17
20.00
De Beenhouwerij - Toktok
zo 20
09.30
Studio Orka - Lava, een bodemonderzoek (Gooik)
do 24
20.00
Ardei & Bert Candries - Paprika
zo 27
16.00
Ensor Strijkkwartet - Schubert & Sjostakovitsj (in Ossel)
K: kassa /V: voorverkoop /A: abonnement

8
7.5
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Een analyse van de
Vlaamse rand

Studiedienst Vlaamse Regering verzamelt
gegevens over de rand
De Vlaamse rand is een welvarende, dichtbevolkte, drukke, internationale, maar ook groene
regio met veel tewerkstelling. Dat kan je afleiden uit de omgevingsanalyse die de Studiedienst van de Vlaamse Regering in maart presenteerde. In het ‘Sociaaleconomisch profiel
van de Vlaamse rand en een blik op het Vlaamse karakter’ worden massa’s cijfers en statistieken over onze regio bij elkaar gebracht. Daardoor krijg je een haarfijn overzicht van de
sociaaleconomische toestand van de Vlaamse rand, die vergeleken wordt met de provincie
Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Boeiende lectuur voor al wie begaan is met deze regio.
De cijfers bevestigen enkele bekende gegevens. Zo is de rand dichtbevolkt: 816 inwoners per km2 ten opzichte van 450 in Vlaanderen. De bevolking in de rand neemt ook sneller toe. De faciliteitengemeenten, met uitzondering van Sint-Genesius-Rode, zijn
zelfs zeer dicht bevolkt met 1.359 inwoners per km2. De inwoners
van de faciliteitengemeenten zijn gemiddeld ook welstellender en
hebben meer comfort dan elders in de rand. Het gevolg van de
grote bevolkingsdichtheid is natuurlijk dat de rand een uitgesproken residentieel karakter heeft. Toch verschilt dat erg van streek
tot streek. Zo is de noordkant relatief landelijk, de zuidoostkant
bosrijk en residentieel. De zuidwestkant heeft een suburbaan
karakter en Vilvoorde, Zaventem, Machelen en Drogenbos zijn
uitgesproken tewerkstellingsgebieden. Toch blijft de rand een
echte ‘groene gordel’ met verhoudingsgewijs meer bossen, parken
en tuinen dan elders in Vlaanderen. Het gemiddelde inkomen van
de bewoners in de rand ligt merkelijk hoger dan in Vlaanderen.
Dat de hoge inkomens beter vertegenwoordigd zijn in de rand, is
geen verrassing. Maar dat er ook meer lage inkomens zijn, is
opmerkelijk. Het is een indicatie van een recente evolutie, waarbij
sociaal minder gegoeden uit Brussel uitwijken naar een aantal
gemeenten in de rand. Nochtans zijn de huur- en koopprijzen van
woningen en appartementen peperduur in de Vlaamse rand. De
studie weegt de vastgoedprijzen af aan het (hogere) gemiddelde
inkomen van de inwoners van de rand en concludeert dat “het
probleem van het betaalbaar wonen in de Vlaamse rand reëel is”.
De Vlaamse rand is een enorme tewerkstellingspool. Haast vier
vijfde van de ondernemingen uit de Vlaamse rand situeert zich in
de dienstensector. De tewerkstelling is vooral geconcentreerd rond
Zaventem en de kanaalzone. De tewerkstelling in de gemeenten
van de Vlaamse rand verschilt wel heel erg van gemeente tot
gemeente. In Machelen en Zaventem bedroeg de werkgelegenDe Vlaamse rand is nog opvallend groen.

heidsgraad in 2003 maar liefst 211,5 en 249,8 %, wat betekent dat
er in die gemeenten meer dan twee keer zoveel jobs zijn als
beroepsactieve bevolking. Ook in Drogenbos en Vilvoorde
bedraagt de werkgelegenheidsgraad meer dan 100 %. Aan de
andere kant zijn er de ‘slaapgemeenten’ zoals Tervuren, Hoeilaart
en Wezembeek-Oppem met een werkgelegenheidsgraad van minder
dan 30 %. Een ander opvallend gegeven is de verdere en snelle
internationalisering van de Vlaamse rand. Een op de tien inwoners
in de Vlaamse rand heeft een buitenlandse nationaliteit. Dat is
dubbel zoveel als gemiddeld in Vlaanderen. Neem daarbij de grote
netto-instroom uit Brussel en de uitstroom naar Vlaanderen en
Wallonië en je begrijpt dat deze evolutie gevolgen heeft voor het
taalgebruik in de regio. De onderzoekers spreken onomwonden
van een “ontvlaamsing” van de rand.
Voor de rest bevestigt de studie dat de rand stilaan dichtslibt en dat
er een duidelijk tekort is aan welzijnsvoorzieningen. Uit de studie
blijkt ook dat de onderlinge verschillen tussen de gemeenten soms
erg groot zijn, maar vooral dat de faciliteitengemeenten een heel
ander profiel hebben dan de rest van de Vlaamse rand. Deze
gemeenten zijn de laatste decennia niet alleen op staatkundig vlak,
maar blijkbaar ook op demografisch en sociaaleconomisch vlak
echte eilandjes in Vlaanderen geworden.
Geert Selleslach
Info

Gunter Desmet en Josée Lemaitre, Sociaaleconomisch profiel van de
Vlaamse Rand en een blik op het Vlaamse karakter, Studiedienst van de
Vlaamse regering, 2007/1, 96 blz. Je kan de studie raadplegen op http://
aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/svr-studies/2007-03-rapportvlaamse-rand.pdf of bestellen op rand@vlaanderen, 02-553 56 25.
De tewerkstelling concentreert zich rond de luchthaven en de kanaalzone.
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Ring-tv trakteert

‘Dag van de kijker’ op 3 juni in GC de Boesdaalhoeve
Sint-Genesius-Rode is dit keer uitverkoren als de gemeente waar onze regionale televisiezender Ring-tv zijn jaarlijkse ‘Dag van de kijker’ organiseert. Op zondag 3 juni worden
alle televisiekijkende randbewoners uitgenodigd in GC de Boesdaalhoeve.
“Uiteraard is zo’n ‘Dag van de kijker’
belangrijk,” bevestigt Ring-tv-hoofdredacteur Dirk De Weert. “Ten eerste om
eens een keertje rechtstreeks contact te
hebben met onze kijkers, en ten tweede
omdat regionale zenders wettelijk
verplicht zijn om een keer per jaar een
dag te organiseren voor hun kijkers. Wij
trakteren onze kijkers traditioneel op
muziek en versnaperingen.” Kijkers
kunnen op deze dag ook echt hun tips en
commentaar kwijt aan de redactie. De
Weert: “We organiseren een tombola en
op het deelnemingsformulier kunnen de
mensen hun suggesties kwijt. Daar zitten
altijd nuttige reacties tussen.”
Sinds de vorige ‘Dag van de kijker’ is er
bij Ring-tv trouwens een en ander
veranderd. Het programmaschema werd
gewijzigd en de zender komt een half uur
vroeger in de ether. De Weert: “Afgaande
op wat we al bij andere gelegenheden te

horen kregen, ga ik ervan uit dat de
reacties daarop in het algemeen positief
zullen zijn. We wilden een half uur
vroeger beginnen om de concurrentie met
de nationale zenders wat te ontlopen. Veel
kijkers willen liefst eerst het regionale
nieuws meepikken. Maar toen we om half
zeven begonnen en onze programmalus
nog langer was, duurde onze eerste
uitzending van de dag vaak tot na zeven
uur. Daardoor werden onze kijkers
gedwongen een keuze te maken, die vaak
in ons nadeel uitviel. Ondertussen hebben
een aantal andere regionale zenders ons
voorbeeld al gevolgd.”
Het weer alweer
Of de ‘Dag van de kijker’ dit jaar
opnieuw een succes wordt, hangt in grote
mate af van het weer. De Weert: “Normaal gezien mogen we toch zo’n zesduizend bezoekers verwachten, maar als het

GC de Boesdaalhoeve ontvangt Ring-tv op ‘Dag van de kijker’ van 3 juni.

regent, zullen dat er uiteraard een pak
minder zijn. De eerste jaren organiseerden
we de dag in de lokalen van Videohouse
in Vilvoorde, maar nu kiezen we steeds
voor de buitenlucht. We hebben een paar
jaar samengewerkt met het Bruegelproject, waardoor we in het kasteel van
Gaasbeek en van Beersel hebben gezeten.
Daarna waren we te gast in het gemeentepark van Hoeilaart, het domein Drie
Fonteinen in Vilvoorde en vorig jaar in de
Plantentuin in Meise. Omdat we het toch
geografisch wat proberen te spreiden,
gaan we dit keer naar de Boesdaalhoeve.”
Verjaardagsgebak
“Er zijn nog andere redenen waardoor de
keuze dit jaar op de Boesdaalhoeve
gevallen is”, legt Godfried van de Perre,
die namens vzw ‘de Rand’ mee in de
organisatie zit, uit. “Het toeval wil dat
GC de Boesdaalhoeve dit jaar tien jaar
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bestaat, net zoals ‘de Rand’ trouwens. Bovendien is SintGenesius-Rode politiek toch een heel kwetsbaar gebied, dat
bovendien door veel mensen niet zo goed gekend is. De samenwerking met Ring-tv is dus een vorm van wederzijdse promotie,
waar ons doelpubliek ons en elkaar beter leert kennen. Net zoals
de provincie Vlaams-Brabant, de mensen van de streekgerechten
en de Groene Gordel zullen we er een informatiestandje hebben.
Daar bieden we tegen 10 euro ook Rand in Zicht aan, het luchtfotoboek waar ondertussen al meer dan zevenduizend exemplaren
van verkocht zijn.”
Tot slot vertelt Richard Van Wittenberg, de voorzitter van de
raad van bestuur van Ring-tv, ons wat de kijkers van zijn zender
op 3 juni allemaal kunnen verwachten. “Er zal speciale aandacht
uitgaan naar de kinderen. Zo is er bijvoorbeeld een bakoven
aanwezig op het domein van de Boesdaalhoeve, waar met de
hulp van de lokale bakker brood zal worden gebakken, en ook
een speciaal gebakje ter gelegenheid van 10 jaar Boesdaalhoeve.
Daarnaast is er ook nog de algemene kinderanimatie. Verder
werken we al een paar jaar tot groot genoegen samen met de
concertband van Steenhuffel, omdat die een prettige sfeer brengt.
We trakteren op Palm en ijs en voor de tombola hebben we
8.500 euro aan prijzen weg te geven. Daarna begint Johan
Verminnen aan het laatste optreden van de dag.” Dat de ‘Dag
van de kijker’ een week voor de verkiezingen valt, is overigens
toeval. “Wij waren er voor de verkiezingen,” lacht Van Wittenberg. “We organiseren onze dag elk jaar tussen de periodes van
de communiefeesten en de examens. 3 juni lag dus al vast toen de
datum van de verkiezingen bekend raakte. Politici zijn er
trouwens altijd. Dat zal nu niet anders zijn…”
Michaël Bellon
De affiche
Johan Verminnen
Wim Soutaer
Monday Justice
Le Grand Julot
Concertband Steenhuffel
Voor de kinderen
Henkie en Clown Piko
Praktisch
> ‘Dag van de kijker’ op zondag 3 juni van 14.00 tot 18.30 uur
in GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, Sint-Genesius-Rode,
02-381 14 51.
> Aangezien de parkeergelegenheid rond de Boesdaalhoeve
beperkt is, worden de automobilisten aangeraden te parkeren
op de parking van het station van Sint-Genesius-Rode.
Vandaar brengt een gratis shuttledienst iedereen tot aan GC de
Boesdaalhoeve.
Info
Ring-tv, Luchthavenlaan 22, Vilvoorde, 02-255 95 95,
www.ringtv.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
Redactieadres
GC de Zandloper
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 460 73 24,
info@dezandloper.be
Verantwoordelijke uitgever
Jan Lauwerijs,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor 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

Waar

Info

Auxilium

jefcoeman@msn.com

JUNI

01 14.00

OKRA
Kaartnamiddag

03 11.00

Bruisend Wemmel
Picknick en volksspelen

04 14.00

OKRA
Zangherhaling

Auxilium

jefcoeman@msn.com

05 18.00-19.45

Rode Kruis
Bloedinzameling

Zaal De Herleving, Dorpsstraat 53,
Brussegem

02-460 75 51

07 08.00

KAV
Bezoek ‘Domein Bokrijk’

Sint-Jozefschool en Sint-Engelbertuskerk

02-460 37 82

Teken- en schilderclub Davidsfonds
Tentoonstelling

GC de Zandloper

tekenclub@skynet.be

11 14.00

OKRA
Wandelclub

SKC

jefcoeman@msn.com

12 14.00

OKRA
Hobbyclub

Auxilium

jefcoeman@msn.com

12 09.30

KAV
Dagfietstocht

Parking gemeentehuis

02-460 38 49

12 18.00-19.45

Rode Kruis
Bloedinzameling

Gemeenteschool, Winkel 56

02-460 75 51

Markant
Tentoonstelling

GC de Zandloper

02-460 16 69

9 en 10 10.00 tot 17.30

14 tem 19

02-460 03 02
02-460 66 70

14 07.25

OKRA
Uitstap naar de Voerstreek

16 13.30

Natuurpunt
Wolfsputten

Parking gemeentehuis

02-461 35 32
02-460 26 11

16 16.00

SCVLV
Bezoek museumtuin Gaasbeek

Parking kasteel Gaasbeek

monique.van.der.straeten@scarlet.be
02-461 19 38

18 14.00

OKRA
Zangherhaling

Auxilium

jefcoeman@msn.com

19 14.00

OKRA
Kaartnamiddag

Auxilium

jefcoeman@msn.com

24 08.00

Bruisend Wemmel
Kajakken

24 13.30

Natuurpunt
Birrebeekvallei

Parking gemeentehuis

02-461 35 32
02-460 26 11

28 14.30

OKRA
Ledenvergadering

SKC

jefcoeman@msn.com

28 20.00

Muziekacademie Wemmel
Optreden Jazzcombo’s

GC de Zandloper

01 15.00

Koninklijke Fanfare Sint-Servaas
Muziekfestival

08 13.30

jefcoeman@msn.com

02-460-66-70
02-460 54 84

juli

GC de Zandloper

02-460 25 74

11 juliviering

GC de Zandloper

02-460 73 24

10 19.00

KAV
Avondwandeling

GC de Zandloper

02-460 23 75

14 19.00

KAV
Avondwandeling

augustus

GC de Zandloper

02-460 38 49

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor september bekend willen maken, kunnen een beknopte omschrijving (wanneer-wiewat-waar-tel.info) van die activiteiten aan GC de Zandloper bezorgen voor 6 augustus.

GC de Zandloper sluit van 14 juli tot 6 augustus. We wensen jou een prettige vakantie!

