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Nu ook cultuurraad door Franstalige
Uit de gemeenteraad van 6 mei

Na het wegstemmen van een gemeentelijke jeugdraad en een gemeentelijke sportraad
is ook een poging om een gemeentelijke cultuurraad op te richten door een Franstalige
meerderheid weggestemd.
De Lijst van de Burgemeester (LB)
stemde – opnieuw – totaal verdeeld.
Oud-burgemeester Marcel Van
Langenhove, schepen Monique Van
der Straeten en Jacqueline Moreau
steunden, net zoals de kartellijst
WEMMEL en het VB-raadslid, het
oprichten van de gemeentelijke
cultuurraad. De rest van de LB-lijst
stemde, met het Franstalige Intérêts
Communaux (IC), tegen. Burgemeester Chris Andries (LB) onthield zich.
Omdat het schepencollege geen
akkoord bereikte, moest de voltallige
gemeenteraad zich hierover uitspreken.
Burgemeester Chris Andries (LB)
vroeg om het punt uit te stellen en
eerst de gemeentelijke commissie voor
cultuur om advies te vragen. Commissievoorzitter Thierry Coomans de
Brachène (LB) ging echter tegen zijn
eigen burgemeester in en vroeg, net
zoals gemeenteraadsvoorzitter Bernard
Carpriau (LB-MR), de stemming over
het punt.
Gemeenteraadslid Raf De Visscher
(WEMMEL - onaf hankelijke) vroeg
burgemeester Andries of andere
initiatieven, zoals de door de Vlaamse
overheid erkende Nederlandse Culturele Raad (NCRW), betrokken zijn bij
de oprichting van een gemeentelijke
cultuurraad. ‘Dat is bij decreet verplicht’, aldus De Visscher. Andries
antwoordde dat hij de gemeentelijke
organen zou contacteren. Raadslid
Coomans de Brachène zei dat ‘de
gemeentelijke adviesraad alle actoren
moet betrekken’. ‘GC de Zandloper is
een Nederlandstalig gemeenschapscentrum, voor de Franstaligen is er niets.
Ik vind dat discriminerend.’ Raf De
Visscher repliceerde: ‘De Zandloper is
hier door de Vlaamse Gemeenschap
gebouwd precies omdat de gemeente
haar verantwoordelijkheid nooit heeft
opgenomen.’
Raadslid Walter Vansteenkiste
(WEMMEL - onafhankelijke) betreurde
de – wat hij noemde – ‘zeer Belgicisti-

sche houding van Coomans de
Brachène’. ‘Hij zou moeten weten dat
het cultuurbeleid bij een vorige
staatshervorming is overgeheveld naar
het niveau van de gemeenschappen.
Tot op heden is er geen nieuwe
staatshervorming die ons toelaat anders
te werken. Wij moeten de regels van
het Vlaamse decreet volgen. Door zo’n
houding aan te nemen, bevestigt
Coomans alleen maar dat de gemeente
in gebreke zal blijven’, zuchtte Vansteenkiste. Waarop Thierry Coomans
de Brachène zei: ‘De wetten moeten
veranderen opdat iedereen in onze
gemeente gelijk wordt behandeld.
Cultuur is vrijheid en gelijke kansen
voor iedereen.’ Vansteenkiste merkte
op dat Wemmel niet eindeloos op
nieuwe wetten kan wachten. ‘We
moeten leven met de realiteit van
vandaag. Het spijtige is dat de Franstalige meerderheid, net zoals met de
jeugd- en sportraad, een gemeentelijke
cultuurraad binnen het wettelijke
kader van de Vlaamse Gemeenschap
af keurt. Dat is ronduit schandalig.’
Wat met de stemming ook duidelijk
werd, is dat burgemeester Andries geen
standpunt heeft moeten innemen en
zich niet aan de regels van het Vlaamse
decreet (de oprichting van een gemeentelijke cultuurraad) heeft gehouden, zoals hij voor zijn benoeming
nochtans beloofde in een gesprek met
Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden Geert Bourgeois
(N-VA). ‘Deze agendering is dan ook
opgezet spel’, wist raadslid Vansteenkiste, waarmee hij doelde op het feit
dat Thierry Coomans de Brachène en
burgemeester Andries verdeeld
stemden en zo een behandeling en een
feitelijke verwerping van het punt
uitlokten, met steun van de Franstaligen.
Volksraadpleging onhaalbaar maar toch
goedgekeurd
Raadslid Didier Noltincx (LB-MR)
diende een motie in om een volksraadpleging te houden vooraleer er nieuwe

institutionele akkoorden worden
gestemd bij de nieuwe federale
regeringsvorming. ‘Als BHV wordt
gesplitst, moet er een volksraadpleging
komen’, aldus Noltincx ferm. Robert
De Lille (IC-Ecolo) maaide het
MR-raadslid meteen het gras voor de
voeten weg: ‘Artikel 41 van de grondwet verbiedt volksraadplegingen van
bovengemeentelijk belang. MR heeft
dat punt in de lijst van punten voor de
grondwetsherziening niet laten
opnemen. Bijgevolg heeft de vraag van
Noltincx geen enkele betekenis.’
Schepen Herman Vander Voorde
(WEMMEL-CD&V): ‘Aan welke
vragen had raadslid Noltincx gedacht?
De uitbreiding van Brussel zeker?’
Waarop Noltincx: ‘Waarom niet?’ De
gemeenteraad keurde het punt over de
volksraadpleging toch goed. Dertien
raadsleden, onder wie die van IC – dus
ook raadslid De Lille die het punt
‘onzinnig’ noemde – en de Franstalige
raadsleden van LB stemden voor.
Schepen Monique Van der Straeten
(LB-Open VLD), Marcel Van Langenhove (LB), Jacqueline Moreau (LB) en
de leden van WEMMEL en VB
stemden tegen. Burgemeester Chris
Andries (LB) nam geen standpunt in
en onthield zich.
Veelzeggende stilte
Raadslid Raf De Visscher (WEMMEL
- onaf hankelijke) maakte de meest
pertinente opmerking van de gemeenteraad. ‘Over alle variapunten van de
gemeenteraadsleden wordt hier bijna
een uur gezeverd. Verkeersborden, een
boom die scheef staat, rotsblokken, een
stoep met losliggende tegels, noem
maar op. Het echte beleid, zoals de
oprichting van een jeugd-, sport- of
cultuurraad wordt in één minuut
weggestemd. Waar zijn we hier in feite
mee bezig?’ Hierna werd het heel stil
in de raadszaal. Een stilte die meer zei
dan welke interpellatie ook.
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meerderheid gekelderd
Gevaarlijke rotsblokken
De rotsblokken aan het Faymonvillesquare zorgden voor hilariteit. Raadslid Roberto Galluccio (IC-PS) vindt
de stenen gevaarlijk. Schepen voor
Mobiliteit Roger Mertens (IC-CDH):
‘Ze liggen inderdaad gevaarlijk. Ik
denk eraan om een bord ‘opgepast:
rotsen’ te laten plaatsen, want ik vrees
dat er anders gewonden zullen vallen.
Ik zal aan de juridische en technische
dienst vragen of wij verantwoordelijk
kunnen worden gesteld als er zich een
ongeval voordoet.’ Schepen Bernard
Carpriau (LB-MR) suste: ‘Aan het
PIVO in Relegem liggen ook zo’n
rotsblokken.’ Burgemeester Chris
Andries (LB): ‘Die rotsblokken zijn een
toeristische attractie. Ik ben ze zelf
gaan uitkiezen in zustergemeente
Faymonville. Er wordt trouwens nog
een bord ‘met dank aan Faymonville’
bijgeplaatst.’
Joris Herpol
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Artistiek Wemmel:
Monika Van Lierde, dokter Ann uit Thuis

© Tine De Wilde

Thuis in
Wemmel
Al twaalf jaar vertolkt Monika Van Lierde dokter Ann in de populaire Eén-soap Thuis en
al tien jaar woont ze in Wemmel. Het ziet er niet naar uit dat de actrice Thuis of Wemmel snel beu zal geraken. Plannen genoeg: zo hoopt ze om ooit een kindervoorstelling
op het eiland in het kasteelpark van Wemmel te geven.
Thuis mag voor actrice Monika Van
Lierde vandaag dan Wemmel heten, als
kind was dat Zellik. Monika heeft
niets dan goede herinneringen aan de
plek waar ze opgroeide. ‘Mijn ouderlijke huis bevindt zich dicht bij de ring,
maar het was er zo rustig dat we hele
zomers lang op straat speelden. In onze
wijk woonden ook heel wat kinderen.
Met de hele buurt bouwden we
gocarts, we gingen picknicken en
speelden in de velden. Tot de straatverlichting aan ging; dat was het signaal
om weer naar huis te keren. Ergens
vind ik het wel jammer dat mijn drie
dochters dat nu niet meer kunnen,
maar er is gewoon te veel verkeer, niet
alleen in Wemmel, maar overal.’
Tussen groen en stadsgevoel
De actrice, die de lesbische dokter Ann
speelt in de Eén-soap Thuis, verhuisde

tien jaar geleden van Schaarbeek naar
Wemmel, op zoek naar rust en groen.
‘Ik woonde graag in de stad, maar net
voor ik zwanger werd van mijn tweede
dochter, had ik plots behoefte aan een
tuin. Ik wou sowieso in de Rand
blijven wonen, want ik vind het heel
fijn dat je op tien minuten in Brussel
bent en op tien minuten bij wijze van
spreken weer tussen de koeien staat.
We zijn dan toevallig op een tof huis
met een tuin in Wemmel gestoten. De
beslissing om hier te komen wonen,
was snel genomen. Zeker omdat een
van mijn zussen al in Wemmel woonde. In het begin duurde het wel even
voor je de mensen beter kon leren
kennen, maar we hebben hier snel onze
draai gevonden.’ De actrice denkt niet
meteen aan verhuizen. ‘Ik woon hier
heel graag. Ik moet voor de opnames
van Thuis naar Wilsele, mijn man

werkt in Antwerpen, mijn ouders
wonen nog steeds in Zellik en heel wat
vrienden wonen in Vlaams-Brabant:
Wemmel is voor mij ideaal gelegen.’
Creatieve roots
Monika Van Lierde komt uit een nest
waar creativiteit werd aangemoedigd.
‘Mijn moeder was vroedvrouw en mijn
vader gaf wiskunde. Niet meteen wat
je creatieve beroepen noemt, maar ze
waren allebei wel geïnteresseerd in
cultuur. Mijn moeder luisterde heel
veel naar de radio, mijn vader was dol
op klassieke muziek, ze hielden van
mooie meubels en lazen geregeld
culturele tijdschriften. Mijn ouders
hadden graag dat we ons creatief
uitleefden, zonder dat het ook expliciet
gezegd werd. We mochten nog echt
spelen, ook al werd het huis daarbij
soms met de grond gelijk gemaakt.
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Soms hielden we ook in de tuin
toneelvoorstellingen voor de kinderen
uit de buurt. Op foto’s zie je mijn
oudere broer en ik, allebei verkleed,
met rondom ons een hoop kinderen
die op hun buik naar ons zitten te
luisteren. Voor zover ik mij kan
herinneren, heb ik altijd al toneel
gespeeld.’
Theatereiland
Haar twee zussen gingen een andere
richting uit, maar Monika Van Lierde
is in navolging van haar broer Wouter,
die deel uitmaakt van de cabaretgroep
De Schedelgeboorten, in het acteursvak beland. In 1995 maakte Monika
haar debuut in Thuis als dokter Ann.
Na drie jaar stapte ze uit de reeks om,
drie jaar en twee kersverse dochters
later, haar rol weer op te nemen.
Intussen zit ze opnieuw negen jaar in
de reeks. ‘Doordat ik al zo lang in de
reeks zit, zijn er natuurlijk al momenten geweest dat ik het bij Thuis even
beu was,’ vertelt de actrice, ‘maar dan
komt er weer een leuke verhaallijn en
dan denk ik: wat heb ik toch een
luxejob. Dankzij Thuis heb ik immers
tijd voor mijn gezin en om andere
leuke dingen te doen, zoals mijn lessen
notenleer en zang die ik hier in
Wemmel volg en theaterprojecten.’
Momenteel vervangt Monika Maaike
Cafmeyer in de Staf Steegmans Show
van Mathias Sercu. ‘Ik speel er Miss
Aardbei en Macha Mauro, wat zoveel
betekent dat ik in een glitterjurk mag
zingen en onnozel mag doen. Dan voel
ik wel dat ik de bühne hard gemist
heb. Het is heel fijn om af en toe een
compleet ander type te spelen dan die
seut van een Ann’, zegt ze lachend. De
actrice heeft nog meer plannen. ‘Ik zou
het heel tof vinden om op het eilandje
in het kasteelpark van Wemmel een
voorstelling voor kinderen te organiseren. Iemand vertelde me dat daar
vroeger wel vaker culturele activiteiten
plaats vonden. Als het nu wat beter
onderhouden zou zijn, zou dat eiland
een fantastische plek zijn om op locatie
te spelen. Kun je je voorstellen hoe
magisch kinderen het zouden vinden
om ’s avonds met kaarsjes erbij op die
plek naar theater te kijken? Nu alleen
nog die voorstelling in elkaar boksen’,
besluit ze met een knipoog.
Cathérine De Kock

Wemmel herdenkt 50 jaar onafhankelijkheid van
Congo
> Lezing Walter Zinzen en zijn passie
voor Congo
Dinsdag 22 juni
19.30 uur – GC de Zandloper
Walter Zinzen, journalist en exnieuwsanker, geeft op dinsdag 22 juni
een uiteenzetting over zijn passie voor
Congo. Zinzen vertrok in 1963 naar
Lubumbashi om er drie jaar les te
geven. Van 1967 tot aan zijn pensioen
in 2002 werkte hij als presentator,
verslaggever en eindredacteur van Het
Journaal, Terzake en Panorama bij de
VRT. Als Congo-expert zal hij het
Mobutubeleid en de gevolgen ervan in
90 minuten toelichten, gevolgd door
een receptie, aangeboden door het
college.
De lezing past in het kader van 50 jaar
onaf hankelijkheid van Congo, waar de
gemeente Wemmel in juni verschillende activiteiten rond organiseert.

> Film Mobutu, roi du Zaïre (Thierry
Michel)
Dinsdag 15 juni
19.30 uur – gemeentelijk complex ‘Zijp’
Deze documentaire vertelt het leven
van Mobutu vanaf de staatsgreep in
1965. Burgemeester Chris Andries leidt
de film in met een powerpointpresentatie over de jaren in de Zaïrese brousse
van 1968 tot 1972. De inleiding en
filmvertoning zijn gratis. Tussenin
biedt het college een receptie aan.
Inschrijven is verplicht en kan tot
4 juni via 02 462 06 18
of cultuur@wemmel.be.

GC de Zandloper en het Davidsfonds
van Wemmel fungeren als partners
voor de lezing.
De uiteenzetting is gratis, maar vooraf
inschrijven is wel verplicht via de
dienst cultuur van de gemeente:
02 462 06 18, cultuur@wemmel.be
of via GC de Zandloper: 02 460 73 24,
info@dezandloper.be.

> Tentoonstelling ‘Congo: 50 jaar
onafhankelijkheid’
16 juni t.e.m. 26 juni: uitgesteld
Bibliotheek Wemmel
Wegens gemeentelijke logistieke
ondersteuning bij de organisatie van de
verkiezingen op 13 juni wordt de
voorziene tentoonstelling in de
Gemeentelijke Bibliotheek over Congo
verschoven naar september. De uitstap
naar het museum van Afrika Tervuren,
de conferentie door de burgemeester,
de film Mobutu en de lezing van
journalist Walter Zinzen vinden wel
gewoon plaats.
De dienst cultuur biedt haar verontschuldigingen aan voor deze niet
voorziene verdaging.

Andere activiteiten die de gemeentelijke cultuurdienst en de bibliotheek
plannen in het kader van 50 jaar
Congolese onaf hankelijkheid:

> Uitstap met lunch in Matongé en
bezoek aan Congotentoonstelling
Zondag 20 juni
Vertrek om 11 uur – residentie
J. Geurts, Boudewijnlaan
De inschrijvingen zijn al afgesloten.

GR Wemmel-Boulogne-sur-Mer, etappe 9
Bruisend Wemmel
Zondag 6 juni – 9 uur
Verzamelplaats: Amerika (Wervik)
Bruisend Wemmel is ‘die andere afdeling’ van Pasar Wemmel en organiseert
allerlei activiteiten die net dat beetje extra bieden voor een breed, dynamisch
publiek. Vanaf nu geen excuses meer om thuis te blijven en zeker niet op zondag
6 juni, want dan stappen we al de negende etappe van onze meerjarentocht naar
Boulogne-sur-Mer. Tijdens de vorige etappe overwonnen we de memorabele
storm Xynthia. Vandaag overschrijden we de 200 kilometer. We trekken door
Vlaanderens tabaks- en oorlogsverleden om te eindigen bij de oude bomkrater van
Spanbroekmolenput.
Prijs: 2 euro (leden), 3 euro (niet-leden), 1 euro (kinderen)
Inschrijven bij Erik: 02 460 53 10, bruisendwemmel@belgacom.net,
www.pasar.be/bruisendwemmel

06 uit de gemeente

Telex
De politie heeft op vraag van burgemeester Andries verschillende controleacties
gedaan op het Commandant De
Blockplein en de de Limburg Stirumlaan
(zie foto). De acties waren gericht tegen
de joyrijdende trouwstoeten die Wemmel binnenrijden. Er zijn tal van
processen-verbaal uitgeschreven en
verschillende wagens in beslag genomen
omdat ze niet verzekerd waren. De
leerlingen van de zesde klas van de
gemeentelijke basisschool (GBS) deden
mee aan de stoepkrijtactie van Mobile
School, een vzw die zich wereldwijd
inzet voor straatkinderen. De leerlingen
gingen op zoek naar mensen die vinden
dat iedereen het recht moet hebben om
zijn eigen naam te leren schrijven. In
totaal verzamelden ze 260 namen, die ze
in het groot op de speelplaats schreven
(zie foto). Op de Nieuwelaan komt ter
hoogte van de Drijpikkel een veilige
oversteekplaats. Aan de bushalte, die
vaak door leerlingen van Campus
Wemmel wordt gebruikt, gebeurden al
meerdere zware ongevallen. Het
jeugdcentrum Villa 3s aan de Zijp sluit
definitief de deuren. De jongeren gingen
nog één keer goed uit de bol tijdens een
afscheidsfuif (zie foto). Jeugdhuis
Barcode, dat onderdak vond in Villa 3s,
verhuist naar de oude cafetaria van het
sportcomplex Marcel Van Langenhove.
De speelpleinwerking 3sje verhuist
naar het gemeentelijke complex aan de
Zijp. De werken in de Alboom zijn
niet naar behoren uitgevoerd volgens
gemeenteraadslid Eugène Verbist
(IC-CDH). De bewoners betaalden
volgens Verbist zo’n 500 euro voor de
heraanleg van hun straat. De technische dienst kuiste de vijver met fontein
aan de Residentie in de Prins Boudewijnlaan. Gemeenteraadslid Jeannine
Sarels (IC-FDF) betreurt het dat de
Japanse kerstboom aan het park in
Wemmel afsterft. Ze bedoelde uiteraard
de Japanse kerselaar. Schepen Herman
Vander Voorde (WEMMEL-CD&V) zei
dat de boom door een virus is gestorven.
Lucia Van Baden (VB) vroeg op de
gemeenteraad of er klachten van
bedrijven waren over de nieuwe
belasting op parkeerplaatsen. Die
belasting bedraagt jaarlijks 25 tot 35 euro
per parkeerplaats. Voorzitter Bernard
Carpriau (LB-MR) zei dat hij de
gegevens zou opvragen bij de gemeenteontvanger.

Vlaanderen Feest!
Wemmelse sterren
op je weg
Nederlandse Culturele
Raad Wemmel
Zondag 4 juli
Vanaf 13.30 uur
GC de Zandloper
Naar jaarlijkse gewoonte zal de
Nederlandse Culturele Raad van
Wemmel een onverwacht kantje van
Wemmel in de kijker plaatsen. De
vorige jaren stonden legendes, boerderijen, kouters en ‘kapellekes’ in de
kijker, nu zoeken we naar de roots van
de Wemmelse sterren. Samenkomst
vanaf 13.30 uur in GC de Zandloper.

Tijdens de laatste ronde van het grof
huisvuil zijn 24 boetes van 400 euro
uitgeschreven voor mensen die grof vuil
onterecht hebben buitengezet en dat na
een waarschuwing van de gemeente
lieten staan. De gemeenteraad wil een
nieuw fiscaal pact met de Vlaamse
overheid afsluiten om aan schuldafbouw
te kunnen doen. Wemmel heeft 24
miljoen euro schulden. Op initiatief
van de gemeente en alle betrokken
hulpdiensten werd een rampoefening
gehouden op het domein van Campus
Wemmel. De bedoeling was de noodprocedures te testen en scherp te stellen.
De politiezone gaat in 2010-2011 in
het rood door de stijgende lonen.
Marcel Michiels (64) ging na dertig jaar
trouwe dienst als schrijnwerker van de
gemeente met pensioen. De Kaasmarkt is opnieuw opengesteld voor het
verkeer. Sinds begin oktober vorig jaar
was deze straat afgesloten voor Aquafinwerken. In de Bruyndonckxstraat
werd op 11 mei tijdig een gaslek ontdekt,
zodat de brandweer en Sibelga erger
konden voorkomen. JH

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: start geleide wandeling
15 uur: taart en koffie op de binnenkoer van GC de Zandloper
17 uur: optreden van de Gentse
volksgroep ‘Partytuur’ en samenzang
met bekende volkse liederen
18 uur: de onnavolgbare barbecue
Wemmelse sterren op je weg is een
organisatie i.s.m. Vlaanderen Feest,
GC de Zandloper, Davidsfonds
Wemmel, Vlaamse Kring Wemmel,
Wemmelse Kookclub en vele anderen.
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Speelplein 3sje speelt deze zomer in
complex ‘Zijp’
Speelplein 3sje verzorgt deze zomer zijn speelpleinwerking
op een nieuwe locatie. We verhuizen naar het gemeentelijk
complex ‘Zijp’ (Zijp 10, Wemmel). Van daaruit zetten we
onze activiteiten verder met hetzelfde enthousiasme en onder
dezelfde naam.
Alle kinderen van 2,5 tot 14 jaar zijn welkom vanaf 5 juli tot
27 augustus om te komen spelen, sporten, knutselen en om
de zomer van 2010 onvergetelijk te maken. Speelplein 3sje
verzorgt een speelpleinwerking met afwisselende thema’s.
Ook dit jaar gaan we met het speelplein op stap. Ben je
benieuwd wat er op de agenda staat? Surf snel naar
www.speelplein3sje.be. Inschrijven voor de uitstappen is
verplicht.
Speelplein 3sje start op maandag 5 juli. De deuren openen
om 8 uur en sluiten om 18 uur. De activiteiten vinden plaats
tussen 9.30 en 16.30 uur, met uitzondering van sommige
uitstappen. Op 21 juli en 16 augustus zijn we gesloten.
Prijs: 7 euro voor een hele dag en 4 euro voor een halve dag
per kind (geen voorinschrijvingen)
Info en inschrijven voor uitstappen: www.speelplein3sje.be
Vragen? Speelplein3sje@gmail.com, 0479 18 06 48
Gezocht: animator (m/v)
Je bent prettig gestoord en zit boordevol creatieve speelideeën.
Je wilt graag nieuwe mensen leren kennen en met hen
samenwerken om voor vele kinderen de zomer van 2010
onvergetelijk te maken.
Je wilt gedurende een week of meer een centje bijverdienen.
Je bent minstens 16 jaar (of wordt 16 in 2010).
Dan is ‘speelplein 3sje’ beslist iets voor jou!
Geïnteresseerd? Contacteer ons via Monitoren3sje@gmail.com.

Plantenwandeling in Beverbos
Natuurpunt Wemmel
Zondag 13 juni – 14 uur
Na de inventarisatie van april is het nu tijd om onder Riks
leiding de zomerbloeiers in kaart te brengen. Weer een
gelegenheid om je soortenkennis bij te spijkeren.
Samenkomst om 14 uur aan café FameX (hoek Dries en
Vanden Broeckstraat), einde rond 16.30 uur.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, aangepaste kleding,
plantengids, loep.
Meer info: Hendrik Devriese, 02 462 35 32

Marc Sergeant Classic
Wielerclub Sportvrienden van
’t Kapelleke
Zaterdag 12 juni en zondag 13 juni
Wielerclub Sportvrienden van ’t Kapelleke organiseert op 12
en 13 juni de befaamde Marc Sergeant Classic: de ronde van
het Pajottenland voor wielertoeristen en recreanten. Op
zaterdag kunnen de deelnemers kiezen tussen 25, 50, 80, 110
en 150 kilometer. De twee langste afstanden doen de Muur
en Bosberg aan. Op zondag staat ‘Dwars door Brabants
Pajottenland’ op het programma, met afstanden van 25, 50,
80 en 110 kilometer. Het vertrek en de inschrijvingen
gebeuren ter hoogte van het stadion Marcel Van Langenhove
op de Brusselse Steenweg 111. De wielerclub garandeert een
prima bewegwijzering, pechdienst, goede bevoorrading,
douches en een fietsparking.
Zaterdag 12 juni: inschrijving en start van 7 tot 13 uur
(af hankelijk van de afstand)
Zondag 13 juni: inschrijving en start van 7 tot 11 uur
(af hankelijk van de afstand)
Meer info: Frans De Visscher, 02 460 36 10,
devisscherfrans@skynet.be, www.wielerclubwemmel.be

Touwenparcours in de Ardennen
Bruisend Wemmel
Zondag 27 juni – 10 uur
Verzamelplaats: parking gemeentehuis
Wemmel
Bruisend Wemmel is ‘die andere afdeling’ van Pasar Wemmel en organiseert allerlei activiteiten die net dat beetje extra
bieden voor een breed, dynamisch publiek. Vanaf nu geen
excuses meer om thuis te blijven en zeker niet op zondag 27
juni. We gaan eens echt de aap uithangen in de bomen van
La Roche-en Ardennes, onder begeleiding van een (hopelijk) ervaren gids. Wat mogen jullie verwachten? Uitdagende
hoge en lage touwbruggen in het bos, indianenbrug,
apenbrug, trapeze, evenwichtsbalken op hoogte en als
afsluiter een death ride! Ga jij mee de uitdaging aan?
Prijs: 18 euro (leden), 19 euro
(niet-leden)
Inschrijven (voor 20 juni) bij Chris:
02 460 54 84, bruisendwemmel@belgacom.net,
www.pasar.be/bruisendwemmel
Meenemen: regenkleding, waterdicht schoeisel of laarzen,
rugzakje en picknick
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Lezing-concertreeks
klassiek

Klassieke muziek is geen evident genre.
Daarom willen we leken in de klassieke
muziek een instrument aanbieden om op
een zeer gerichte manier met dit genre
kennis te maken.
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de
lezing-concerten. In deze formule
worden sleutels aangereikt om op een
gerichte manier naar een werk te (leren)
luisteren. Deze formule richt zich tot
leken, maar ook muziekkenners zullen er
hun hart kunnen ophalen.

Volgend seizoen zijn er opnieuw drie
lezing-concerten gepland:
Piet Kuijken (Streicher-pianoforte)
Lezing-concert Schumann
Donderdag 7 oktober - 20.30 uur
sacristie abdijkerk Grimbergen
EDDING kwartet
Lezing-concert Mozart
Vrijdag 26 november - 20.30 uur
sacristie abdijkerk Grimbergen
Het Collectief
Lezing-concert Messiaen
Vrijdag 18 februari - 20.30 uur
sacristie abdijkerk Grimbergen
GC de Zandloper i.s.m. CC Strombeek
Tickets per lezing-concert: 12 euro /
10,50 euro (60+/-26)
Info en reserveren: CC Strombeek,
02 263 03 43, tickets@ccstrombeek.be

HH-festival
Met DUK, Murga Armada,
Bamboo Avenue, EGO …
Maandag 16-08
muziek

Naar aanleiding van de jaarmarkt in
Wemmel organiseren we dit jaar voor de
vijfde keer het HH-festival. Vijf jaar, dat
verdient al een klein feestje. Dat hoeft
uiteraard maar één keer gezegd worden!
We zijn nog volop bezig met de affiche,
maar toch kunnen we al een tipje van de
sluier oplichten.

De Wemmelaars Bamboo Avenue en
EGO zullen de avond openen. Murga
Armada staat met zijn latin- en salsarepertoire garant voor de echte zomerse
sfeer. Daarna zal covergroep DUK jouw
actieve kennis en meezingkwaliteiten
van de recente popgeschiedenis testen.
Afsluiten doen we met een groot
dansfeest op het plein.
Op locatie: H. De Raedemaekerslaan in
Wemmel (achter café ’t Hooghuis)
Optredens vanaf 17 uur.
Gratis!

Gezocht: vrijwilligers voor vestiaire
De vaste vestiairemeisjes van de Zandloper, Kaat en Nele Verhasselt, laten hun
taak na dit seizoen over aan nieuwe
mensen. We willen Kaat en Nele graag
nog eens bedanken voor hun jarenlange
inzet, hun brede glimlach, hun goede
zorgen voor de jassen en andere bekommernissen van het Zandloperpubliek!
Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor de vestiaire. De
vestiaire in de Zandloper is bewaakt
tijdens de voorstellingen. Dat wil zeggen
dat mensen tegen vrije gift hun jas achter

laten in de vestiaire, dat die wordt opgehangen en dat die vanaf dat moment
gedurende de hele voorstelling bewaakt
wordt. Na de voorstelling worden de
jassen aan de eigenaar terugbezorgd. De
prestatie wordt vergoed d.m.v. een
vrijwilligersvergoeding van 5 euro per
begonnen uur. Ook de eventuele overschot
van de giften gaat naar de vrijwilligers.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact
op met GC de Zandloper:
info@dezandloper.be of 02 460 73 24

Wu An
Lijnen en texturen:
beelden van de
constante verandering
Woensdag 02-06 tot
maandag 21-06
Vanuit haar taoïstische, filosofische
achtergronden zoekt Wu An naar de
authentieke essentie en fundamentele
associaties. De band tussen dingen,
mensen, dieren en de natuurlijke
omgeving weerspiegelt zich constant in

haar fotografische oeuvre. Ze legt de
texturen, structuren en patronen vast die
de matrix vormen van de creatieve
processen in het hele universum.
Hierdoor ontbloot ze ook de verborgen
verwantschappen, getransformeerde
gelijkenissen en dieper liggende overeenkomsten tussen wezens en dingen, wat
soms bevreemdt en soms onbewuste
herkenning bevestigt. Wu fotografeert
met oog voor het kleinste detail en voor
de grote universele samenhang. Ze wordt
hierin geleid door haar getrainde blik en
ruimtelijk inzicht, die ontwikkeld
werden vanuit haar rijke achtergronden
als taoïstische alchemist en ervaren
wereldreizigster.
Wu An is zich zeer bewust van de
indringende invloed die licht op een
beeld heeft en laat zowel in haar analoge
als digitale fotografische werk contrasten
en lichtspelingen een hoofdrol spelen.
Haar werk dringt door in de wezenlijkheid, de werkelijkheid en de transcendentie. Het treft de toeschouwer, om nog
lang in zijn bestaan na te zinderen.
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.
De tentoonstelling zal niet te bezichtigen
zijn van 2-06 tot en met 6-06.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper
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Palestina in GC de Zandloper
> Expo: Palestina in dialoog
Zaterdag 25 september t.e.m. donderdag 7 oktober
tentoonstelling, workshops, film
27 kunstenaars trokken op een zevendaagse reis door Palestijnse
gebieden. Een onvergetelijke ervaring! Hun indrukken verwerkten
ze in een tentoonstelling van reisdagboeken, tekeningen, foto’s,
schilderijen, projecties, muziek, sculpturen en een prentenboek,
maar er is meer. We dompelen je onder in de Palestijnse cultuur. Je
kan deelnemen aan een kookworkshop met Palestijnse specialiteiten, terwijl de kinderen een wereldspel spelen. Ook de ontbijtfilm
staat in het teken van Palestina, met een echt Palestijns ontbijt,
gevolgd door een kinderfilm en voor de volwassenen de themafilm
Ajami. Een culturele uitdaging voor het hele gezin, voor jong en
oud.

Ajami
Zondag 26-09
film met ontbijt

In Ajami, een kosmopolitische wijk van de Israëlische stad Jaffa,
wonen joden, moslims en christenen samen. De dertienjarige
Nasri en zijn grote broer Omar voelen zich niet meer veilig sinds
hun oom een belangrijk lid van een andere clan heeft beschoten.
Malek, een Palestijnse vluchteling, werkt illegaal in Israël om de
operatie van zijn moeder te kunnen betalen. Binj, een Palestijn,
droomt van een gelukkig leven met zijn vriendin, die christen is
en Dando, een Joodse politieman, is wanhopig op zoek naar zijn
jongere broer die verdwenen is ... Als hun paden elkaar kruisen,
geraken hun levens onlosmakelijk met elkaar verbonden.

© Eva de Baerdemaeker

> Palestijnse kookworkshop
Zaterdag 25 september – 14.00-17.00 uur
Prijs: 10 euro (inclusief ontbijt op 26 september)

Van: Scander Copti en Yaron Shani
Met: Shhir Kabaha, Ibrahim Frege, Eran Naim, Ranin Karim …
Israël, 2009, OV*, 120 min.

> Wereldspel voor kinderen i.s.m. speelplein 3sje
Prijs: 3 euro
Voor 18 september inschrijven is noodzakelijk. Het aantal
plaatsen is beperkt. Vermeld ook de leeftijd van de kinderen bij
de inschrijving.

In het kader van de tentoonstelling Palestina in dialoog. Het
doelpubliek van deze film zijn volwassenen. Gelijktijdig is er wel
een film voor kinderen in conferentiezaal 1.

> Ontbijt en film
Zondag 26 september – 9.00 en 10.00 uur: ontbijt en film
GC de Zandloper i.s.m. 11.11.11 Wemmel

GC de Zandloper
9.00 uur: Palestijns ontbijt
Prijs: 5 euro (volwassenen), 3 euro (kinderen)
Vooraf inschrijven is verplicht (tot 17 september). Het aantal
plaatsen is beperkt!
10.00 uur: film
Prijs: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa)
Filmstrip met 5 tickets: 12,50 euro
* Van alle films worden in het Frans ondertitelde versies gevraagd. We zijn
echter af hankelijk van de beschikbaarheid. De dag zelf kunnen we je daarover
zekerheid geven. Je kan informatie verkrijgen via het onthaal van GC de
Zandloper.
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Steeds minder kinderen worden in Nederlandstalige

‘Aandacht voor rijk en gevarieerd
essentieel’

© Tine De Wilde

Het aantal pasgeborenen dat het Nederlands als thuistaal heeft, zakt in de meeste
gemeenten in de Vlaamse Rand gestaag. Dat is ook zo in de gemeenten zonder taalfaciliteiten. Een belangrijke rol is weggelegd voor Kind en Gezin, dat waakt over de
taalontwikkeling van het kind.

Cijfers van Kind en Gezin tonen dat
het aandeel van de pasgeborenen in een
Nederlandstalige thuissituatie de laatste
jaren gemiddeld rond de 40 % schommelt. In de meeste gemeenten is er
echter een daling merkbaar. Enkele
voorbeelden: in Sint-Genesius-Rode
was in 2006 voor 22,2 % van de
pasgeborenen de thuistaal het Nederlands, in 2008 was dat nog 18,2 %. In
Wezembeek-Oppem zijn die cijfers
voor 2006 en 2008 respectievelijk
14,8 % en 10,9 %. In Drogenbos is de
thuistaal voor slechts 3,6 % van de
pasgeborenen het Nederlands. In
Machelen, geen faciliteitengemeente,
daalde het percentage pasgeborenen in
een Nederlandstalige omgeving van 49
naar 35 %. Vilvoorde daalt van 38,5
naar 34 %. Ter vergelijking: voor heel
Vlaanderen geldt dat ongeveer acht op
de tien pasgeborenen het Nederlands
als thuistaal kennen.

Voorzichtige conclusies
Die cijfers zeggen veel, maar tegelijk
ook niets. Een juiste omschrijving van
de term ‘thuistaal’ dringt zich op. ‘Wij
vertrekken vanuit twee taalvelden’, legt
Rita Eggermont van Kind en Gezin
uit. ‘Er is de ‘taal moeder-kind’ en de
‘taal dienstverlening’. De eerste is de
opvoedingstaal waarin het kind in zijn
thuismilieu hoofdzakelijk wordt
grootgebracht. Met ‘taal dienstverlening’ wordt de taal bedoeld die
voldoende en effectieve communicatie
mogelijk maakt bij contacten met Kind
en Gezin. Die twee velden samen
vormen de taalsituatie in het gezin.’
Omzichtigheid is dus geboden bij het
interpreteren van de cijfers. ‘Het is
geen simpel verhaal en je moet wel wat
nuanceren’, gaat Eggermont verder.
‘Het is niet omdat in een bepaalde
gemeente 40 % van de kinderen het

Nederlands als thuistaal heeft, dat maar
40 % van de kinderen later Nederlands
zal spreken. We zien dat kinderen
buitenshuis in contact komen met het
Nederlands, bijvoorbeeld in de
kinderopvang, en zo later toch perfect
Nederlands spreken.’ De bereidheid om
hun kinderen Nederlands te (laten)
leren, is er in ieder geval wel bij
niet-Nederlandstalige ouders. In de
Nederlandstalige scholen van de
verschillende gemeenten zitten in
verhouding meer kinderen dan volgens
de cijfers over de thuistaal zou kunnen
worden verondersteld.
Internationale instroom
Van de negentien gemeenten van de
Vlaamse Rand halen maar vijf gemeenten de 50 % met Nederlands als
thuistaal van pasgeborenen. Dat zijn
Asse (56,7 %), Beersel (53,1 %),
Dilbeek (54,2 %), Meise (66,2 %) en
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thuissituatie geboren

taalaanbod is
Merchtem (81,7 %). Er is stellig sprake van ontnederlandsing.
Vaak is dat ten voordele van het Frans, maar ook het Engels
en het Duits winnen terrein. Als pasgeborenen niet het
Nederlands als thuistaal hebben, is dat meestal het Frans. In
Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode heeft
ongeveer 65 % van de pasgeborenen Frans als thuistaal. In
Beersel, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen, Overijse,
Tervuren en Zaventem schommelt dat percentage rond de
30 %. Hoeilaart, Kraainem, Overijse en WezembeekOppem hebben een percentage van 6 à 7 % gezinnen met
het Engels als thuistaal. In Tervuren is dat 9 %. ‘We zien dat
vanuit Brussel een steeds internationalere instroom naar de
Vlaamse Rand komt’, gaat Eggermont verder. ‘Dat heeft
natuurlijk gevolgen, ook voor de kinderopvang en het
kleuteronderwijs. In de kinderopvang kan men in principe
alle talen spreken met de kinderen en de ouders, conform de
taalwetgeving. Wat wel geregeld is via de regelgeving
kinderopvang, is dat alle communicatie tussen Kind en
Gezin en kinderopvangvoorzieningen gesubsidieerd door
Kind en Gezin in het Nederlands moet gebeuren, behalve in
de faciliteitengemeenten.’
Cruciale drie jaar
Bij het aanleren van een nieuwe taal zijn de eerste drie
levensjaren cruciaal. De rol van Kind en Gezin valt daarbij
niet te onderschatten. ‘Er moet aandacht zijn om elk kind
een rijk en gevarieerd taalaanbod te bieden’, vult Leen Du
Bois, woordvoerster van Kind en Gezin, aan. ‘Taalontwikkeling is een essentieel onderdeel van de gehele ontwikkeling van het kind, zeker in de eerste drie levensjaren. Vanuit
de missie en de centrale waarden van Kind en Gezin is het
belangrijk de taalontwikkeling van elk kind te stimuleren.
Daarnaast is omgaan met meertaligheid een thema dat
centraal staat in onze huidige samenleving. Ouders, kinderen en partners de gepaste ondersteuning bieden om met
deze uitdagingen om te gaan, vormt een belangrijke taak
voor Kind en Gezin.’
‘Kind en Gezin voert een taalbeleid waarin vooreerst de
ontwikkeling en verwerving van de thuistaal gestimuleerd
en ondersteund worden’, gaat Du Bois verder. ‘Het is
belangrijk de thuistaal een volwaardige plaats te geven, want
dat maakt kinderen taalgevoelig. Ze ontwikkelen hierdoor
taalvaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede
taalverwerving. Het leren van een eventuele tweede taal
verloopt hierdoor vlotter. Als de thuistaal niet het Nederlands is, legt Kind en Gezin de nadruk op het belang van het
aanvullend verwerven van de Nederlandse taal, zowel voor
de ouders als voor het kind. Taal is immers belangrijk om
sociale uitsluiting tegen te gaan en om relaties met andere
mensen aan te gaan. Maar welke taal een kind als eerste
leert, maakt eigenlijk weinig uit. Wel is de rijkdom van het
taalaanbod belangrijk’, besluit Du Bois.
Wim Troch

de zandloper is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw ‘de Rand’. De zandloper
komt tot stand met de steun van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant .
Redactie:
Pieter Ceuleers, Gwennan Dekens, Filip De Mulder, Guido
Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol, Diana Joppevan Bergeijk, Joris Roesems, Willy Spittaels, Tony Stevaert
Eindredactie
Olivier Constant
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
Redactieadres
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
02 460 73 24, info@dezandloper.be
Verantwoordelijke uitgever
Gwennan Dekens,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor het eigen programma van de Zandloper kan je bij
Nadine Poty en Inge Demeestere van het onthaal terecht
op de volgende momenten:
maandag van 9.00-12.00 uur, dinsdag tot vrijdag van 9.0012.00 en 13.00-17.00 uur, zaterdag van 9.00-12.00 uur
(tijdens de schoolvakanties tot 16.00 uur en op zaterdag
gesloten). Zomersluiting GC de Zandloper van zaterdag
10 juli t.e.m. maandag 9 augustus.
tel. 02 460 73 24 fax 02 460 55 37
e-mail: info@dezandloper.be
website: www.dezandloper.be
rek.nr. 091-0113148-75
Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

5-6

Davidsfonds
Tentoonstelling

GC de Zandloper

02 460 26 04

6 9.00

Bruisend Wemmel
Etappe 9: Boulogne-sur-Mer

Amerika (Wervik)

02 460 53 10

8 8.00

KAV
Uitstap Viroinval Sint-Engelbertuskerk

Sint-Jozefsschool

02 460 37 82

20 11.00

Fanfare Sint-Servaas
Opluisteren mis Sint-Engelbertuskerk

Sint-Engelbertuskerk

27 10.00

Bruisend Wemmel
Touwenparcours Ardennen

Parking gemeentehuis

JUNI

02 460 54 84

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor de periode september 2010 bekend willen maken, kunnen dat
doen door een omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van GC de Zandloper te bezorgen voor
9 augustus.

Ierse Week in
GC de Zandloper
Van 24 tot 30 april stond in GC de Zandloper alles in het teken van Ierland, naar aanleiding van de ‘Ierse Week’,
georganiseerd door de NCRW (in samenwerking met de Wemmelse verenigingen) en GC de Zandloper. De thematische onderdompeling was heel interessant. Er was van alles te beleven, telkens met een Ierse toets: weefworkshops,
Ierse dansen, kookworkshops met Ierse specialiteiten, initiatie tin whistle, films, whiskyproeverij, concerten met Ierse
folk … De week werd in stijl afgesloten met het concert van Swigshift en Shantalla. Alle verenigingen en medewerkers
willen we nogmaals bedanken voor hun inzet. Dankzij jullie werd het een geslaagd project!

