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DE ZANDLOPER

uit de gemeente

Uit de gemeenteraad van 19 april

Bufferbekken

Budget voor bufferbekken
geschrapt uit begroting
De LB-IC-meerderheid heeft het
budget voor de aankoop van gronden
voor de aanleg van een tweede
bufferbekken in de Hugo Verrieststraat
geschrapt. De lijst WEMMEL vindt
dat onverantwoord.
Een van de gebieden die tijdens de
overstromingen van vorige zomer het
zwaarst getroffen werden, is de
Kaasmarkt, waar tientallen woningen
onder liepen. Precies om zulke
overstromingen tegen te gaan, bouwde
de gemeente jaren geleden verder
stroomopwaarts in de Hugo Verrieststraat al een bufferbekken, goed voor
6.500 m³. Aanvankelijk was het plan
om er een tweede bufferbekken aan te
leggen, maar de LB-IC-meerderheid
besliste om het budget van 25.000 euro
voor de aankoop van de gronden te
schrappen. Schepen van Waterbeheersingswerken Roger Mertens (IC, cdH):
‘Het is onzinnig om gronden te kopen
waar we niets mee kunnen doen. We
krijgen van Natuur en Bos geen
toelating om daar een bufferbekken
aan te leggen. Vandaar dat we het
budget schrappen. Ik zou niets liever
willen dan dat er een bufferbekken
komt’, aldus Mertens. Volgens Walter
Vansteenkiste (WEMMEL) is er meer
aan de hand. ‘De meerderheid heeft die
25.000 euro geschrapt om de begroting
op te smukken en om camera’s te
kunnen aankopen. De gemeente gaat
zwaar in het rood en moet overal zo
veel mogelijk besparen.
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Ronkelhof

Een andere reden die LB-IC niet wil
aanhalen, is dat er belangen gemoeid
zijn met de plaats waar het tweede
bufferbekken zou komen. Sommige
omwonenden zien dat bekken daar niet
graag komen. Dat Natuur en Bos
helemaal geen toelating zou geven, is
onjuist. Het is nog in volle onderhandeling. Als het spaarbekken van Natuur
en Bos er niet in zijn huidige vorm
mag komen, maar een kleinere
buffering wel mogelijk is, dan blijft het
voor ons de moeite om ervoor te gaan.
Elke emmer water die gebufferd wordt,
is er één die niet in de huizen kan
lopen’, aldus Vansteenkiste. Roger
Mertens: ‘Het argument van de
‘belangen’ zijn een jaar voor de
verkiezingen politieke spelletjes. Daar
weet ik niets van af. Het gaat om een
politieke beslissing. Natuur en Bos
heeft negatief advies gegeven, vandaar
onze beslissing’, aldus Mertens.
Inmiddels kwam schepen Herman
Vander Voorde (WEMMEL, CD&V)
samen met de gemeentediensten en
Natuur en Bos wél tot een vergelijk
met Natuur en Bos om het tweede
bufferbekken in de Verrieststraat toch
te realiseren in een klein park. Er is
ook een akkoord bereikt voor de
aanleg van een bufferbekken op het
grasveld voor het gemeentehuis.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ronkelhof en omgeving
beschermd monument
Het Ronkelhof en omliggende
landerijen tussen de Ronkel, Steenweg

op Brussel en de grote Brusselse ring
zijn beschermd als monument. Daardoor zijn de uitbreiding van de
bedrijvenzone en projecten naast de
ring onmogelijk tussen Wemmel en
Zellik. Al van in de jaren tachtig
proberen projectontwikkelaars het
gebied naast de grote Brusselse ring
tussen de Steenweg op Brussel in
Wemmel en Zellik te ontwikkelen als
bedrijvenzone. Vorig jaar nog was er
een poging om het gebied tussen de
Ronkel en de Steenweg op Brussel vol
te bouwen met een woonproject, tot
groot ongenoegen van omwonenden.
Door het Ronkelhof en omgeving te
beschermen als monument steekt de
Vlaamse Regering daar nu een stokje
voor. Het Ronkelhof is een van de
belangrijkste hoeves in Wemmel, die
dateert uit de middeleeuwen, maar
vermoedelijk zelfs tot in de Frankische
periode terug gaat. De bescherming
van het Ronkelhof geldt in de hoogste
graad. Dat betekent dat het Ronkelhof
en omgeving nu een geklasseerd
monument zijn met dezelfde klassering
als bijvoorbeeld het kasteel van het
gemeentehuis, de pastorij en de
Sint-Servaaskerk. De rotonde die ooit
gepland was om het industriegebied
naast het sportcomplex Health City en
de ring richting Zellik mogelijk te
maken, mag er niet komen. Enkel voor
een op- en afrit naast het sportcomplex
zou een uitzondering kunnen worden
gemaakt. Aan het hele binnengebied
rond het Ronkelhof mag echter niet
geraakt worden.

Telex

Gratis toegang tot
Plantentuin?
Directeur Steven Dessein van de
Nationale Plantentuin in Meise
wil gratis toegang voor Wemmelaars met de gemeente
onderhandelen. Hij gaf bij wijze
van ‘goodwill’ tijdens een
onderhoud met burgemeester
Chris Andries (LB) drie keer
gratis toegang tot de Plantentuin
voor alle Wemmelaars: op
zondag 27 mei, zondag 24 juni
en zondag 29 juli 2012. Steven
Dessein: ‘Het gaat om een
eenmalige ‘geste’. Ik heb nu aan
het gemeentebestuur een
voorstel voor volgend jaar
overgemaakt, waarbij de
gemeente per inwoner zo’n 20 %
van de toegangsprijs betaalt. In
ruil kunnen alle Wemmelaars de
Plantentuin een jaar lang gratis
bezoeken. Maar over dat
voorstel moet in Wemmel nog
politiek onderhandeld worden’,
aldus de directeur. In de praktijk
zou Wemmel aan de Plantentuin
1 euro per inwoner moeten
betalen. Dat komt neer op een
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
van zo’n 15.000 euro. Een
eventueel politiek akkoord
hierover wordt pas na de
gemeenteraadsverkiezingen dit
najaar verwacht. Ook al omdat
in een verkiezingsjaar geen
nieuwe politieke initiatieven
mogen worden genomen. Maar
als Wemmelaar kan je op 27
mei, 24 juni en 29 juli dus wel
gratis een kijkje gaan nemen. (jh)

Na meer dan 25 jaar bij de technische dienst van de gemeente
Wemmel gaat Jean-Pierre Knockaert met pensioen (zie foto 1).
Raadslid Walter Vansteenkiste (WEMMEL, onaf hankelijk) vraagt om de gevaarlijke verkeerssituatie aan de SintServaaskerk te onderzoeken en er eventueel eenrichtingsverkeer in te voeren. Volgens raadslid Lucia Van Baden (VB)
kreeg het Hooghuis geen goedkeuring van het Wemmelse
schepencollege voor een jazzoptreden om twee uur ’s namiddags. Het schepencollege onderzoekt de vraag opnieuw.
Burgemeester Chris Andries (LB) merkt op dat ‘storend
lawaai maken nooit mag’. Raadslid Walter Vansteenkiste
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voegt eraan toe dat ‘muziek nooit storend lawaai is’. Andries
repliceert dat hij met de geluidsmeter zal langskomen. Voor
de vernieuwing van het gemeentelijk park en omgeving is een
studiebureau aangeduid. De uitvoering van de plannen start
ten vroegste volgend jaar. Raadslid Thierry Coomans de
Brachène (LB) stelt opnieuw een vraag over het plaatsen van
vuilnisbakken op openbare plaatsen in de gemeente. Schepen
Herman Vander Voorde (WEMMEL, CD&V) antwoordt dat
de nieuwe vuilnisbakken besteld zijn en in het arsenaal staan.
Raadslid Eugène Verbist (IC, cdH) merkt op ‘dat ze daar
zeker niet kapot zullen gaan’. De vuilnisbakken die op
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openbare plaatsen in Wemmel staan, worden regelmatig
vernield door vandalen. Gemeenteontvanger Ronny
Wellens stapt tijdens de gemeenteraad boos op, nadat raadslid
Fernande Van Cauwenberghe (LB) vraagt om een bedrijfsrevisor aan te stellen om de rekeningen van de vzw Wemmel
Sport na te kijken. Die vzw wordt dit jaar opgedoekt en
overgeheveld naar de gemeentelijke sportdienst. Het is niet
helemaal duidelijk wat het doel van het aanstellen van zulke
revisor is. Elke politieke fractie van de gemeenteraad heeft
vertegenwoordigers in de vzw Wemmel Sport die elk
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun mandaat. De
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Wemmelse gemeenteraad keurt de motie tegen de uitbreiding
van de grote Brusselse ring, die gemeenteraadslid Robert De
Lille (IC, Ecolo) voorlegt, goed. Met uitzondering van enkele
onthoudingen, keurt zowel de meerderheid als de oppositie
de motie goed. Het afvoeren van grof huisvuil van het
containerpark aan de Tennisdreef wordt steeds duurder (zie
foto 2). De gemeente betaalt volgens schepen van Milieu
Vander Voorde momenteel 152 euro per ton afgevoerd afval.
150 euro. Dat is de boete die partijen moeten betalen als ze
verkiezingsaffiches op openbaar domein plakken waar dat niet
mag. In Wemmel worden met de gemeenteraadsverkiezin4
gen wel een achttal aanplakborden geplaatst. Op privédomein is het vrij om aanplakborden te plaatsen. Het
nieuwe contract voor het aanbrengen van wegmarkeringen in de gemeente kost 31.000 euro. De
organisatie van de wielerwedstrijd voor miniemen van WTC wielervrienden van ’t Kapelleke i.s.m.
Top Cycling Team en wielerclub Noordwest-Brabant was een gigantisch succes. 128 miniemen namen
deel aan deze wielerwedstrijd in Wemmel-centrum. Als je daar de aspiranten bij rekent, kom je al gauw
aan 250 jonge renners die aan de start verschenen. Het is de eerste keer dat er in Wemmel een miniemenwedstrijd werd georganiseerd. Volgens Jean-Pierre Leon, voorzitter van wielerclub NoordwestBrabant, is het de eerste maal dat een wielerwedstrijd voor miniemen zo veel succes kent in Vlaanderen. Frans De Visscher, voorzitter van WTC ’t Kapelleke, is dan ook van plan om de wielerwedstrijd
volgend jaar opnieuw in te richten (zie foto 3). Raadslid Eugène Verbist (IC, cdH) maakt zich tijdens
de laatste gemeenteraad druk over het feit dat een gemeentearbeider stond te plassen in de buurt van het
park van de residentie. Hij vraagt om een extra verbodsbord bij de huidige borden te plaatsen (zie foto 4).
Op dat bord zou zoiets als ‘verboden te plassen’ moeten staan. (jh)
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Chris Van Neyghem woont ruim vijf jaar in Brazilië

‘Ik ben een salamander die
zich in elke biotoop aanpast’

Met meer dan 22 miljoen geregistreerde inwoners is São Paulo een van de grootste stedelijke
agglomeraties ter wereld. Een van de inwoners is een uitgeweken Wemmelaar: Chris Van Neyghem.
Sinds eind 2006 woont en werkt hij in de Braziliaanse stad, samen met zijn Braziliaanse vrouw
Cristiane en zijn twee jaar oude zoontje Caio.
Eén tot twee keer per jaar is Chris Van
Neyghem nog in Wemmel – het dorp
waar hij opgroeide – te vinden, maar
de rest van het jaar verblijft hij in
exotischer oorden. Het was de liefde
die Chris Van Neyghem (33) in
december 2006 naar Brazilië deed
verhuizen. ‘Mijn echtgenote Cristiane
is Braziliaanse’, vertelt Chris. ‘We
hebben elkaar leren kennen tijdens een
zakenreis van de firma waar we toen
werkten. Later hebben we beslist dat
we zouden gaan samenwonen in
Brazilië.’
Zo geschiedde. Chris en Cristiane
vestigden zich in het noorden van São
Paulo. Twee jaar geleden werd hun
zoontje Caio geboren. ‘Ik had er nooit
echt aan gedacht om in het buitenland
te gaan wonen, maar het is alleszins
wel spannend’, zegt Chris. ‘De
aanpassing aan het leven hier verliep
makkelijk, omdat ik een beetje een
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salamander ben, die zich in elke
biotoop thuis voelt. De mensen zijn
heel vriendelijk. Ik word als buitenlander meestal serieuzer genomen dan de
Brazilianen zelf. Iedereen is bereid om
te helpen en is altijd heel geïnteresseerd
om te praten met buitenlanders.’
Carnaval en voetbal
‘Het beeld dat ik had van Brazilië voor
ik hier kwam wonen was een land van
carnaval, feest, strand, no stress,
warmte, voetbal, mooie vrouwen …
In feite vind je dat hier ook allemaal,
Brazilië is immers heel groot. Maar
waar ik woon, in São Paulo, is veel
meer stress en drukte dan ik initieel
gedacht had. Langs de andere kant
hebben we in Brazilië kwaliteitsziekenhuizen en de beste tandartsen ter
wereld. Voor de rest denk ik dat de
Brazilianen meer genieten, feesten en
reizen, en dat bevalt me wel. Voetbal is

altijd en overal aanwezig. Je kan
nergens komen of ze vragen wat je
favoriete team is. Dat alles in Brazilië
heel goedkoop zou zijn, klopt niet. De
meeste zaken zijn overdreven duur.
Auto’s kosten bijvoorbeeld twee tot
drie keer zo veel als in België.’
Chris en Cristiane zijn niet meteen van
plan Brazilië te verlaten. Integendeel,
ze hebben bouwplannen in Mairipora.
‘Dat is een gemeente net buiten de
drukke stad, gelegen in een heel rustig
natuurgebied’, vertelt Chris. ‘We
hebben er een bouwgrond gekocht in
een gebied met pure lucht en veel
bomen. Daar gaat mijn zoontje kunnen
ademen en spelen. We gaan bouwen in
een ‘condominio’. Dat is een afgesloten
stuk land met verschillende straten en
huizen, met één gezamenlijke ingang.
Daar staat dan een portier die alle
bezoekers aankondigt en ongewenst
bezoek buiten laat. Het voordeel

verenigingsnieuws
hiervan is dat je zonder enig probleem
je woning kan achterlaten als je op
vakantie gaat en dat mijn zoontje veilig
op straat zal kunnen spelen.’
Bureaucratie
Mooie vooruitzichten dus, al loopt het
bouwen van een huis in Brazilië niet
over rozen. ‘We zijn al drie jaar bezig’,
zegt Chris. ‘De bureaucratie bij het
aanvragen van bouwplannen is enorm.’
Toch laten Chris en Cristiane zich
daardoor niet afschrikken. Ze amuseren zich wel. ‘We hebben veel contact
met andere Belgen die in São Paulo
wonen. Wij doen al eens mee met
activiteiten van de ‘Belgian Club’. Zo
gaan we bijvoorbeeld samen wandelen,
iets eten of drinken. Ik heb ook een
heel druk leven, zowel in de week als
in het weekend. Dat helpt natuurlijk
ook om niet te veel heimwee naar huis
te hebben. Dankzij het internet kan ik
de grote afstand tussen mijn familie,
vrienden en mezelf makkelijker
overbruggen.’
‘De geboorte van mijn zoontje Caio
was tot nog toe het mooiste moment
dat ik in Brazilië heb beleefd’, vertelt
Chris. ‘En ook de volgende jaren
beloven boeiend te worden. Ik kijk
uiteraard uit naar de bouw van ons
huis. Daarnaast zijn de Wereldbeker
voetbal in 2014 en de Olympische
Spelen in 2016 zeker ook hoogtepunten om naar uit te kijken.’
‘Ik heb het mij alleszins nog niet
beklaagd dat ik in Brazilië woon, ook
al zijn er soms onbegrijpelijke dingen.
Zo koop je bij een tweedehandsauto of
een huis ook de onbetaalde boetes
mee. Die boetes staan immers op de
eigendom, en niet op de bezitter. Maar
ik woon hier graag. Ik voel me
gelukkig. Onder geen enkele andere
omstandigheid zou ik ergens willen
wonen.’
Uit-tips
Voor wie graag naar Brazilië reist,
heeft Chris tot slot nog enkele tips.
‘São Paulo is een leuke stad om te
winkelen, ook al is alles duur’, zegt hij.
‘Je vindt er heel goede restaurants en
‘churrascarias’ (Braziliaanse steakhouses, n.v.d.r.). Ik zou zeker aanraden om
Rio de Janeiro te bezoeken, zo’n 450
km van hier. Ook de Iguazuwatervallen – met het drielandenpunt tussen
Brazilië, Paraguay en Argentinië – zijn
heel indrukwekkend.’
Wim Troch

Dag van de landbouwraad:
boeren in Asse!
Landbouwraad i.s.m. Landelijke
Gilden Relegem-Wemmel
zondag 3 juni
vanaf 10 uur – hoeve Jos Van
Dooren-Van den Moortel
De landbouwraad laat je tijdens deze
boerendag kennismaken met land- en
tuinbouw en geeft op interactieve
wijze informatie over het aanbod in
jouw streek. Vanaf 10 uur vind je
groenten, fruit, kaas, ijs, wijn … op
onze landbouwmarkt. Vanaf 12 uur
stillen de Landelijke Gilden RelegemWemmel de honger met een varken
aan ’t spit, brochettes, boerenworsten
en lekkere desserts. Doorlopend kan je
een wandeling maken, een tentoonstelling bekijken of een ritje met paard en
kar maken. Daarnaast is er ook
kinderanimatie en een streepje muziek.
Kortom, activiteiten voor jong en oud.
Locatie: hoeve Jos Van Dooren-Van
den Moortel, Rasselstraat 3, Relegem
Meer info: www.lgrelegem.be

Natuurwandeling
De Woestijnwandeling, anders
SCVVLV
zaterdag 16 juni
15 tot 18 uur - café
Den Haas (Gooik)
De Vlaamse liberale vrouwen van
Wemmel (SCVVLV) organiseren op
zaterdag 16 juni een natuurwandeling
in Gooik, de parel van het Pajottenland. Els Arnauts is onze natuurgids.
De wandeling is ongeveer negen km
en duurt drie uur.
Samenkomst: om 15 uur aan café
Den Haas, Wijngaardbosstraat 6, Gooik.
Aansluitend en vrijblijvend volgt rond
19 uur een etentje in taverne Tomberg,
Oude Brusselsestraat 4, Lennik.
Prijs:
wandeling: 3 euro (leden), 5 euro
(niet-leden)
maaltijd: 20 euro. Het bestuur biedt
het aperitief aan.

Dorpsfeesten Relegem
Landelijke Gilden RelegemWemmel en andere Relegemse
verenigingen
zaterdag 23 juni en zondag 24 juni
Dorpsstraat Relegem
Tijdens de derde editie van de Relegemse
dorpsfeesten gaan we voor een tweedaagse.
Op zaterdag 23 juni wordt de Dorpsstraat
afgesloten om 14 uur. Vanaf 16 uur kan
iedereen zich inschrijven voor de joggingwedstrijd. Drank, hotdogs, frietjes, ijsjes en
een springkasteel zijn doorlopend aanwezig.
Om 17 uur start de kinderjogging, gevolgd
door de 6 en 12 km om 18 uur. De Spaanse
avond met paella wordt om 18.30 uur opgeluisterd door een Spaanse zangeres. Om 21
uur start het dansfeest met zanger William.
Op zondag 24 juni is iedereen welkom vanaf
11 uur voor de rommelmarkt. De barbecue
wordt aangestoken en ook voldoende drank,
ijsjes, frietjes en hotdogs zijn voorhanden.
Voor de kinderen is er een springkasteel.
Vanaf 14 uur kan je bierbakken stapelen,
meetschieten, ritjes maken met de gocart of je
laten schminken. Daarnaast is er een hobbybeurs en kan je kunstwerken bewonderen.
Om 15 uur start de gocartrace, met aankomst
rond 17 uur.
Meer info: www.lgrelegem.be

Natuurwandeling rond Amelgem
Natuurpunt Wemmel
zondag 24 juni
13.45 uur – parking
gemeentehuis Wemmel
De omgeving van Amelgem – in de driehoek
Wemmel, Brussegem en Meise – is een
landschappelijk paradijs waarin de Duivelsschuur, prachtige holle wegen en bossen
opduiken. We genieten van het landschap en
verkennen de flora van de bossen en wegranden.
Vertrek: afspraak aan het gemeentehuis van
Wemmel om 13.45 uur of aan het kerkhof in
Meise om 14 uur. We eindigen om 16.30 uur.
Meebrengen: stapschoenen, aangepaste
(regen)kleding, planten- en vogelgidsen,
verrekijker
Meer info: Rik Devriese, 0496 32 09 32

Inschrijven:
monique.van.der.straeten@scarlet.be,
02 461 19 38
Inschrijven kan tot 12 juni.
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Vier dagen feest tijdens het jaarmarktweekend van 17 tot 20 augustus

Zet het op een lopen
met de sportraad
Laat jezelf op de jaarmarkt gerust eens gaan in de pintjes
en de hamburgers. Je kan die calorieën hetzelfde weekend
immers uitzweten tijdens een van de sportieve activiteiten.
Er is dit jaar keuze tussen de fakkeltocht, de Marc Sergeant
Classic, een cagevoetbaltoernooi of voor wie zweet van
nadenken, een kaarttoernooi. Zondagnamiddag kan je je
loopschoenen aantrekken voor de derde editie van de
stratenloop.
Sinds drie jaar geeft de stratenloop een
nieuwe impuls aan het jaarmarktweekend. De Wemmelse sportraad koos heel
bewust voor een loopactiviteit. ‘Lopen
is hot’, vertelt Jos Mertens, de penningmeester van de Wemmelse
sportraad. ‘Je ziet tegenwoordig weer
meer en meer joggers.’
‘De stratenloop is bovendien een mooi
uithangbord voor de sportraad’, voegt
voorzitter Luk Balcaen eraan toe.
‘Tegelijk blijven we uit het vaarwater
van de Wemmelse clubs, want in onze
gemeente is er geen atletiekclub. De
Gezinsbond organiseert sinds vorig jaar
wel een Start to run. De stratenloop is
voor hen het ideale doel om naartoe te
werken. Iedereen kan een afstand op
zijn eigen maat kiezen.’
Heuvelachtig parcours
De keuze om een stratenloop te
organiseren, bleek al snel de juiste. ‘Bij
de eerste editie in 2010 hadden we 124
inschrijvingen’, vertelt Jos. ‘Vorig jaar
waren dat er al 176. We kunnen dus
niet anders dan de lat nog wat hoger
leggen. 250 lopers zou mooi zijn.’
De deelnemers zijn lang niet allemaal
Wemmelaars. ‘Vorig jaar kwamen er
mensen aan de start uit 38 verschillende gemeenten, van Temse tot
Ronquières’, zegt Jos. ‘En iedereen was
lovend. De enige kritiek die we af en
toe kregen, kwam van lopers die het
parcours te heuvelachtig vonden.
Toegegeven, vlak als een biljartlaken is
het niet, maar in vergelijking met de
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Pajotse joggings is de Wemmelse
stratenloop nog steeds klein bier. We
willen het parcours trouwens aan de
markt laten passeren, omdat het daar
tenslotte jaarmarkt is. De optie om
rond de vijver te lopen hebben we
afgevoerd wegens te gevaarlijk door de
uitstekende boomwortels.’
Wie zich op zondag 19 augustus aan de
drie, vijf, tien kilometer of aan een van
de kinderafstanden waagt, zal karakter
moeten tonen, maar wordt tegelijk in
de watten gelegd. ‘Alle deelnemers
krijgen een zakje met snuisterijen. Die
zakjes zijn goed gevuld’, zegt Luk. ‘Je
ziet deelnemers aan de inschrijvingstafel vaak grote ogen trekken als ze die
openmaken.’ De winnaars in de
verschillende categorieën krijgen
daarbovenop nog een medaille en een
extra prijs.
Win-win
Het bestuur van de sportraad werkt
goed samen met het jaarmarktcomité.
‘Een win-winsituatie’, vertelt Luk.
‘Het comité moet volledig opdraaien
voor de huur van de feesttent en heeft
er dus alle baat bij dat die het hele
weekend lang gebruikt wordt. Je kan
de tent ook niet weglaten, want als het
regent, moeten de jaarmarktbezoekers
toch ergens kunnen schuilen.’
Het vergt heel wat tijd, voorbereiding
en vrijwilligers om een evenement als
dit in goede banen te leiden.

‘Ongeveer zes maanden ben ik bezig
met de voorbereiding,’ vertelt Jos. ‘De
atletiekclubs bepalen hun programma
in het begin van het jaar. Ik moet er
dus voor zorgen dat de datum al
vaststaat in januari.’ En dan zijn er nog
een resem praktische zaken zoals het
parcours meten bijvoorbeeld. ‘Je mag
niet zomaar zeggen dat je parcours tien
kilometer lang is. Dat moet kloppen.
Ik heb persoonlijk gemeten dat een
ronde bij ons 1.033 meter lang is.’
Omdat computerprogramma’s om

vogels schrokken van het lawaai van de
luidsprekers en gingen vliegen.’ Met
het ‘cagevoetbal’ die de show dit jaar
vervangt, zou dat in elk geval geen
probleem zijn.
Kaarttoernooi
Niet alleen lopers komen aan hun
trekken tijdens het jaarmarktweekend.
Zaterdag tussen 14 en 18 uur kunnen
ook de denksporters zich uitleven.
‘Voor de eerste keer organiseren we
een kaartwedstrijd met belotte en
gewone whist’, vertelt Jos Mertens. ‘In
vier wedstrijdjes van drie kwartier
bepalen de teams van twee wie de
hoofdprijs mee naar huis mag nemen.’
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Fietsen en barbecue
Wielerclub Sportvrienden van ’t
Kapelleke steekt de wielertocht op
zondagochtend in een nieuw jasje.
‘Onze wielerkoers, de Marc Sergeant
Classic, maakt dit jaar deel uit van de
Bianchi Trofee’, vertelt secretaris Pierre
Van Cauwenbergh. ‘Zowel getrainde
als minder getrainde wielertoeristen
kunnen dertig, zestig of tachtig
kilometer fietsen. De Bianchi Trofee
staat garant voor een uitstekende
omkadering en een massa volk.’ Wie
zich sterker voelt in groep kan dan
weer deelnemen aan de fakkeltocht,
een ploegentijdrit van 3,3 km voor
ploegjes van vier. Die start zaterdag
vanaf 15 uur. En wie het weekend
culinair wil inzetten en zich op tijd
inschrijft, kan op vrijdagavond naar de
barbecue van de Wemmelse wielerclub.

inschrijvingen te registreren duur zijn,
heeft Jos ook daar een mouw aan
gepast. ‘Ik heb in excel zelf een
programma gemaakt waarbij je enkel
nog het nummer van de loper moet
ingeven. De tijdsregistratie gebeurt
automatisch.’
Kortom, het succesrecept van de vorige
twee edities blijft ook dit jaar bewaard.
Alleen de randanimatie is wat aangepast. ‘De roofvogelshow van vorig jaar
was niet zo’n succes’, vertelt Luk. ‘De

Paardenjacuzzi en oude tractoren
Geen jaarmarkt zonder dieren natuurlijk. ‘Als blikvanger op maandag
hebben we een heuse jacuzzi voor
paarden’, vertelt Guido Goeman, de
voorzitter van het jaarmarktcomité.
‘We stallen een heleboel oude tractoren
en landbouwwerktuigen uit. Je kan
ook live een hoefsmid aan het werk
zien. Natuurlijk zijn er de jaarlijkse
prijskampen en de fanfare begeleidt het
hele gebeuren met een streepje
muziek.’
Hooghuisfestival
Hoewel eetcafé ’t Hooghuis over te
nemen staat, kan je op maandagavond
vanaf 17 uur gewoon weer naar de
muzikale apotheose van het jaarmarktweekend, het HH-festival. ‘De
ambiance staat ook dit jaar weer
voorop’, vertelt Raf De Visscher van de

festivalwerkgroep. ‘Met de eurodancegroep 2Fabiola, hiphopcollectief L’Ame
Buccale en met Magnetica, een
coverband van Metallica, kan dat
onmogelijk mislopen. Als afsluiter
zorgt dj Renato Marquez, begeleid
door een violist die live mee speelt,
voor sfeer op het plein.’
Benjamin Roeges

Alle jaarmarktfestiviteiten
op een rijtje
Vrijdag 17 augustus vanaf 20 uur:
barbecue wielerclub ’t Kapelleken
Locatie: feesttent tegenover het
gemeentehuis
Inschrijven kan tot 15 augustus:
Pierre Van Cauwenbergh, 02 460 33 42,
pierrevc@skynet.be
Bernard De Smedt, 0476 32 80 48,
bernarddesmedt@skynet.be
Zaterdag 18 augustus van 14 tot 18 uur:
kaarttoernooi
Locatie: feesttent tegenover het
gemeentehuis
Inschrijven: 0477 51 63 18,
jos@wemmelsesportraad.be
Zaterdag 18 augustus om 15 uur:
fakkeltocht wielerclub ’t Kapelleken
Start: feesttent tegenover het
gemeentehuis
Inschrijven: Walter Rooms,
0475 71 72 34, walter.rooms@skynet.be
Meer info: www.wielerclubwemmel.be
Zondag 19 augustus: Marc Sergeant
Classic (i.k.v. Bianchi Trofee)
Inschrijven tussen 8 en 10 uur:
feesttent tegenover het gemeentehuis
Meer info: 02 460 36 10,
www.wielerclubwemmel.be
Zondag 19 augustus: derde stratenloop
Wemmelse sportraad
Inschrijven kan vanaf 13 uur in de
feesttent tegenover het gemeentehuis.
De eerste wedstrijd start om 14 uur.
Meer info en inschrijven:
www.wemmelsesportraad.be
Maandag 20 augustus van 8 tot 13 uur:
jaarmarkt
Maandag 20 augustus vanaf 17 uur:
HH Festival
Locatie: SKC-plein (Raedemaekerlaan)
Meer info: www.dezandloper.be
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nieuws uit de Zandloper
Jan Coddé
Up into the Sky
vanaf woensdag 6-6
expo
Jan Coddé treft het onderwerp door zijn
vorm, het kleur- en lichtspel, de uitstraling en
de symbolische betekenis. Soms zoekt hij
extreme details op, waardoor zijn foto’s
resulteren in zuivere abstractie. Een andere
keer negeert hij juist dit detail en gaat hij aan
de slag met onscherpe en bewegende beelden.

Kijk! Ik fiets!
zaterdag 16-6
Sport
Fietsen is het heerlijkste wat er is … vooral als je
dat helemaal alleen kan. Daarom organiseert de
sportregio Noordwest in samenwerking met
GC de Zandloper, de Wemmelse sportraad en
de vzw Wemmel Sport een fietsnamiddag in de
sporthal. Alle kinderen vanaf 4 jaar die al vlot
kunnen fietsen met steunwieltjes, zijn welkom.
Een ervaren sportmonitor moedigt de kinderen
aan om, onder begeleiding van een volwassene,
alleen te leren fietsen. Verschillende oefeningen
worden aangereikt om stap voor stap de
steunwieltjes achterwege te kunnen laten.

Vlaanderen Feest
NCRW
zondag 1-7

De Culturele Raad van Wemmel
(NCRW) viert op zondag 1 juli
‘Vlaanderen Feest’ onder de noemer

Zin om net zoals ‘de groten’ te kunnen fietsen?
Schrijf je dan nu in. De deelnameprijs bedraagt
5 euro.
Wat moet je meebrengen? Een eigen fiets
(zonder steunwielen) en fietshelm. Een volwassen begeleider per kind is noodzakelijk.
In de huidige reeks wil hij vooral de kracht
van het licht in het stedelijke landschap
benadrukken. Duisternis bestaat niet meer.
Van 6 tot 25 juni – GC de Zandloper
Fotografiecircuit Vlaanderen
De tentoonstelling is open van maandag tot
vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 9
tot 12 uur. De tentoonstelling is niet te
bezichtigen op 21 juni.

Roland Van Rompaey
Muzik Art Portret
Vanaf woensdag 27-6
Expo
Enkele jaren had Roland Van Rompaey nodig
om zijn collectie Muziek en Artiesten te realiseren. In GC de Muze van Meise vroeg hij de
artiest die klaar stond het podium te betreden
om plaats te nemen voor zijn lens. Sober belicht
en met een vaag lijnspel van de achtergrond naar
de ogen lijkt het of hun blik recht op je af komt.
Het fotografische portret wordt een beeld van
iemand die weet dat hij gefotografeerd wordt
met een voldoening, fierheid, nieuwsgierige en
fijne glimlach. Bij Roland Van Rompaeys werk
worden emoties en herinneringen uit het
verleden uitvergroot.
Van 27 juni tot 3 september
GC de Zandloper
Fotografiecircuit
De tentoonstelling is open van maandag tot
vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 9
tot 12 uur. De tentoonstelling is niet te
bezichtigen van 7 juli tot en met 5 augustus.

Locatie: sporthal, Dijk 34, Wemmel
Info en inschrijven: 02 460 73 24,
info@dezandloper.be

Verslag Hongaarse week
GC de Zandloper baadde eind april een week
lang in een Hongaarse sfeer. Zestig mensen
genoten van een deskundige uiteenzetting over
Hongaarse wijn door Jim Bauters. Deze
succesvolle avond was een samenwerking van
Markant en SCVVLV. In de cafetaria kon je
Hongaarse specialiteiten proeven. Ook de
tentoonstelling over Hongarije kreeg veel
bezoekers over de vloer. Het absolute hoogtepunt was het optreden van de zigeunerviolist
Roby Lakatos.

‘natuurreservaten in de achtertuin’.
Zoals altijd gaat dit gepaard met een
fikse wandeling en een verfrissende
fietstocht. Puur natuur deze keer. De
vrijwilligers van de NCRW steken met
plezier de handen uit de sportieve
mouwen. Ondertussen bieden de
vrouwenverenigingen taart en koffie
aan op de binnenkoer van de Zandloper. Na de sportieve prestaties zorgt de
Houtemse groep ‘Op ’t goevallend
oeit’ voor de muzikale noot. De
mannenkookclub serveert een heerlijke
barbecue. Met de hulp van de cafetaria
overgieten we de gerechten met water,
bier en wijn.
Op het programma:
14.00 uur
start wandeling aan de Zandloper
(6,5 km)
start fietstocht aan de Zandloper
(20 km)
15.30 uur
koffie en taart voor de thuisblijvers
17.00 uur
muziek van ‘Op’t goevallend oeit’
18.00 uur
barbecue van de mannenkookclub

Deze buitengewone vituoos toonde het publiek
dat zijn flexibiliteit in stijl opzwepend, verrassend en ontroerend kan zijn. Na het concert
signeerde hij en ging hij graag met iedereen op
de foto. De Hongaarse week werd georganiseerd i.s.m. de Nederlandse Culturele Raad
Wemmel (NCRW) en de cultuurdienst van de
ambassade van Hongarije.

Dr. Babbelkous:
alles om het lijf!
Speelse taalvakanties
Nederlands
Van 2 tot 6-7
De schoolvakanties zijn voor kinderen
het ideale moment om deel te nemen
aan ontspannende en leuke activiteiten.
Daarom organiseren Panta Rhei en
vzw ‘de Rand’ creatieve en leerrijke
taalvakanties voor kinderen van 4 tot
12 jaar van wie het Nederlands niet de
moedertaal is.
Zowel kinderen met als zonder
basiskennis Nederlands kunnen deelnemen.

Tweede editie Ezelsoor
Gratis boekenkaftdag
woensdag 5-9
Je hoeft tijdens de zomervakantie geen
kaftpapier te kopen voor volgend
schooljaar, want de tweede editie van
Ezelsoor komt eraan. Kies bij aankomst
in de Zandloper vijf vellen kaftpapier.
Vrijwilligers zetten je graag op weg en
helpen je mee kaften. Verkies je een
uniek gekaft boek? Loop dan langs bij
Tom Schamp of een van de andere
illustratoren.

Meneer Babbelkous is dokter geworden. Hij stelt je voor aan zijn vriendjes
Marie en Moris. Marie is een vrolijke
meid en een echte babbelkous. Moris
daarentegen is een beetje verlegen en
begrijpt het Nederlands niet altijd even
goed. Vijf dagen lang knutselen,
zingen, bewegen en spreken we in het
Nederlands rond het thema. Op vrijdag
is iedereen welkom op een toonmoment.

Abonnementen 2012-2013
Start verkoop abonnementen en losse tickets
GC de Zandloper en GC de Muze van Meise
START VERKOOP ABONNEMENTEN:
zaterdag 2 juni
START VERKOOP LOSSE TICKETS:
zaterdag 23 juni
Dit seizoen kan je online een abonnement
bestellen. Dat staat synoniem voor geen
wachtrijen en uitgebreide plaatsenkeuze, op
een moment dat het jou past. Op de homepage vind je een link ‘koop klein abonnement’ of een link ‘koop groot abonnement’.
Hier kan je uit de verschillende voorstellingen
een abonnement samenstellen. Het is ook
mogelijk om losse tickets toe te voegen. Tot
23 juni kan dit echter niet zonder dat je eerst
een abonnement hebt gekocht. Stel dus eerst
je abonnement samen om daarna losse tickets
bij te bestellen. Bovendien kan je je tickets
meteen betalen (via onlinebankieren of met
een creditcard) en thuis printen, maar een
gewone overschrijving kan ook nog steeds.
Vanaf 23 juni is het ook mogelijk om je losse
tickets online te bestellen en meteen te printen.
Bestel je tickets via www.dezandloper.be.

Info en inschrijven:
www.pantarheivzw.be/babbelkous

Openingsuren Zandloper

Meer info: 02 460 73 24,
eef.vermaelen@derand.be

Tweede Grote Prijs Wemmel
Op de facebookpagina van de Zandloper en de Wemmelse jeugdraad vind je
heel wat fotomateriaal van de tweede
succesvolle Grote Prijs van Wemmel.
Wie even genoeg heeft van al dat
kaften, kan deelnemen aan een van de
vele workshops.
Ezelsoor is een initiatief van het
jeugdoverleg van Vlabra’ccent. Naast
Wemmel nemen ook de cultuur- en
gemeenschapscentra van Ternat,
Kraainem, Dilbeek, Zemst, Halle,
Bierbeek, Aarschot en Meise deel.
Voor iedereen van 6 tot 12 jaar.
14 tot 18 uur – GC de Zandloper
Meer info: www.ezelsoor.info,
www.dezandloper.be

Uitgebreide openingsuren in juni en september
GC de Zandloper past zijn openingsuren aan
van maandag 4 juni tot zaterdag 30 juni en
van zaterdag 1 september tot zaterdag 29
september. In deze periode kan je in de
Zandloper terecht op:
maandag: 9 tot 12 uur
dinsdag en donderdag: 9 tot 12 uur en
13 tot 19 uur
woensdag en vrijdag: 9 tot 12 uur en
13 tot 17 uur
zaterdag: 9 tot 12 uur
zondag: gesloten
Het centrum is op zaterdag 2 juni uitzonderlijk langer open. Door de start van de abonnementenverkoop kan je van 9 tot 14 uur bij
het onthaal terecht. Wij verkopen die dag ook
online abonnementen.
In juni sluit het onthaal uitzonderlijk op
donderdag 21 juni.
Zomersluiting
Tijdens de zomer is het centrum gesloten van
zaterdag 7 juli tot en met maandag 6 augustus
en er gelden beperktere openingsuren (tot 16
uur en niet op zaterdag). Op dinsdag 7
augustus staan wij weer tot jouw dienst.
De cafetaria van de Zandloper is gesloten van
zaterdag 14 juli tot donderdag 2 augustus. Op
vrijdag 3 augustus is de cafetaria opnieuw open.

Sensibiliseringsfolder
‘Uw stemt telt ook’

Gemeenteraadsverkiezingen ook voor niet-Belgen
Slechts een heel klein
percentage van de nietBelgen in de faciliteitengemeenten laat zich registreren als kiezer. Daardoor
missen ze de kans om hun
gemeentebestuur mee
vorm te geven. ‘Ze voelen
zich te weinig betrokken en
de hele communautaire
problematiek schrikt af’,
stelt professor Rudi Janssens, onderzoeker bij het
Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO). Met
de folder ‘Uw stemt telt
ook’ wil vzw ‘de Rand’
niet-Belgen toch overhalen
om naar de stembus te
trekken.

Op 14 oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Een inwoner van de
faciliteitengemeenten – Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek, Sint-GenesiusRode, Wemmel of Wezembeek-Oppem – die de Belgische nationaliteit
niet heeft, kan zich als kiezer laten
registreren. Een aanvraagformulier
vind je bij de bevolkingsdienst van de
gemeente. Als een niet-Belg zich
registreert, heeft hij net als de Belgen
stemplicht. Doet hij dit niet, dan kan
hij zijn stem niet uitbrengen. De
niet-Belg moet wel aan een aantal
voorwaarden voldoen. Zo moet
iemand met een Europese nationaliteit
in het bevolkingsregister van de
gemeente ingeschreven staan. Een
niet-Europeaan moet bovendien al vijf
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jaar met de juiste papieren in ons land
wonen. Alle voorwaarden lees je na in
de folder Uw stem telt ook, die in juni in
alle brievenbussen van de zes faciliteitengemeenten valt.
Weinig registraties
Heel weinig niet-Belgen lieten zich bij
de vorige gemeenteraadsverkiezingen
in 2006 registreren in de faciliteitengemeenten. Dat blijkt uit cijfers van het
verkiezingssecretariaat van de Vlaamse
overheid. Van de 46.039 kiezers
hadden er slechts 1.415 een andere
nationaliteit. Het aandeel niet-Europese kiezers was met 64 zelfs bijna te
verwaarlozen. Kraainem scoorde het
best met een aandeel van 5,34 %
niet-Belgische kiezers. In Wemmel was

dat amper 0,96 %. De percentages van
de overige gemeenten schommelden
daartussenin.
Professor Rudi Janssens onderzocht in
de aanloop van de vorige verkiezingen
hoe mensen met een andere nationaliteit al dan niet stemmen. ‘De interesse
is er wel’, meent hij. ‘Want 60 % van
de andere nationaliteiten zegt wel te
willen stemmen, maar de registratieprocedure schrikt af. Bovendien
interesseert het gemeentelijke niveau
hen niet zo erg. Ze wonen wel in een
gemeente, maar ze leiden er vaak een
parallel leven in een eigen internationale school en met een eigen verenigingsleven. En dan is er nog het
taalgebonden karakter van de lijsten:

Rand-Nieuws
op welke lijsten zouden ze stemmen? De meeste internationale
inwoners willen kiezen voor een tweetalige lijst. Dat zorgt
er voor dat slechts een heel kleine percentage van de
niet-Belgen zich uiteindelijk ook registreert.’
Bestuur mee
Jammer, vindt de Vlaamse overheid. Guido Decoster,
administrateur-generaal van het agentschap Binnenlands
Bestuur verwijst voor een woordje uitleg door naar het
verkiezingssecretariaat. Dat werd in het leven geroepen om
de verkiezingen mee te organiseren en erover te informeren.
‘De lokale besturen zijn bevoegd voor heel wat aangelegenheden die elke inwoner rechtstreeks aanbelangen’, klinkt
het. ‘Cultuur en burgerzaken, onderwijs en openbare
werken, noem maar op. Deze bevoegdheden gaan iedereen
die in een gemeente woont aan, ook niet-Belgen.’
En door te stemmen, kunnen ze mee wegen op het beleid.
Maar dat is volgens onderzoeker Rudi Janssens niet de
voornaamste reden waarom niet-Belgen toch hun stem
uitbrengen. ‘Ze stemmen omdat ze – vaak – Europese
burgers zijn en ze het als hun recht ervaren, maar bovenlokale
verkiezingen interesseren hen meer. Ze vinden zaken als
mobiliteit heel belangrijk, maar het is niet de gemeente die
de files richting Brussel oplost. Daar moet de hogere
overheid werk van maken.’
Neutrale bron
Als niet-Belgen zich dan toch verdiepen in de gemeentepolitiek, informeren ze zich doorgaans via de Franstalige media.
Dat ervaart Rudi Janssens. ‘Dat betekent niet per definitie
dat ze ook op Franstalige lijsten stemmen. Ze vatten het
onderscheid tussen een Franstalige en een Vlaamse lijst niet
altijd, die tweedeling schrikt af. Maar toch is de nieuwe
sensibiliseringsfolder een goed initiatief. Het helpt misschien
om niet-Belgen over de streep te trekken.’
Rechtstreekse verkiezing
De verkiezingen in de faciliteitengemeenten verlopen anders
dan in de rest van het land. De kiezers kunnen hun schepenen
rechtstreeks kiezen, ze worden met andere woorden niet
door de meerderheid in de gemeenteraad bepaald. De kiezer
krijgt geen aparte kandidatenlijst met schepenen, maar de
rechtstreekse verkiezing wordt becijferd via een ingewikkeld
systeem. Probeer maar even te volgen: het stemcijfer dat
iedere kieslijst heeft behaald, wordt gedeeld door 1, 2, 3, 4,
enzovoort. Telkens worden de quotiënten in de volgorde
van hun belangrijkheid gerangschikt totdat er voor alle
lijsten samen zo veel quotiënten worden bereikt als er
schepenen te kiezen zijn. Het mandaat van schepen wordt
dan toegewezen aan het verkozen raadslid, naargelang van
de volgorde van zijn verkiezing. Ook de OCMW-raadsleden
en de leden van het vast bureau van het OCMW worden
rechtstreeks verkozen, in tegenstelling tot de overige
gemeenten in het land.
Bart Claes
Meer info: www.vlaanderenkiest.be

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:
Inge Bex, Pieter Ceuleers, Gwennan Dekens, Filip De
Mulder, Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol,
Joris Roesems, Willy Spittaels
Eindredactie
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@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
Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Voor info, tickets en reservering
Voor het programma van de Zandloper kan je bij Nadine
Poty, Caro Renckens en Inge Demeestere van het onthaal
terecht op de volgende momenten:
maandag van 9 - 12 uur, dinsdag tot vrijdag van 9 - 12
en 13 - 17 uur, zaterdag van 9 - 12 uur (tijdens de schoolvakanties tot 16 uur en op zaterdag gesloten).
In juni sluit het onthaal van GC de Zandloper
uitzonderlijk op donderdag 21 juni.
tel. 02 460 73 24 fax 02 460 55 37
e-mail: info@dezandloper.be
website: www.dezandloper.be
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activiteitenkalender verenigingen
Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

3 10.00

Landbouwraad i.s.m. Landelijke Gilden
Relegem-Wemmel /
Dag van de landbouwraad ‘Boeren in Asse!’

Hoeve Jos Van Dooren
Rasselstraat 3,
Relegem

www.lgrelegem.be

9 13.00

Jong KAV Wemmel /
Tocht van hoop door de noordwijk

Brussel

hildejanssens6@hotmail.com

16 15.00

SCVVLV /
De Woestijnwandeling, anders in Gooik

Café ‘Den Haas’
Wijgaardbosstraat 6,
Gooik

02 461 19 38

23 16.00

Landelijke Gilden Relegem-Wemmel /
Dorpsfeesten Relegem

Dorpsstraat,
Relegem

www.lgrelegem.be

24 11.00

Landelijke GildenRelegem-Wemmel /
Dorpsfeesten Relegem

Dorpsstraat,
Relegem

www.lgrelegem.be

24 13.45

Natuurpunt Wemmel /
Natuurwandeling rond Amelgem

gemeentehuis
Wemmel

0496 32 09 32

juni

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

VK Mireille viert kampioenstitel
De veteranenploeg van VK Mireille is kampioen en stijgt volgend seizoen naar de tweede afdeling A.
De voetbalploeg domineerde het hele seizoen het klassement. Elke overwinning werd gepast gevierd
in café ’t Hoekske.
Ben je minstens 38 jaar, kan je tegen een bal trappen en hou je van de geur van vers gemaaid gras?
Dan ben je altijd welkom om met ons mee te spelen. Wij maken telkens op zaterdagnamiddag het
voetbalveld van Sibelgas, aan het complex Zijp, onveilig.
Meer info: jo_dv@euphonynet.be

