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Faymonvillesquare
ingehuldigd
“We hebben er meer dan zestig jaar op moeten wachten, maar Wemmel heeft dan toch
eindelijk een plein ingehuldigd als eerbetoon aan Faymonville”, zegt voorzitter Jozef
Thyssen van de Koninklijke Fanfare Sint-Servaas. De inwoners van Faymonville, bij
Malmedy, hebben sinds de Tweede Wereldoorlog een speciale band met Wemmel.
In het najaar van 1944 werd het plaatsje
Faymonville in de Oostkantons zwaar
getroffen door oorlogsgeschut. Het front
liep dwars door het dorp en meer dan
tachtig procent van de huizen werd
vernield. Toen de situatie onhoudbaar
werd, besliste de Duitse commandant om
de dorpsbewoners te evacueren. Wemmel,
Brussegem, Hamme en Relegem stonden
meteen klaar om veertig kinderen op te
vangen. Sindsdien is tussen de inwoners
van beide dorpen een hechte band
ontstaan. Voorzitter van de Koninklijke
Fanfare Sint-Servaas Jozef Thyssen: “In
Faymonville werd vroeger als dank aan de
inwoners van Wemmel een ‘Rue de Wemmel’ en een ‘Place de Wemmel’ ingehuldigd. Dat het omgekeerde nu ook officieel
in Wemmel gebeurt, is een opsteker voor
alle inwoners die erbij betrokken zijn. Het
feit dat zowat één achtste van de inwoners
van Faymonville voor de inhuldiging van
de Faymonvillesquare naar Wemmel is
gekomen, wil zeggen dat de dramatische
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog nog altijd leven. We zijn verheugd dat
we dit nu samen kunnen herdenken”,
aldus de voorzitter.
Rita Chavet van Faymonville: “Ik was zes
jaar toen ons huis in Faymonville werd
platgebombardeerd. Ik ken Jozef Thyssen
van toen. De inwoners van beide

gemeenten zijn contact blijven houden.
Ik heb zes maanden in Wemmel school
gelopen toen ons dorp was stukgeschoten.
De ‘square’ in Wemmel had er misschien
dertig jaar geleden moeten komen, maar
bon, beter laat dan nooit.”
Cultuurschepen Laurent Crasson van
Malmédy, de gemeente waartoe Faymonville behoort: “Het doet ons plezier dat er
nog zo’n nauwe banden zijn tussen de
inwoners van beide gemeenten. Ik hoop
dat deze banden blijven bestaan en dat het
ook andere vriendschapsbanden smeedt,
zodat de verbroedering voor de inwoners
van vandaag - die de oorlog niet hebben
meegemaakt - ook echt een betekenis
krijgt”. Schepen van Cultuur Chris
Andries trad zijn collega-schepen bij en
zal het initiatief nemen om een uitstap
naar Faymonville voor de Wemmelaars te
organiseren. “De bedoeling is dat
Wemmelaars Faymonville leren ontdekken en dat zo de banden nauwer aangehaald kunnen worden”, aldus Andries.
Gedoopt met goede wijn
Tijdens de inhuldiging van het naambordje
‘Faymonville’ sloeg schepen Laurent
Crasson de goede fles wijn die hij van zijn
collega-cultuurschepen Andries had
gekregen tegen de paal van het bord stuk.
“Dat was wel een goeie fles, die hij beter

Het dorpje Faymonville nabij Malmedy werd tijdens het Von Rundstedt-offensief
platgebombardeerd.

had uitgedronken”, lachte Chris Andries.
Schepen Crasson sloeg de fles stuk op
aangeven van de inwoners van Faymonville, die het naambordje echt gedoopt
wilden zien. Het drukte de pret tijdens de
feestelijkheden niet. Het was wel jammer
dat verschillende Wemmelse schepenen
hun kat stuurden naar het jubileumconcert
van de fanfare in de Zandloper. Dat
concert vond plaats na de plechtige
inhuldiging van de Faymonvillesquare.
Joris Herpol

Burgemeester Marcel Van Langenhove haalt de vlag
van het bord ‘Faymonvillesquare’. Cultuurschepenen
Chris Andries van Wemmel en Laurent Crasson van
Malmedy kijken geamuseerd toe.

Jozef Thyssen (tweede van links) was zes jaar toen de inwoners van Wemmel de kinderen
van getroffen gezinnen hebben opgevangen. Rita Chavet (tweede van rechts) uit
Faymonville was zes jaar toen ze in Wemmel na het bombardement op haar dorp werd
opgevangen.

Jozef Thyssen en Rita Chavet: een prettig weerzien.
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“Gemeenten moeten zelf
zorg dragen voor hun
patrimonium”
Het waardevolle Wemmelse patrimonium
in kaart gebracht

750 woningen en andere gebouwen in Wemmel zijn architecturaal zo waardevol dat ze
bijzondere aandacht zouden moeten krijgen in een gemeentelijk patrimoniumbeleid. Dat
was de conclusie van een uitgebreide studie door het Sint-Lukasarchief, die we laten
toelichten door directeur Jos Vandenbreeden. In de volgende nummers gaan we dieper in
op het Wemmelse patrimonium.

Het Sint-Lukasarchief overhandigde
enkele maanden geleden de tweede fase
van zijn onderzoek aan het gemeentebestuur. Die gaat over de situering van de in
fase één geselecteerde gebouwen in een
breder stedenbouwkundig kader. De
eerste fase, die vorig jaar al werd afgerond, is een nauwkeurige inventaris en
waardebepaling van het Wemmels
bouwkundig erfgoed. Om hun selectie te
maken, bekeken de medewerkers van het
Sint-Lukasarchief elk gebouw op het
grondgebied van de gemeente. In de jaren
zeventig, tachtig en negentig deed het
gespecialiseerde centrum, dat in Schaarbeek gevestigd is, al hetzelfde in het
Brusselse Gewest, dat uiteindelijk bijna
achttienduizend waardevolle gebouwen
telt. Later volgden gelijkaardige inventarissen van Knokke, Halle, Kortenberg en
nu dus Wemmel.
Jos Vandenbreeden: “Vele gemeenten -

Wemmel vormt daarop geen uitzondering
- hebben eigenlijk geen idee van de
waarde van hun lokaal erfgoed. Brussel is
natuurlijk rijker aan interessante gebouwen dan een kleine gemeente, maar
Wemmel heeft een vrij mooie architectuur van rond 1900 en tijdens het
interbellum en er staan bijvoorbeeld ook
een aantal oude hoeves, die kost wat kost
bewaard zouden moeten worden. In het
verleden is er al een paar keer slordig
omgesprongen met dat erfgoed. Qua
hedendaagse architectuur is er in de
gemeente niet veel te beleven. Het
complex dat men in het centrum
gebouwd heeft, is verschrikkelijk en staat
helemaal niet in relatie tot het bestaande
erfgoed.”
Te weinig aandacht
De dienst Monumenten en Landschappen
van het Vlaamse Gewest houdt zich bezig
met gebouwen die van internationaal,
nationaal of regionaal belang zijn. Hun
officiële inventaris is dus beknopter en
wat Wemmel betreft worden er twee
landschappen en drie monumenten
beschermd: (de kerk, het kasteel en de
pastorij). Vandenbreeden: “Minister van
Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen heeft het in 2006 gepresteerd in heel
Vlaanderen maar 68 monumenten te
beschermen, terwijl dat getal vier jaar
eerder rond de 800 lag. Dus is het ook aan
de gemeenten zelf om zorg te dragen
voor hun patrimonium. In Halle hebben
we na onze studie een hoorzitting
gehouden voor de eigenaars en huurders
van het geselecteerde erfgoed. Zij krijgen

ook automatisch een informatiefolder als
ze een bouwaanvraag doen. Omdat de
provincie de inventaris heeft goedgekeurd, krijgen zij bij verbouwingen of
restauratie soms zelfs tien procent
subsidies van de provincie, waar de stad
dan nog wat bij doet. Die sensibilisering
zou ook in Wemmel kunnen gebeuren.
Ondertussen geven we op basis van onze
inventaris al preadviezen bij de bouwaanvragen voor de geselecteerde gebouwen.
Daarin vermelden we dan dat het aan te
raden is in bepaalde huizen geen aluminium profielen of deuren in pvc te steken.
Maar in sommige gemeenten zitten ze al
verder en maken ze een gemeentelijk
structuurplan op basis waarvan dan
ruimtelijke uitvoeringsplannen gepubliceerd kunnen worden, waar het erfgoed
op staat dat niet afgebroken mag worden.”
Code: uniek
Maar hoe ging het Sint-Lukasarchief juist
te werk? Vandenbreeden: “We beginnen
altijd met veldwerk omdat we vertrekken
van de bestaande situatie. Op basis van
een eerste selectie doen we daarna
historisch onderzoek in de bouwarchieven van de gemeente. Met geïllustreerde
voorbeelden leggen we dan uit wat onze
verschillende selectiecriteria zijn.
Sommige gebouwen zijn uniek in een
gemeente, omdat ze nog de enige getuige
zijn van een bepaalde architectuurstijl.
Bijvoorbeeld de romaans-gotische SintServaaskerk, het gemeentehuis in Vlaamse
renaissancestijl of de modernistische
Cercle Sportif, waar men nu een bowling
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bouwt. Er zijn ook gebouwen die in stijl
een eenheid vormen - zoals de rij huizen
in eclectische art-nouveaustijl op de de
Limburg Stirumlaan. Andere hebben een
landelijke waarde, omdat ze nog een
overblijfsel zijn van de agrarische periode.
Hoeves die dwars op de baan gebouwd
zijn, zijn tegelijk voorbeelden van een
oud bouwtype. Dan heb je ook nog de
dialoogwaarde van een gebouw, de

architecturale gehelen en de historische
waarde, zoals bij de Villa Follet, waarvan
we samen met de buurtbewoners de
afbraak proberen tegen te houden.
Sommige nieuwbouwprojecten of
renovaties kunnen dan weer een mooi
voorbeeld zijn van geslaagde hedendaagse
architectuur in een historisch kader. Die
worden geselecteerd volgens het evolutiecriterium. De 750 geselecteerde gebou-

wen krijgen vervolgens allemaal een
bepaalde code en een beknopte beschrijving. Code 1, 2 en 3 beschouwen we als
zeer waardevol patrimonium dat in de
mate van het mogelijke beschermd zou
moeten worden.”
Michaël Bellon
Info: Sint-Lukasarchief, 02-219 93 10,

Telex
• De gemeente zal de komende weken tien palen met verdelers
van hondenpoepzakjes plaatsen. • Aan de gemeentelijke fotowedstrijd namen 49 Wemmelaars deel. Het opzet van de
wedstrijd was om Wemmel in beeld te brengen. • De laatste
gemeenteraad voor de zomervakantie vond plaats in het
Sibelgasgebouw aan de Zijp. De gemeente kocht het voor 1,5
miljoen euro. De gemeenteraadsleden kregen een rondleiding in
het sportcomplex. • Gemeenteraadslid Thiery Coomans de
Brachène (LB) stelde op de laatste gemeenteraad de modderoverlast bij hevige regenval in de Rassel aan de kaak. Wemmel heeft
omwille van communautaire twisten nog altijd geen subsidies
om erosie tegen te gaan aangevraagd bij de provincie. • De
begroting 2007 wordt afgesloten met een positief saldo op de
gewone dienst van 6,8 miljoen euro. • De gemeente kent een
subsidie goed van 3.750 euro aan de vzw Boreas, die de juridische strijd aangaat om een gelijke spreiding van het vliegtuiglawaai af te dwingen. • Het groene gemeenteraadslid Robert De
Lille (IC) vroeg op de laatste gemeenteraad om “een lokale unie”
op te richten voor het klimaat. De gemeenteraad ging daar niet
op in, maar nam wel de beslissing om de uitstoot van CO2 in de
gemeente te verminderen voor zover dat binnen het budget
haalbaar is. • De keuken in de cafetaria van de sporthal aan de
Dijk moet dringend vernieuwd worden, omdat die niet voldoet
aan de noden van een moderne inrichting. Kostprijs: ruim
33.000 euro. • Nog tot 21 september wordt er gewerkt op de
provincieweg tussen de Rassel en Merchtem. Er is een omleiding
via de Zijp in Wemmel en de Nieuwelaan in Brussegem en
Meise. • Het Wemmelse sportleven is een club rijker. Een aantal
jongeren hebben zich verenigd in de nieuwe zaalvoetbalploeg
Daring United Wemmel, die in september zal uitkomen in de
vierde provinciale afdeling van de Vlaamse Zaalvoetbalbond. De
thuiswedstrijden worden in de gemeentelijke sporthal gespeeld. •
De gemeenteraad keurde de intentieverklaring om een sportraad
op te richten goed, weliswaar met negen onthoudingen. • De
informatie- en communicatieambtenaar maakt vanaf nu deel uit
van het managementteam van de gemeente. • De gemeente is
bijna door haar voorraad trouwboekjes heen en koopt daarom
600 nieuwe trouwboekjes aan. Dat kost 21.780 euro. • 160
ouders en kinderen van de Franstalige gemeentelijke basisschool
hebben net voor de zomervakantie een preventieve behandeling
tegen meningitis gekregen. Een vijfjarige jongen uit de derde
kleuterklas had een virale meningitis opgelopen, maar is
inmiddels aan de betere hand. • De gemeenteraad keurde de
aanvraag van subsidies voor de bouw van het nieuwe containerpark goed. Het gaat om zo’n 320.000 euro. • De aanleg van het
containerpark, dat door de aanvraag van subsidies is uitgesteld
tot volgend jaar, zal zo’n 500.000 euro kosten. De zes raadsleden

van IC stemden tegen. • Een huwelijksboekje wordt duurder. De
prijs wordt van 37 euro opgetrokken naar 100 euro. • De
gemeenteraad keurde voor 6.000 euro aan huur van kerstverlichtingsarmaturen voor de eindejaarsperiode 2007-2008 goed. • De
gemeenteraad stelde de kostprijs voor de aflevering van een
vergunning voor een verweerwapen vast op 25 euro. • Wie zijn
stamboom wil opzoeken, kan daarvoor terecht bij de gemeente.
Je moet wel rekening houden met een kostprijs van 3 euro per
uur voor het opzoekingswerk. • De gemeenteraad heeft de
toetreding tot de Groene Corridor uitgesteld tot de volgende
gemeenteraad. • Blinde en slechtziende internetgebruikers
kunnen nu ook veilig via internet bankieren met een nieuw
ontwikkelde ‘sprekende’ Digipass. Het kleinood werd ontwikkeld door het softwarebedrijf Vasco Data Security uit Wemmel. •
De Wemmelse gemeenteraad keurde de studieopdracht voor de
heraanleg van zeven straten in de buurt van de Nerviërslaan
goed. De werken worden geraamd op 2.140.000 euro. • Op 22
september organiseert de vzw Dorp Wemmel in de omgeving
van de kerk en de Steenweg op Merchtem een braderie tussen 15
en 21 uur. ( JH)
Roger Mertens opnieuw schepen
Van de Raad van State mag Roger Mertens (IC, CdH) zijn
schepenambt terug opnemen. Roger Mertens was als schepen
geschorst na een klacht van de lijst WEMMEL, omdat hij op het
moment van zijn aanstelling als schepen voor het gerecht in
Brussel werkte, wat onverenigbaar is met een schepenambt. De
Raad van State heeft nu in een beroepsprocedure de schorsing
van Roger Mertens als schepen ongedaan gemaakt. De Raad van
State oordeelde dat Mertens “geen intentie had om zijn schepenmandaat niet op te nemen” en aanvaardde retroactief zijn ontslag
bij zijn vorige werkgever. Blijft wel de vraag wat er nu moet
gebeuren met de twee jaar die Roger Mertens als gemeenteraadslid zetelde in de vorige legislatuur. Ook toen was zijn gemeenteraadszitje onverenigbaar met zijn functie bij het gerecht.
Roberto Galluccio (IC), die Roger Mertens als schepen was
opgevolgd, zal nu opnieuw gemeenteraadslid worden, terwijl
Robert De Lille (IC) als laatste verkozen gemeenteraadslid van
IC zijn zitje in de raad verliest. Roger Mertens krijgt de bevoegdheden Bescherming en Veiligheid op het werk, Mobiliteit
en ICT. De lijst IC eiste ook de bevoegdheid over het Franstalig
onderwijs in de gemeente op, maar daar ging de meerderheid
niet op. De bevoegdheid over het gemeentelijk onderwijs wordt
dus niet opgesplitst in een Franstalig en een Nederlandstalig deel.
Monique Van der Straeten (LB, Open-VLD) blijft schepen van
Onderwijs voor beide gemeenschappen. ( JH)
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Wemmelse bedrijven in
beeld (9)
Val-I-Pac: een vzw in beweging

In de Wemmelse bedrijvenzone zijn er allicht weinig bedrijven die zo sportief zijn ingesteld als Val-I-Pac. Zowel de dames als de heren blijven in vorm door regelmatig samen
te sporten. “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, is het credo van deze onderneming uit de recyclagesector.

“Val-I-Pac is ontstaan in 1997, omdat de
bedrijven wettelijk verplicht werden hun
verpakkingsafval beter te beheren. Een
vijftigtal Belgische ondernemers en
federaties staken de koppen bij elkaar om
een pragmatische oplossing te vinden
voor hun verpakkingsafval”, legt
communicatieverantwoordelijke Yvette
Mortier uit. “Wij zijn een vzw, door het
bedrijfsleven zelf opgestart, om bedrijven
te helpen hun afvalstroom te beheren en
te beheersen. Val-I-Pac stimuleert de

bedrijven om industriële verpakkingen te
recycleren en coördineert de rapportering
hiervan aan de overheid. Zo doen
vandaag 8.400 bedrijven voor hun
wettelijke verplichtingen inzake bedrijfsmatig verpakkingsafval een beroep op
Val-I-Pac. Om het selectief sorteren van
verpakkingsafval te stimuleren, beloont
Val-I-Pac de bedrijven die op een goede
manier voorsorteren. Zo hebben in 2006
bijna 21.000 bedrijven van deze premies
genoten. Het grootste deel van deze

bedrijven zijn KMO’s.”
Werknemers uit de streek
“Val-I-Pac had zijn kantoor eerst enkele
maanden in Brussel, maar daarna vestigde
de organisatie zich in de bedrijvenzone
langs de Koningin Astridlaan in Wemmel.
Hier werken 27 mensen, de helft mannen
en de helft vrouwen. De meerderheid is
uit de streek afkomstig. Ikzelf woon al 24
jaar in Sint-Genesius-Rode, maar ik ben
afkomstig van Wemmel”, zegt Yvette
Mortier. “Ik liep eerst school in de vrije
basisschool Mater-Dei. Daarna ging ik
met de tram van Wemmel naar Laken,
waar ik les volgde in het Franstalig
Koninklijk Lyceum. Talenkennis vind ik
immers zeer belangrijk. Nu ik elke dag
terug naar Wemmel kom, is het me
opgevallen dat het hier serieus is veranderd. Alleen al de komst van de nieuwe
Markt is een enorm verschil.”
“Van de 27 mensen die bij Val-I-Pac
werken, is er slechts één die met de bus
naar het werk komt. De verbinding van
het openbaar vervoer naar de bedrijvenzone is niet evident. De bedrijvenzone is
wel vlak bij de grote ring gelegen en er is
ook voldoende parking, maar de toegang
van de snelwegen naar de hoofdstad
wordt steeds moeilijker. Toch blijft Val-IPac in Wemmel gevestigd. Het huurcontract is immers net met negen jaar
verlengd. En we zijn hier graag. Tijdens
de middagpauze of na het werk kan je in
Wemmel makkelijk terecht voor boodschappen en als we met onze bedrijfscontacten op restaurant gaan, is er in elke
prijsklasse iets goeds te vinden”, weet
Yvette Mortier.
Sport werkt aanstekelijk
De werknemers van Val-I-Pac gaan in
Wemmel niet alleen winkelen of eten, ze
sporten er ook. “Nu raak je een gevoelige
snaar”, lacht Yvette Mortier. “Hier wordt
heel wat afgesport. Dat heeft veel te
maken met de positieve invloed van onze
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financieel directeur Luc Van De Vondel.
Hij zet zijn collega’s aan om te sporten en
dat werkt blijkbaar aanstekelijk, want
bijna iedereen is inmiddels betrokken bij
een of andere ‘doe-activiteit’. Dat komt
de team spirit natuurlijk wel ten goede en
het verklaart meteen ook waarom hier
maar zeer weinig personeelsverloop is”,
zegt de communicatieverantwoordelijke.
“Ik spoor de collega’s aan om te sporten”,
bevestigt financieel directeur Luc Van De
Vondel. Hij is zelf een topsporter
geweest, die nog naar de Olympische
Spelen in Seoul is gegaan voor de 100 en
200 meter schoolslag. Zijn echtgenote is
Lea Alaerts, die 22 jaar lang het record op
de 100 en 200 meter op haar naam had
staan. “Enkel Kim Gevaert heeft dat
record gebroken”, zegt Van De Vondel.
Bij zijn collega’s tracht hij zijn passie voor
de sport over te brengen en met succes.
De mannen gaan met een zestal regelmatig tijdens de middag lopen in de velden
rond Meise en in de omgeving van Ossel.
Ook vele dames laten zich van hun
sportiefste kant zien, want als het kan,
lopen ze tijdens het middaguur enkele
rondjes rond de vijver. Maar dat is niet
het enige. Je mag gerust stellen dat Val-IPac een dynamisch bedrijf is. “Wij
hebben met enkele werknemers deelgenomen aan de 20 kilometer van Brussel en
we doen ook met drie teams van in totaal
18 werknemers mee aan de aflossingsmarathon die eind september aan het
Heizelplateau plaatsvindt. Eén keer per
jaar trekken we er met alle werknemers
op uit om samen iets te doen. Vorige keer
combineerden we sport met cultuur en
stonden de afvaart van de Lesse en een
bezoek aan de abdij van Maredsous op het
programma. Twee jaar geleden was er een
gegidste rondleiding in de hoofdstad met
achteraf een vragenquiz over de cultuur
en geschiedenis van Brussel. Met z’n allen
samen sporten of activiteiten doen,
bevordert de groepsgeest en dat merk je
aan de sfeer. We hangen goed aan elkaar”,
zegt Van De Vondel, die in de Neerhoflaan in Wemmel woont.
“Wemmel is in positieve zin geëvolueerd”, vindt hij. “Wemmel heeft met de
Markt, waar nu de laatste fase van is
aangebroken, een hart gekregen. De
ambiance die er is op de zondagsmarkt,
was hier vroeger niet te bespeuren”,
besluit Van De Vondel.
Joris Herpol
Info: www.valipac.be

Kom uit je schelp
Natuurpunt Wemmel
Een oud bos, een beekje, een kikkerpoel,
een holle weg. Allemaal kennen we wel
die mooie plekjes om ons heen. Ook in
Wemmel zijn er nog te vinden. Dat een
bonte verzameling planten en dieren er
ongestoord kunnen leven en dat de
mensen er van de rust en de natuur
kunnen genieten, is in belangrijke mate te
danken aan de inzet van natuurverenigingen zoals Natuurpunt. Duizenden
enthousiaste vrijwilligers vormen het
kloppend hart van de vereniging. Zij
staan voortdurend op de bres voor de
natuur. Onze lokale afdeling organiseert
geleide natuurwandelingen, geeft een
plaatselijk contactblad uit, werkt mee aan
tijdschriften, organiseert alle beheerswerken in het Beverbos, werkt aan wandelpaden, enzovoort.
Helpende handen zijn altijd welkom,
maar ook als gewoon sympathiserend lid
hebben we je nodig. Om sterker te staan!
Hou je van je streek, van wandelen in de
natuur en van vogels, planten en insecten
observeren? Of wens je de handen uit de
mouwen te steken om de natuur te
beschermen? Of wil je doodgewoon

regelmatig iets lezen over natuur en
natuurbehoud in Vlaanderen? Word dan
lid van Natuurpunt.
Het lidgeld bedraagt slechts 20 euro per
jaar en daarvoor krijg je het tweemaandelijks verenigingsblad ‘Natuur.blad’, een
regionale driemaandelijkse ‘Nieuwsbrief ’
en tweemaal per jaar ons lokaal infoblad.
Niet onbelangrijk: wie nu lid wordt en 20
euro stort, is automatisch in orde tot
einde 2008. Een overschrijving kan
gebeuren op rekening 230-0044233-21
van Natuurpunt nationaal of op rekening
001-3534772-71 van Natuurpunt
Wemmel. Vergeet niet je volledige adres
te vermelden; de rest volgt vanzelf.
Meer info vind je op de website van
Natuurpunt, maar ook op onze eigen
webstek. Neem een kijkje op http://users.
skynet.be/natuurpuntwemmel/
Telefonisch kan je contact opnemen met
een van onze bestuursleden op de
nummers 02-461 35 32 en 02-460 26 11.
Kom uit je schelp. De natuur heeft je
nodig. En vice versa.
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Kazou terugkomdag
zaterdag 15 september
GC de Zandloper

‘Op vakantie met de CM’, het lijkt een ingeburgerd begrip. Maar
ken je de vzw die zich hiermee bezighoudt, Kazou? In onze
regio zorgen de 400 vrijwilligers van Kazou voor de begeleiding
van 2.000 vakantiegangers. Om de zomer in schoonheid af te
sluiten, houden ze elk jaar hun ‘Terugkomdag’. Dit jaar proppen
ze GC de Zandloper vol met animatie en optredens. Ook alle
vrienden, familie, sympathisanten of liefhebbers van goede
muziek zijn meer dan welkom! Kazou is een open organisatie.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Voor maar zes euro (en nog
korting via voorverkoop op www.terugkomdag.be) kan je de
hele namiddag en avond bij ons terecht!
Programma:
13.30 uur: Animatie en begeleide attracties voor jong en oud. De
buiken worden flink gevuld.
17.30 uur: Bart Peeters met zijn laatste show ‘Slimmer dan de
zanger’
20.00 uur: Cookies & Cream zorgen voor een spetterende
liveshow vol hits en spektakel
22.00 uur: Stubru-DJ Christophe Lambrecht speelt ten dans

Jeugdactiedag gaat op stap met
Stam en Pilou
Jeugdraad Wemmel vzw
i.s.m. Wemmelse jeugdverenigingen
zondag 23 september - vanaf 14.00
tot 17.00 uur - GC de Zandloper

Op zondag 23 september kan je samen met Stam en Pilou
ontdekken waar de lokalen van de Wemmelse jeugdverenigingen
zijn. Trek je stapschoenen aan of breng je fiets mee en kom met
de hele familie meedoen! Tijdens een leuke wandel- of fietstocht
bots je op verschillende plaatsen in Wemmel op een hindernis.
Kan je alle hindernissen de baas en vind je wat we zoeken, dan
krijg je een geschenkje en je wint misschien de hoofdprijs. In GC
de Zandloper kan je even uitrusten of aan enkele leuke activiteiten deelnemen. Mogen Doen vzw brengt er zijn ‘3-2-éénakters’
en de allerkleinsten kunnen er deelnemen aan een kleurwedstrijd. Plezier verzekerd! De jeugdactiedag is volledig gratis!
Inschrijven hoeft niet.
Info:
Lies Timperman, 02-460 73 24, lies.timperman@derand.be

Info: www.terugkomdag.be

Wekelijkse conditiegym
Sociaal Culturele Vereniging Vlaamse Liberale Vrouwen (SCVVLV)
Om een goede conditie te ontwikkelen, worden de deelnemers
door professionele trainers gemotiveerd en gestimuleerd.
‘Bodyshaping’ is daarbij mooi meegenomen. De jaarlijkse
bijdrage van 70 euro bevat het cursus- en lidgeld, de verzekering
en het huurgeld voor het gebruik van de infrastructuur en de
muziekinstallatie. De dochters (14 t/m 17 jaar) van aangesloten
leden betalen slechts 50 euro.
De verzekering is geldig zodra een doktersattest, waaruit de
medische geschiktheid blijkt, wordt ingeleverd en dit uiterlijk
eind oktober 2007. Voor het comfort wordt gevraagd om een
sportmat of badlaken mee te brengen.
De conditiegym vindt elke woensdag plaats in de conferentiezaal
van de Zandloper. Er is keuze tussen:
- 1ste groep: 19.00 tot 20.00 uur
- 2de groep: 20.00 tot 21.00 uur

- 3de groep: 21.00 tot 22.00 uur (BBB-programma*)
(*) Programma met extra aandacht voor de borst-, buik- en
benenspieren. Geïnteresseerden kunnen via een gratis proefbeurt
kennismaken met het programma. Inschrijven kan ter plaatse een
kwartier voor de aanvang van iedere beurt.
Info:
Monique Van der Straeten, monique.van.der.straeten@scarlet.
be, 02-461 19 38, voorzitter Gymclub Sportivak SCVVLV
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Geert Lagae
Transit - Transat
Ma 05-09 tot ma 01-10

Mogen Doen
Voor het begon
Vr 21-09 en za 22-09

“There are no stars in the New York sky,
they’re all on the ground” (Lou Reed). Het
werk ‘Transit-Transat’ gaat over de mens in
de transatlantische metropool, de stad der
steden: New York.
“Ik wil een beeld schetsen van de transit in
New York, waarbij ik zoek naar de
houding van de mens op straat, in de
metro, de ferry… terwijl hij/zij onderweg
is naar een bestemming. De beelden tonen
de stad als een grote mierenhoop, maar
ook de eenzaamheid van het alleen
onderweg zijn van de ‘haves and the have

‘Voor het begon’ is een magisch realistisch
sprookje, bedoeld voor een breed publiek.
Door een speling van de natuur werd de
wereld teruggespoeld naar een toestand
van voor het begon. Wat er dan allemaal
gebeurt, wordt op een komische, bijna
hilarische wijze vertolkt in een luchtige,
meeslepende muzikale verpakking. Het
Collectief VHB is samengesteld uit
individuele artiesten en acteurs uit het
betere amateurstheater. In 2005 speelden
de meeste uitvoerders mee in het totaalspektakel ‘RandRevue 2005’ en dat

expo

musical

smaakte naar meer.
Johan Waegeman (auteur) - Bert Candries
(componist) en Frank De Beule (regie)
Meer info: www.mogendoen.be
nots’. Is de bestemming belangrijker
geworden dan de weg? Een belangrijk
element in dit werk is het unieke licht in
New York. De hoge gebouwen zorgen
voor diepe schaduwen als in een kloof,
maar tegelijkertijd weerkaatsen de
glaspartijen het licht in alle richtingen. De
weerkaatsingen van de hemel boven New
York zijn zichtbaar in de lager gelegen
stad.”
In zijn werk zoekt Geert Lagae naar het
nut en de kracht van fotografie. Op dit
ogenblik wordt er meer gefotografeerd
dan ooit tevoren. Wat zal de impact zijn
van de grote hoeveelheid ongeprinte foto’s
op het medium? Wat wordt de rol van
fotografie?
De tentoonstelling is geopend van
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00
uuruur. Op zaterdag van 9.00 tot 12.00
uur. Op zondag gesloten. De tentoonstelling is niet te bezichtigen van 15 tot 23
september en op 30 september.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

20.00 uur - GC de Zandloper
tickets: 13 euro (kassa), 10 euro (vvk),
9 euro (abo)

Das Leben der Anderen
Vr 28-09
film

Oost-Berlijn, 1984. De bevolking wordt in
bedwang gehouden door de Stasi, de OostDuitse geheime politie. Officier Gerd
Wiesler krijgt de opdracht de succesvolle
schrijver Georg Dreyman en diens
vriendin af te luisteren. De Stasi voorziet
zijn appartement van afluisterapparatuur
en Wiesler vestigt zich op de kale zolder in
de hoop het koppel te betrappen op WestDuitse sympathieën. Wiesler, vrijgezel en
zo goed als zonder privéleven wordt via
zijn koptelefoon geconfronteerd met de
voor hem vreemde wereld van liefde,
literatuur en het vrije denken. Hij begint te

twijfelen aan de rechtvaardigheid van zijn
acties en doet het ondenkbare: hij beschermt Dreyman… Das Leben der
Anderen kreeg de Oscar voor beste nietEngelstalige film.
Duitsland, 2006. Regie: Florian HenckelDonnersmarck. Met: Martina Gedeck,
Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich
Tukur, Thomas Thieme, Volkmar Kleinert
en Hans-Uwe Bauer.
20.00 uur - GC de Zandloper
tickets: 3 euro (kassa), 2,50 euro (vvk),
filmstrip met 5 tickets: 10 euro
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* Tenzij anders vermeld, hebben de activiteiten plaats in GC de Zandloper.
1ste maandag van de maand
(vanaf 3 september)

Kookclub WL groep 1

Kookclub

19.00

2de maandag van de maand
(vanaf 10 september)

Kookclub WL groep 2
02-460 17 82

Kookclub

19.00

Maandag
(vanaf 3 september)

Turnen Sint-Servaas
02-460 00 94

Turnen

20.15

Maandag

Wemmels Gemengd Koor
02-460 13 21

Koorzang

20.30
(Auxilium)

Maandag
(vanaf 10 september)

Biodanza Rolando Toro
0479-79 90 68

Biodanza

20.00

Dinsdag

Koninklijke fanfare St.-Servaas
02-460 25 74

Repetitie

20.00

Dinsdag
(om de 2 weken vanaf 9 oktober)

De Schaar
02-460 15 04

Naaicursus

13.00

Dinsdag

WEVO Wemmel
02-460 05 25 - 02-461 08 75 - 02-460 37 37
mia@vlmbrabant.be

Volleybal

20.00
(Sporthal)

Dinsdag
(vanaf 4 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 052-37 08 50 - 0496-31 29 06

Funky Groove 2 (2de middelbaar)
Funky Moves (3de en 4de middelbaar)
Funk dinsdag (volwassenen)

18.00
19.15
20.30

Elke 2de dinsdag
(vanaf 11 september)
Elke 3de dinsdag
(vanaf 18 september)

KAV Wemmel
02-460 38 49
02-460 23 75

Wandelen

13.30

Nordic walking

13.30 (carpool

Woensdag
(vanaf 5 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43
02-567 16 37
0496-31 29 06

Kleuteruurtje (2de kleuterklas) (conferentiezaal)
Kidz 1 (1ste lj lager onderwijs) (expressieruimte)
kleuteruurtje (3de kleuterklas) (conferentiezaal)
Kidz 2 (2de lj lager onderwijs) (expressieruimte)
Jazz (vanaf 5de lj lager onderwijs) (conferentiezaal)
Kidz 3 (3de lj lager onderwijs) (expressieruimte)
B Boys (vanaf 5de lj lager onderw.) (conferentiezaal)
Kidz 4 (4de lj lager onderwijs) (expressieruimte)

14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00

Woensdag
(vanaf 5 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

Repetitie Wamblientjes

14.00

Woensdag
(vanaf 5 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

Gitaar boor beginners
(van +/- 10 jaar)

14.00
15.00

Woensdag
(vanaf 5 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

AZ –Atelier beeldende kunsten 6j-12j

14.00

Woensdag
(vanaf 5 september)

Markant
02-460 69 31

Turnen 50+

9.00

Woensdag
(vanaf 12 september)

SCVLV Wemmel
02-461 19 38

Conditiegym
		
		

Woensdag

Volkskunstgroep Vaartkapoen
02-460 24 97

Dans en zang

20.00

Woensdag

AVO Turnen
02-460 08 75

Turnen volwassenen (Franse gemeenteschool)

Vanaf 19.00

Donderdag
(vanaf 7 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 02-567 16 37 - 0496-312906

Dance Factory (6de lj lager onderwijs)
Funky Vibes (4de, 5de, 6de middelbaar en ouder)
Funk donderdag (volwassenen)

18.00
19.15
20.30

Donderdag (vanaf 6 september)

Mogen Doen vzw
02-452 33 43
02-567 16 37
0496-31 29 06

Dance Factory (6de lj lager onderwijs)
Funky Groove 1 (1ste middelbaar)
Funk donderdag (volwassenen)

18.00
19.15
20.30

Elke 1ste donderdag
(vanaf 6 september)

KAV Wemmel
02-460 26 42

Breinamiddag in auxilium

13.30

Elke 3de donderdag
(vanaf 20 september)

KAV Wemmel
02-460 54 54

Scrabble in auxilium

13.30

Donderdag (vanaf 20 september)

VTB/VAB
02-465 29 72
0476-74 64 79

Yoga

10.00

Donderdag (vanaf 6 september)

Judoclub Budokan
0475-73 19 00

Judo

18.00-19.30
19.30-21.00

Donderdag (vanaf 6 september)

Davidsfonds Wemmel
02-460 26 04

Tekenen en schilderen

19.00

Donderdag
(vanaf 6 september om de 2 weken)

Fotoclub De Korrel

Fotoclub

20.00

vrijdag
(vanaf 7 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 02-567 16 37 - 0496-31 29 06

Teenz Dance (5de leerjaar LO)
Funky Vibes (5de en 6de middelbaar en ouder)
uitbreiding

18.00
19.00
20.15

Vrijdag (vanaf 14 september)

Happy Dance
02-411 79 11

Style en trendy beginners
Standard en Latijnse dansen gevorderden
Boogie

20.10
21.10
19.10

Vrijdag

AVO Turnen
02-460 08 75

Turnen kinderen (Franse gemeenteschool)

Vanaf 16.30

Vrijdag
(vanaf 7 september)

Coco Brazil Latin American Dance Club
02-267 44 12

Salsa

19.00

Zaterdag
(vanaf 9 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43 - 02-567 16 37 - 0496-31 29 06

Kleuteruurtje (2de-3de kleuterklas)
Kinderdans (1ste – 2de lj lager onderwijs)
Kinderdans (3de – 4de lj lager onderwijs)

10.00
11.00
12.00

Zaterdag
(vanaf 9 september)

Mogen Doen Vzw
02-452 33 43

KK Toneel (vanaf +/- 10 jaar)

10.00

Vrijdag (vanaf 21 september)

Meise)

Groep 1
Groep 2
Groep 3

19.00
20.00
21.00
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Natuurwandeling met exploratie van
eetbare paddenstoelen
Sociaal Culturele Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen
zondag 30 september - 14.30 uur Boskapel in Buggenhoutbos
De mensheid is in twee groepen te verdelen als het gaat om het
eten van paddenstoelen: de mycofagen en de mycofoben. De
groep van mycofagen wordt regelmatig geconfronteerd met
problemen rond vergiftigingen door het eten van de verkeerde
paddenstoelen, terwijl dit verschijnsel bij de mycofoben niet of
nauwelijks voorkomt. België is traditioneel een land dat door de
tweede categorie wordt bevolkt. Paddenstoelvergiftigingen
komen bij ons relatief weinig voor. Onze samenleving verandert
echter, er immigreren groepen mycofagen naar ons land en door
de neiging om te zoeken naar nieuwe voedings- en genotsmiddelen ontstaan er problemen. Van de ongeveer 10.000 soorten
paddenstoelen zijn de meeste ongeschikt voor consumptie, maar
toch zijn een aanzienlijk aantal goed geschikt om te eten. De
meest bekende in het wild groeiende paddenstoelen zijn:
cantharellen, morieljes, eekhoorntjesbrood, melkzwam,
keizeraman en truffels. Er zijn echter geen simpele regels om te
bepalen of een paddenstoel eetbaar of giftig is, alles hangt samen
met de identificatie. Deze begeleide wandeling van ongeveer
twee uur maakt je wegwijs in het gamma van de eetbare
paddenstoelen.
Deelname in de kosten bedraagt voor leden en hun partner 5
euro p.p., voor niet-leden 7 euro (gids en koffie met pannenkoek
inbegrepen).
Info: monique.van.der.straeten@scarlet.be, 02-461 19 38

Cage-voetbaltoernooi
KeskizZ
zondag 9 september
parking gemeentehuis
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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

Op zondag 9 september organiseert KeskizZ de tweede editie
van het Cage-voetbaltoernooi op de parking voor het gemeentehuis, Dr. H. Folletlaan 28. Cage-voetbal is een leuke variant op
het bekende balspel. Er wordt gespeeld binnen een ijzeren ‘cage’.
Je ploeg bestaat uit minimum 4 deelnemers. De deelnemers
moeten ouder zijn dan 14 jaar.
Inschrijving: info@keskizz.be of 0477-89 95 24
Info: www.keskizz.be

Voor info, tickets en reservering
Voor het eigen programma van de Zandloper kan je bij
Nadine Poty en Inge Demeestere van het onthaal terecht van
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 tot
16.00 uur en op zaterdag gesloten)
tel. 02-460 73 24 fax 02-460 55 37
e-mail: info@dezandloper.be
website: www.dezandloper.be
rek.nr. 091-0113148-75
Gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke
voorstelling het gaat.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie/wat

Waar

Info

03 14.00

OKRA
Zang

Auxilium

jefcoeman@msn.com

04 13.00

Markant
Wandelen en fietsen

GC de Zandloper

02-460 16 69

04 18.00-19.45

Rode Kruis
Bloedinzameling

Zaal De Herleving,
Dorpsstraat 53, Brussegem

02-460 75 51

06 19.30

Markant
Voorstelling jaarprogramma met tentoonstelling

GC de Zandloper

02-460 16 69

07 14.30

OKRA
Kaartnamiddag

Auxilium

jefcoeman@msn.com

10 14.00

OKRA
Wandelclub

SKC

jefcoeman@msn.com

11 14.00

OKRA
Hobbyclub

Auxilium

jefcoeman@msn.com

13 20.00

KAV
Geheugentraining

Auxilium

02-460 26 42

Mogen Doen Tentoonstelling:
‘Zebra Kids Foundation’ Zeger Carré en Belinda Aebi

GC de Zandloper

02-452 33 43

17 14.00

OKRA
Zang

Auxillium

jefcoeman@msn.com

18 15.00

OKRA
Bestuursvergadering

Auxilium

jefcoeman@msn.com

23 14.00

Wemmelse jeugdverenigingen
Jeugdactiedag

GC de Zandloper

02-460 73 24

24 13.00

Markant
Wandeling door de Europese wijk

Parking gemeentehuis

02-460 26 42

25 14.00

OKRA
Kaartnamiddag

Auxilium

jefcoeman@msn.com

25 14.00

DIC-Markant
Beleggingsnamiddag

GC de Zandloper

02-460 57 42

25 18.00-19.45

Rode Kruis
Bloedinzameling

Gemeenteschool,
Winkel 56, Wemmel

02-460 75 51

27 14.00

Markant
Leesclub

GC de Zandloper

02-460 69 31

27 14.30

OKRA
Ledenvergadering

Auxilium

jefcoeman@msn.com

30 14.30

SCVLV
Natuurwandeling met exploratie van eetbare paddenstoelen

Boskapel in ’t Buggenhoutbos

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

14 14.30

Gezinsbond
Tweedehandsbeurs speelgoed

20 14.30

Gezinsbond
Tweedehandsbeurs herfst- en winterkledij

16 t/m Doorlopend
23

oktober

GC de Zandloper

Inschrijven enkel op 25/09 tussen
18.00 en 20.00 uur
02-460 00 55 of 0472-29 87 53

GC de Zandloper

Inschrijven enkel op 25/9 tussen 18.00
en 20.00 uur
02-460 00 55 of 0472-29 87 53

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor oktober 2007 bekend willen maken, bezorgen voor 5 september een lijstje met een
beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten aan GC de Zandloper.

