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DE ZANDLOPER

WEMMELAARS EN HUN PASSIE

Michaël Bellon toont
verzameling tricolore
truien in boek

De Rode Duivels
in elf shirtstories
Op het WK voetbal van 1982 in Spanje maakte Ludo Coeck
een fenomenale en belangrijke goal tegen El Salvador. In
mijn herinnering ‘jaste’ hij het leer vanop zowat 150 meter
afstand recht in de linkerhoek. In de realiteit bleek het
vanop ‘slechts’ 35 meter te zijn. Het truitje dat Coeck
droeg op die memorabele avond is vandaag in het bezit
van Michaël Bellon, een verzamelaar uit Wemmel.
Michaël Bellon, van beroep journalist
en publicist, van passie verzamelaar van
voetbalmemorabilia, heeft waarschijnlijk
de grootste collectie voetbalshirts van
onze nationale ploeg. Zo’n verzameling
is uiteindelijk maar een hoop truitjes.
Maar als je het verhaal erachter kent,
en die truitjes zelf gaat aankleden,
wordt het een boeiende bezigheid.
Bellon ging dan ook op zoek naar het
verhaal achter de shirts van de Rode
Duivels, en verzamelde die in een
boek: Tricolore truien. ‘Dat truitje van
Ludo Coeck bijvoorbeeld, is voor velen
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nog steeds het meest legendarische dat
de nationale ploeg ooit heeft gedragen.’
Het ziet er inderdaad elegant uit, met
die twee gele linten die van onder de
oksels naar beneden lopen. Bellon weet
er meer van: ‘De vrouw van de
toenmalige eigenaar van kledingsponsor Admiral, een Nederlandse
oliebaron, heeft het truitje mee
ontworpen.’
Geen shirts maar caps
‘Ik ben een voetbalnostalgicus’, legt
Bellon uit. ‘Vandaar dat ik een zestal

jaar geleden met deze collectie begonnen ben.
Een beetje per toeval eigenlijk. Ik zag op eBay
plots de voetbaltruitjes staan die ik in mijn jeugd
zo graag wilde hebben. Ik heb ze dan maar
gekocht, en heb in de loop der jaren mijn
collectie altijd maar uitgebreid.’ Het oudste shirt
dat Bellon in zijn bezit heeft, is er eentje uit de
jaren 60. Het oudste dat in zijn boek figureert,
dateert van net voor het WK in Zwitserland in
1954. Om de verhalen die in zijn boek staan te
verzamelen, ging hij ook aankloppen bij
familieleden en afstammelingen van gewezen
internationals, maar over het algemeen hebben
ook die nog weinig souvenirs. ‘Ik denk niet dat
er nog veel oudere truitjes bewaard zijn gebleven.
Shirts werden tot de jaren 70 meerdere keren
gebruikt en werden nog niet bijgehouden door
de spelers. Ze zijn waarschijnlijk verloren
gegaan.’ Wat spelers wel bijhielden in de
vooroorlogse periode, waren hun ‘caps’. ‘Elke
speler die geselecteerd werd voor de nationale
ploeg kreeg een klein petje. Een traditie die
kwam overgewaaid uit het Engelse collegevoetbal. Op die petjes stond het jaartal waarin de
speler voor het eerst geselecteerd werd voor de
nationale ploeg. Na elk seizoen werden er voor
iedere interland waarvoor de speler geselecteerd
werd, sterretjes toegevoegd op de cap. Zo’n cap

heb ik in mijn collectie. Die is van
Joseph Thys, een vijftienvoudige
international die bij Union SaintGilloise speelde en zijn eerste
selectie haalde in 1911.’
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Een papieren museum
België heeft in tegenstelling tot de
ons omringende voetbalgekke
landen geen voetbalmuseum. In
Engeland en Nederland bestaat dat
wel en in Duitsland zijn er plannen.
‘Misschien is het een ideetje voor
onze voetbalbond’, knipoogt Bellon.
‘In het nieuwe stadion kan er
eventueel een hoekje gevonden
worden.’ In afwachting besloot hij
een boek te vullen met zijn collectie,
en vooral met de verhalen die erin
verweven zijn. Zo is er het verhaal
van de wereldbeker van 1970 in
Mexico. De shirts van alle
deelnemende ploegen werden
geleverd door Umbro, maar blijkbaar kreeg de ene ploeg wat meer
kwaliteit dan de andere. ‘De
Engelsen kregen lichte truitjes met
perforaties voor de verluchting,
terwijl de Belgen onder de loden
Mexicaanse hemel moesten aantreden
met katoenen shirts met lange
mouwen.’ Gelukkig waren die shirts
wit, wat de hitte toch iets draaglijker
gemaakt moet hebben. ‘Dat was dan
weer te danken aan de excentrieke bondscoach
Raymond Goethals. De tovenaar wilde dat zijn
ploeg in het wit speelde, want hij meende dat
zijn spelers elkaar zo gemakkelijker zouden
vinden op het terrein.’
Bellon is zelf een groot supporter van de Rode
Duivels, dat hoeft geen betoog. ‘Altijd al
geweest. Ook in de beginjaren van dit millennium, toen het allemaal wat minder liep voor
onze ploeg. De thuismatchen probeer ik zo veel
mogelijk mee te pikken. Ik miste van de
kwalificatiecampagne voor Brazilië enkel de
laatste match tegen Wales. De rest heb ik
allemaal gezien.’ Michaël woont dan ook op
nog geen twee kilometer van het Koning
Boudewijnstadion. ‘Ik kan er gewoon te voet
naartoe.’
Maarten Croes

Tricolore truien. De Rode Duivels in elf
shirtstories 1904-2014 werd uitgegeven bij
De Bezige Bij Antwerpen en is te koop in
de boekhandel. Het boek (hardcover) telt
256 pagina’s en kost 22,50 euro.

Musical cocktail
Fanfare Wemmel
zondag 22 juni
vanaf 15.30 uur - gemeentelijk complex Zijp
Op zondag 22 juni serveert Fanfare Wemmel een musical cocktail. Vanaf 15.30 uur
ben je welkom in het gemeentelijke complex Zijp voor een heerlijke mix van
muziek, zomerse drankjes en tapas. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop
en 6 euro aan de kassa. Ze zijn verkrijgbaar bij alle muzikanten of via
fanfare.wemmel@gmail.com.

Speelse taalvakantie
Nederlands met
Circus Babbelkous
vzw ‘de Rand’ en
Panta Rhei vzw
30 juni tot 4 juli
Panta Rhei en ‘de Rand’ organiseren
creatieve en leerrijke taalstages voor
kinderen van 4 tot 12 jaar voor wie het
Nederlands niet de moedertaal is.
Nellie, Pipa, Ricco, Gus en de circusdirecteur vormen samen circus
Kababbel. Pipa is een grapjesmaker,
Gus is meestal wat triest, Nellie is een
geweldige acrobate en Ricco is
superhandig. Omdat Ricco nog niet zo
goed Nederlands begrijpt, loopt het al
eens fout. Gelukkig leidt de circusdirecteur alles in goede banen.
Het circuspersoneel groet iedere
ochtend de kinderen met een verhaal

of een liedje. Daarna starten de
activiteiten in verschillende groepen,
volgens de leeftijd en het taalniveau
van de kinderen. Ze spelen, knutselen,
bewegen, zingen ... Op vrijdag
nodigen ze ouders en grootouders uit
voor een slotmoment.
Inschrijven via www.babbelkous.be
Meer info: GC de Zandloper,
02 460 73 24, info@dezandloper.be

Creatieve taalstages Frans
Atelier Overbos
zomervakantie
De taalstages richten zich tot
Nederlandstalige of tweetalige kinderen
van 8 tot 12 jaar. Een basiskennis Frans
is niet vereist, omdat de groepjes maar
8 à 10 kinderen tellen. Dankzij een
uitgebreid assortiment knutsel- en
speelmateriaal, ondersteund door
didactische middelen, zal je kind vorderingen maken, op zijn niveau. Elke stage
wordt uitgewerkt rond een wekelijks algemeen thema met dagelijks nieuwe,
verrassende accenten. Atelier Overbos is omgeven door een ruime tuin die de
kans biedt om buiten tal van activiteiten te organiseren, als het weer het toelaat.
De stages worden georganiseerd en geleid door Christel Van Cauwenbergh, die
jaren ervaring heeft opgedaan in het onderwijs.
Locatie: Atelier Overbos, Koningin Fabiolalaan 25, Wemmel
Meer info over data en inschrijven: 0496 80 10 08, juf.christel@hotmail.com,
of ontdek meer over ‘Atelier Overbos’ op Facebook.
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VERENIGING IN DE KIJKER

Landelijke Gilde
Relegem-Wemmel

nieuwe activiteit een risico in. Het is goed
als we winst maken, maar wie zou het
verlies dragen? Dat betekent echter niet
dat we nooit iets nieuws organiseren. Zo
zijn we bijvoorbeeld gaan wipschieten.’
Uit de put gehaald
Verlies dragen, Verhasselt kan ervan
meespreken. ‘Ik heb mij begin jaren 80 bij
de Landelijke Gilde aangesloten. Er waren
toen 20 leden en er was 20.000 frank in
de kas. Met andere woorden: de Gilde
was op sterven na dood. Ik heb toen met
enkele gelijkgestemden opnieuw leven in
de vereniging geblazen. Door hard te
werken hebben we de vereniging op de
rails gekregen. Vandaag tellen we 130
leden.’

V.l.n.r. Jozef De Prins, Luc Van de Gucht, Jozef Verhasselt

© Tine De Wilde

Hoewel de bestuursleden moeten bekennen
dat daar ook ‘papieren leden’ bij zijn.
Verhasselt: ‘Als je lid wordt, krijg je ook
een abonnement op het magazine Nest.
Een deel van onze leden doen het
daarvoor, en blijven voor de rest weg van
de activiteiten. Per initiatief doen er zo’n
50 personen mee. Ongeveer de helft dus,
maar voor ons is dat een succes.’

we er zelfs te kort. We konden de
vraag niet volgen.’

Bij de naam Landelijke Gilde denk ik aan
boeren en landbouw. Maar klopt dat ook?
Van de Gucht: ‘Vroeger misschien wel,
maar intussen zijn er in Relegem of
Wemmel nog nauwelijks landbouwers
actief. Dus hebben de overkoepelende
organisatie en wijzelf ons moeten
heroriënteren. Eigenlijk zijn we vandaag
een vereniging als alle andere. Al hebben
we ook aandacht voor landbouw. Zo
bezochten we al de Brusselse vroegmarkt
en een boerderij.’

Verhasselt vervolgt: ‘Onze leden
zeggen soms dat we altijd dezelfde
activiteiten organiseren: een fakkeltocht, pensenkermis of kooklessen.
Maar elke activiteit heeft succes,
waarom zou je ze dan veranderen of
schrappen? Bovendien houdt elke

Wemmel en Asse?
Nog iets wat opvalt: de vereniging
groepeert twee locaties, Relegem en
Wemmel. Voorzitter Jozef De Prins: ‘Dat
is een apart verhaal. Vroeger had Wemmel
ook een Landelijke Gilde, maar die
vereniging kwam niet echt van de grond.

De Landelijke Gilde is een vereniging voor iedereen met
een hart voor het platteland. Althans, zo definieert het
overkoepelende orgaan de vereniging op zijn website.
Maar bij de Landelijke Gilde Relegem-Wemmel gaat het
verder. Dat blijkt als je hun jaarkalender bekijkt, die oog
heeft voor meer dan alleen het platteland.
Voor het interview begint, valt meteen
een zinnetje op het T-shirt van een van
de bestuursleden op: ‘Samen beleef je
meer.’ Bestuurslid Jozef Verhasselt:
‘Wij doen meer dan een gemiddelde
Landelijke Gilde. Wij richten ons tot
jong en oud. Zo organiseren we samen
met de school in Relegem een fakkeltocht, waarop we dan pannenkoeken
bakken. De laatste twee edities hadden
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Dorpsfeesten
Een groot succes zijn de dorpsfeesten in
Relegem, waar bestuurslid Luc Van de
Gucht ook voorzitter van is. ‘Aan de
dorpsfeesten helpt elke vereniging in
Relegem mee. Dat maakt het zo leuk. En
intussen hebben we een mooi programma
op poten gezet. Een loopwedstrijd, een
fuif, een familiedag, een rommelmarkt.
Alles loopt mooi in elkaar over. Eigenlijk
mogen de feesten niet meer groeien
omwille van plaatsgebrek.’

telex
Daarom werd ons gevraagd om de leden van
Wemmel op te nemen, wat we ook hebben
gedaan. Maar het merendeel van de leden is
vandaag van Asse.’
Organiseert de Gilde dan ook evenementen in
Wemmel? Verhasselt: ‘Op het jaarmarktfestival
hebben we vorig jaar pensen gebakken, en dat
viel mee. Dus doen we dat dit jaar wellicht
opnieuw. We hebben zelfs plannen om er
bijvoorbeeld ook hamburgers te serveren.
Maar ik moet het toegeven: we doen meer in
Relegem.’
Toekomst
Eén activiteit valt op: de driedaagse reis. ‘Een
traditie die we sinds onze 75e verjaardag om de
vijf jaar in ere houden. Zo zijn we naar de Elzas
geweest, en Friesland. Dit jaar bestaan we 95
jaar en trekken we terug de grens over. Om
onze eerste reis te bekostigen, hebben we onze
pensenkermis georganiseerd. En kijk: die is
volgend jaar ook al aan haar 25e editie toe.’
Tot slot blikken we even vooruit. De Prins: ‘Er
is één ding dat ik hoop, en dat is dat ik het
bestuur kan verjongen. De jongste bestuurder is
nu 52 jaar, dus we moeten stilaan denken aan de
opvolging. Maar ik heb er vertrouwen in.
Relegem is een kleine, maar gezellige gemeente.
Het verenigingsleven leeft hier nog.’
Bij het naar huis rijden begin ik te tellen. 95 jaar.
Best oud voor een vereniging. En door het
enthousiasme van de bestuursleden ben ik ervan
overtuigd: die 100 jaar zullen ze zeker halen.
Jens De Smet

Dorpsfeesten Relegem
20-21-22 juni
Meer info: www.lgrelegem.be

De gemeente krijgt 4,2 miljoen euro
subsidies van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) voor de
heraanleg van de rioleringen en het
wegdek in de Van Elewijckstraat
(3.865.000 euro) en de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel in de
In
Remekerstraat (380.000 euro).
de Chirolokalen in de Raedemakerlaan
is twee keer kort na elkaar ingebroken.
De dieven stalen geldkoffertjes met
zo’n 200 euro in, tien bakken frisdrank
Het college
en twintig bakken bier.
van burgemeester en schepenen
organiseert, in samenwerking met het
lokaal dienstencentrum, de Wemmelse
scholen en verschillende organisaties,
voor het eerst een familiefeest voor
ouders en kinderen in het park van de
De bibliotheek
Residentie Geurts.
van Wemmel sluit aan bij het klantvriendelijke bibliotheeksysteem van de
provincie Vlaams-Brabant. Leden
ontvangen voortaan een provinciale
lidkaart waarmee ze in 33 VlaamsBrabantse bibliotheken terecht kunnen.
Vanaf 2 juni kan je in de bib terecht
voor het lenen van e-boeken. Voor
3 e-boeken betaal je 5 euro. De
leentermijn bedraagt vier weken. De
e-boeken worden gedownload, zodat
je ze ook kan lezen zonder internetconnectie. De startcollectie bevat een
De gemeente
vierhonderdtal boeken.
krijgt subsidies voor de uitvoering van
het landschapsbeheersplan, waarin
onder meer de renovatie van de
kerkmuur Sint-Servaas, de aanleg van
het park aan het gemeentehuis en de
heraanleg van de omgeving van de
Academie en het gemeentehuis vervat
In de Pastorijstraat komen
zijn.
70 nieuwe parkeerplaatsen om het
historische centrum rond de kerk

autoluw te maken.
Het kruispunt van de
Maalbeeklaan met de Folletlaan is afgesloten
voor werken aan een Fluxys-gasleiding.
In de politiezone AMOW (Asse, Merchtem,
Opwijk en Wemmel) krijgen voertuigen die
niet reglementair geparkeerd zijn, in afwachting
van een proces-verbaal, een kaartje van de
politie onder de ruitenwisser met de melding
‘bericht van vaststelling’. Omwonenden
kunnen zo zien dat de politie effectief
optreedt en de overtreder wordt meteen op
Nog voor er één
zijn fout gewezen.
openbaar onderzoek, ontwerp, mobiliteits- of
milieustudie is bekendgemaakt over de bouw
van het nationaal voetbalstadion op parking
C, klinken de buurtbewoners strijdvaardiger
dan ooit. Ze zijn klaar voor een juridische strijd
en richten hiervoor de vzw Comité Parking C
De gemeente gaat de bodem van het
op.
voormalige stort op het einde van de Motte
onderzoeken om na te gaan of daar een
Het
speelbos kan worden aangelegd.
VeiligheidsInformatie-Netwerk, kortweg VIN,
dat zowat twee maanden geleden werd
ingevoerd, werpt zijn vruchten af. Dankzij
de tips van burgers kon de politie enkele
verdachten interpelleren en enkele inbraken
De gemeenteraad van april
voorkomen.
werd afgelast omdat er slechts vijf agendaHet gemeentebestuur zegt
punten waren.
wel het aantal gemeenteraden (tien per jaar)
die zijn vastgelegd in het gemeentedecreet,
Verschillende buurtbewoners
te zullen halen.
willen de kouters ter hoogte van het
Beverbos, waar een nieuwe stoeterij zou
komen, opnemen in een ruimtelijk uitvoeringsplan om ze zo als open ruimte te laten
Het paasfeest van OKRA
beschermen.
Wemmel was een voltreffer: 176 senioren
schoven in zaal SKC de benen onder tafel.
In de tuin van de vrije basisschool Mater Dei
is een nieuwe speeltuin in gebruik genomen.
(JH)

Opendeurdag woon- en zorgcentrum HESTIA vzw
zondag 15 juni
14 tot 17 uur - Zijp 20, Wemmel
In het nieuwe woon- en zorgcentrum Hestia wonen nu, één jaar na de opening, meer dan
tweehonderd mensen uit Wemmel en omgeving. De opendeurdag is het uitgelezen
moment om te kijken hoe het is om te wonen in Hestia. Er zijn ook enkele infostands over
onder andere dementie en je kan tijdens een rondleiding ook kennismaken met de zorgbibliotheek en het dagcentrum. Wie zin heeft om zich als vrijwilliger enkele uurtjes per
week in te zetten voor de bewoners, krijgt aan de infostand alle informatie. Voor de
kinderen is er een springkasteel.
Iedereen is welkom om op het zomerterras te genieten van muziek van Eddy Vroman, drankjes
en hapjes en heel wat lekkers bij de koffie. De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig.
Meer info: www.soprimat.be (doorklikken naar ‘wzc Hestia’)
of bij Patrick Graind’Orge, woonzorgcoördinator Hestia, 02 462 04 46
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VERENIGINGSNIEUWS
Culinaire herboristenwandeling
Davidsfonds Wemmel
zaterdag 14 juni
Een herboriste leidt ons rond in het Meerdaelbos en laat
ons werkelijk proeven van de natuur. We spreken om 13 uur
af op de parking van het gemeentehuis van Wemmel.

Fietsen en wandelen in Wemmel en omgeving
Natuurpunt Wemmel
zomeractiviteiten
Onze afdeling organiseert in samenwerking met Bruisend Wemmel
voor het tweede jaar op rij enkele fiets- en wandelavonden tijdens de
zomermaanden.

Meer info: Marc Gielen, 02 269 97 31

***
Bedrijfsbezoek Douwe Egberts en Lotus
Davidsfonds Wemmel
vrijdag 4 juli
Een interessant bezoek dicht bij huis, aan het bekende
koffiemerk en bijhorende koekje. We spreken om 13 uur
af op de parking van het gemeentehuis van Wemmel.

Overzicht wandelactiviteiten
Avondwandeling in Amelgem op donderdag 12 juni
Amelgem is een gehucht ten noorden van Wemmel, met prachtige
hoeven, mooie vergezichten en smalle veldweggetjes. Samenkomst
om 19.30 uur aan café ‘t Hoekske (Zijp 2, Wemmel).
Avondwandeling in Beverbos op donderdag 10 juli
Beverbos is bij valavond een belevenis van geuren en geluiden. We
gaan in de weilanden en bossen op zoek naar de wespendief, gaai en
matkopmees. Samenkomst om 19.30 uur aan café FameX (Dries 100,
hoek Vanden Broeckstraat, Wemmel).

Meer info: Roger Rademaekers, 02 460 08 75

Dagfietstocht
Davidsfonds Wemmel
vrijdag 15 augustus

Avondwandeling in de Motte op donderdag 14 augustus
We wandelen via Relegem naar de Motte, een woest stukje natuur op
de grens van Wemmel. De Motte is oorspronkelijk de plaatsnaam van
een oud middeleeuws houten kasteel in Relegem. Nu hebben de
oude stortplaats van Wemmel en een straat diezelfde naam. De
stortplaats is bekend door de vele sprinkhanen. Samenkomst om
19.30 uur aan de parking van de sporthal van Wemmel (Dijk 34).

Afspraak om 10.30 uur op de parking van het gemeentehuis van Wemmel.

Voor deze drie wandelingen trek je stevig schoeisel aan en kleding in
functie van het weer. Het einde is telkens rond 21.30 uur.

Meer info: Roger Rademaekers, 02 460 08 75

Meer info:
Rik Devriese, 0496 32 09 32, hendrik.devriese@skynet.be

***

***
Nationale zomerzoektocht in MiddenLimburg – Hasselt en Genk
Davidsfonds
van 31 mei tot 14 september
De Davidsfondszomerzoektocht, is een auto- en fietszoektocht die je laat kennismaken met een mooi stukje
Vlaanderen. Via een lusvormig parcours kan je met
vrienden of familie de streek verkennen. In de prijzenpot
zitten vakantieweekends, luxearrangementen, etentjes in
sterrenrestaurants en een Davidsfondscultuurreis ter
waarde van 1.000 euro.
Vanaf 1 juni kan je pakketten verkrijgen bij Bob De
Cuyper (0475 98 86 77 of bobenannie39@hotmail.com).
Davidsfondsleden betalen 14 euro, niet-leden 19 euro.
Een pakket bevat een brochure met een beschrijving van
het parcours, de zoektochtvragen, fijne waardebonnen,
een folder met alle praktische informatie.

Fietsen langs natuurschoon
Wemmel en omgeving bezitten heel wat natuurschoon dat we graag
verkennen. Fietsend langs kleine wegen, nu en dan zelfs (goed
berijdbare) landweggetjes en gebruikmakend van het fietsknooppuntennetwerk, bestaande fietsroutes en eigen inspiratie, willen we genieten
van al het moois dat onze streek te bieden heeft.
We leggen telkens 30 à 40 kilometer af tegen een gemiddelde
snelheid van 15 km/u.
Data fietstochten
wekelijkse fietstochten op donderdagavond in juni, juli en augustus
19 en 26 juni
3, 17, 24 en 31 juli
7, 21 en 28 augustus
Voor al deze fietstochten komen we om 19 uur samen aan de
Zandloper (Kaasmarkt 75). Het einde is rond 21.30 uur.
Meebrengen: fiets in goede staat, kleding aangepast aan het weer
Iedereen rijdt mee op eigen verantwoordelijkheid.
Meer info: Jef Geelen, geelenjef@hotmail.com, 02 268 77 75
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Foto: Kristof Verbrugghe

Dankjewel Wemmelse vrijwilligers
Terugblik op het erepenningenfeest van de NCRW
21 Wemmelse vrijwilligers werden op 25 april in de bloemetjes gezet door de
Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW), tijdens het ‘erepenningenfeest’
in de Zandloper. Dat gebeurde als blijk van appreciatie voor hun inzet voor het
Wemmelse verenigingsleven. Pieter Ceuleers, voorzitter NCRW: ‘Ook vandaag
draaien onze verenigingen – en dat zijn er ondertussen meer dan 40 – op het
enthousiasme van vrijwilligers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven.
Dankzij hen komen mensen nog buiten, om samen of alleen iets bij te leren en na
een activiteit vaak gezellig bij te kletsen bij een koffie of een pint.’
Ceuleers vervolgt: ‘De redenen om deze 21 mensen te huldigen, zijn maar al te
goed bekend bij de respectievelijke verenigingen: oprichter of deelnemer van het
eerste uur, eeuwige positivist, altijd klaarstaan of nauwgezette penningmeester.
Noem maar op, het zijn stuk voor stuk enthousiaste mensen en sterkhouders van
het Wemmelse verenigingsleven.’
Vroeger ontvingen de gevierden een eremedaille voor hun inzet. Nu kregen ze
een beeldje dat verwijst naar de verbondenheid tussen mensen die vrijwilligerswerk met zich meebrengt. Een mooi aandenken aan een grote verdienste voor
Wemmel, dat meteen ook op de gevoelige plaat werd vastgelegd. De foto’s komen
terecht in het gulden boek van Willy Spittaels, waarin alle gevierden sinds het
ontstaan van het initiatief werden opgenomen. Met een drankje en een optreden
van Maharadjazz kon de avond niet meer stuk. Het werd een gezellig samenzijn
met vrienden-vrijwilligers.
Gehuldigden: Jeannine Binst, Bob De Cuyper, Frans De Visscher, Gerard De
Vreker, Monique Froment, Frieda Hermans, Charles Keghels, Lieve Lauwerier,
Raymond Lambrechts, Geert Pittomvils, Roger Rademaekers, Liliane Reynaerts,
Patty Van Breedam, Paula Van Den Heuvel, Jozef Verhasselt, Simonne Vermeeren
en Johan Waegeman.

Vlaanderen feest!
zondag 6 juli
vanaf 13 uur
GC de Zandloper
We starten om 13.30 uur met een
poëziewandeling van ongeveer 7,5
kilometer. Onderweg kan je gedichten
van Pajot Jozef Dedecker ontdekken.
Om 14 uur begint de fietstocht In het
spoor van 1914. We fietsen ongeveer
20 kilometer en rijden langs oude
oorlogsmonumenten.
Vrouwenverenigingen bieden taart en
koffie aan voor de thuisblijvers, vanaf
15.30 uur. Zo kan je genieten van een
rustige babbel met zachte achtergrondmuziek, want om 17 uur treden de
luidruchtige Braave Joengens op:
swingende muzikanten uit het
Brusselse. Het is moeilijk om stil te
zitten bij deze heerlijke muziek.
Ondertussen kunnen de kinderen zich
uitleven op een springkasteel. De
mannenkookclub biedt een overtollige
barbecue met veel groenten aan vanaf
18 uur. Drank wordt geserveerd door
het personeel van de cafetaria. Met de
zon erbij wordt dit een onvergetelijk
feest.

Niet op de foto: Stefaan Jespers, Peter Lasat, Monique Van der Straeten en
Jean Van Everbroeck.

Een organisatie van de Nederlandse
Culturele Raad Wemmel (NCRW)
i.s.m. GC de Zandloper.

Een organisatie van de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW), in
samenwerking met GC de Zandloper.

Meer info: Monique Froment,
02 460 68 93

Ontdek alle foto’s op www.dezandloper.be.
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VERENIGINGSNIEUWS
Speelplein 3sje speelt de
zomer rond
30 juni tot 22 augustus
8 tot 18 uur – gemeentelijk
complex ‘de Zijp’

Bij speelplein 3sje organiseren tal van
jonge, enthousiaste vrijwilligers uit
Wemmel en omstreken allerlei activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en
14 jaar. De spel-, sport- en creatieve
activiteiten zijn aangepast aan de
verschillende leeftijdsgroepen. Elke
week werken we rond een ander
thema. Om de speelpleinzomer nog
mooier te maken, bieden we elke week
uitstappen aan. De opvang start elke
dag om 8 uur, waarna we om 9.30 uur
de begeleide activiteiten aanvatten.
Info en inschrijven voor uitstappen:
www.speelplein3sje.be (op de website
vind je ook extra info over de werking,
prijzen en thema’s)
Vragen? Speelplein3sje@gmail.com,
0479 18 06 48

Tweede stratenloop door
Beverbos
Run4Fun Wemmel
zondag 17 augustus
inschrijven vanaf 13.30 uur
tent voor gemeentehuis
Wemmel
De Wemmelse loopclub Run4Fun
organiseert voor de tweede maal een
loopwedstrijd over verschillende
afstanden (3,5 - 7 en 10,5 km) door het
groene Beverbos. Voor kinderen is er
een aparte ‘kidsrun’ van 400 en 800
meter. Vertrekken doen we voor het
gemeentehuis. Leden van de club én
kinderen kunnen gratis deelnemen.
Deelnameprijs: 5 euro (voorinschrijving
tot uiterlijk zondag 10 augustus via de
website), 7 euro (ter plaatse). Betalen
doe je sowieso ter plaatse.
Moet je een geoefende loper zijn?
Absoluut niet. Of je het ‘4 fun’ of ‘2 win’
doet, bepaal je zelf. Vind je het toch
wat te vroeg om deel te nemen, maar
heb je zin om je steentje bij te dragen?
Dan kunnen we je helpende handen
zeker gebruiken bij de inschrijvingen,
als seingever, bij de drankbedeling …
Geef ons voor 15 juli een seintje en wij
nemen contact op.
Meer info en inschrijven stratenloop: www.run4fun-wemmel.be,
info@run4fun-wemmel.be

Gratis jaarmarktfestival
maandag 18 augustus
vanaf 17 uur - Chiroplein
(Raedemaekersplein)
Met een podium op het Chiroplein,
een vijftal fijne bands die voor sfeervolle muziek zorgen en een hapje en
een drankje erbij, brengt het jaarmarktfestival de zon naar Wemmel. Deze
editie opent Wemmels talent het
festival. Later op de avond kan je de
heupen losschudden met fantastische
covers, waarna een dj de avond afsluit.
Meer info: www.dezandloper.be
www.facebook.be/dezandloper

****
Mosselen tijdens jaarmarkt
maandag 18 augustus
cafetaria Zandloper

Naar jaarlijkse traditie kan je tijdens de
jaarmarkt terecht in de cafetaria van de
Zandloper voor een portie heerlijke
mosselen. Reserveren doe je voor
11 augustus via cafetaria@dezandloper.be
of 0473 52 43 78.

OVERIGE ACTIVITEITEN VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

do

12

Uitstap abdij Affligem met liftbus
Ziekenzorg

Pastorie Dr. Folletlaan

Paula Van den Heuvel,
paulavandenheuvel@skynet.be,
02 460 36 10

vr

13

17e verenigingenquiz

GC de Zandloper

wemmelsequiz@outlook.com
verplicht inschrijven voor 1 juni

JUNI

19.30

AUGUSTUS
za

16

15.00

12e DorpelingenkoersFakkeltocht
Koninklijke Sportvrienden
van ’t Kapelleke

vertrek voor
gemeentehuis

www.wielerclubwemmel.be

zo

17

08.0010.00

Marc Sergeant Classic
(Bianchi Trofee)
Koninklijke Sportvrienden
van ’t Kapelleke

tent voor
gemeentehuis
(vertrek en inschrijven)

www.wielerclubwemmel.be

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten bekend willen maken, kunnen voor 4 augustus
(activiteiten voor zandloper september) en 1 september (activiteiten voor zandloper oktober) een beknopte omschrijving
(wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van de activiteiten aan het onthaal van GC de Zandloper bezorgen via info@dezandloper.be.
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NIEUWS UIT DE ZANDLOPER
Lies Van Wemmel
In-visible
4 tot 23 juni
expo - fotografie

Caroline Van de Velde
Essentie
25 juni tot 1 september
expo - fotografie

Het werk In-visible handelt over de verschillende
lagen die een persoonlijkheid kan omvatten.
Lagen die duidelijk zichtbaar zijn en die graag of
gemakkelijk getoond worden en lagen die pas
later te ontdekken vallen, omdat ze liever
toegedekt blijven en wat complexer zijn. Deze
laag zie je normaal gesproken pas als er wat tijd
over gaat of als er vertrouwen is.
Het gaat ook over de tegenstellingen die leven
tussen deze lagen. Het vloeiende en het starre.
Lagen die zorgen voor harmonie, luchtigheid,
soepelheid, zachtheid en kleur. Lagen die zorgen
voor twijfels, onzekerheden, angsten en
belemmeringen.

‘Wat zie ik hier?’ is een vraag die de
fotograaf zich doorlopend stelt.

Dit alles is aanwezig in één persoon en maakt
een individu tot wie het is. Het maakt iemand
boeiend, maar soms ook complex. Vandaar ook
de vaagheid in de beelden.
De tentoonstelling is open van 4 tot 23 juni,
van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur.
Op 9 en 19 juni kan je de tentoonstelling niet
bezoeken.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

In de reeks Essentie worden de aanwezige
elementen teruggebracht tot hun
essentie. En als we die te zien krijgen,
roept ze verhalen en vragen op over
het landschap, die anders in de banaliteit
van het leven van elke dag waarschijnlijk
nooit aan de oppervlakte zouden zijn
gekomen.
De tentoonstelling is open van 25 juni
tot 1 september, van maandag tot
vrijdag van 9 tot 17 uur. Van 11 juli tot
en met 6 augustus is de tentoonstelling
niet toegankelijk.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper

Sluitingsdagen cafetaria
De cafetaria is gesloten op 7, 8 en 9 juni.
Tijdens de zomermaanden gelden de
volgende sluitingsdagen: van 7 juli tot
2 augustus en op 15, 16 en 17 augustus.

Sluitingsdagen Zandloper
Het onthaal van GC de Zandoper is
gesloten op 9 juni. Onze zomersluiting
is van 11 juli tot 6 augustus.
Daarnaast is het onthaal ook gesloten
op 15 augustus.

Meer info en tickets: 02 460 73 24,
info@dezandloper.be, www.dezandloper.be

Cultuurrecensenten gezocht
Elk goed restaurant moet zijn
Michelinsterren verdienen. Ook wij
zijn op zoek naar recensenten, cultuurrecensenten in dit geval, die onze
gerechten (voorstellingen) komen
proeven en beoordelen. Wil je na een
voorstelling graag je ongezouten
kritiek of je daverende applaus met ons
delen? Dan nodigen we je graag uit om
cultuurambassadeur van de Zandloper
te worden.
Met het culinaire seizoensthema van
2014 laten we je in ruil graag mee aan
tafel schuiven met de artiesten. We
zoeken mensen, jong of oud, kenner of
niet, die minstens drie voorstellingen
van de Zandloper willen becommentariëren. Jouw mening verschijnt dan
op Facebook of in de gemeenschapskrant.
Doe je mee? Bestel dan je tickets en
stuur ons je top vijf van voorstellingen
die je graag wil beoordelen.
Meer info:
info@dezandloper.be, 02 460 73 24
Ontdek ons volledig nieuwe seizoensaanbod in de katern van deze gemeenschapskrant.

VOORSTELLINGEN IN DE MUZE VAN MEISE
Aquil’AlterA
Scarlatti meets Purcell
zondag 15 juni
klassiek
Midden zeventiende eeuw worden in twee muzikantenfamilies twee baby’s
geboren. Beiden ontwikkelen zich op jonge leeftijd tot organist, klavecinist en
vooraanstaande hofmusicus. Engeland versus Italië, of toch niet? Een gevarieerd
concert met vocale en instrumentale kamermuziek van de componisten
Scarlatti en Purcell, vertolkt door het trio Aquil’AlterA, sopraan Griet De
Geyter en Dimos De Beun op het klavecimbel.
11 uur - GC de Muze van Meise

Tickets bestellen kan in deze periodes
online.

Meer info: 02 892 24 40,
www.demuzevanmeise.be

Lees je graag onze gemeenschapskrant?
Gemeenschapskrant de zandloper wordt maandelijks bus aan bus verspreid in Wemmel, Hamme en Relegem. Daarnaast
versturen we ook gemeenschapskranten naar adressen buiten de gemeente. Mensen die verhuisd zijn of die uit interesse
de krantjes willen ontvangen, kunnen ons op die manier blijven volgen. De lijst van geadresseerden wordt deze zomer
opgekuist.
Woon je niet in Wemmel, Hamme of Relegem en blijf je graag onze gemeenschapskrant ontvangen?
Stuur ons dan een bericht via info@dezandloper.be of 02 460 73 24 om te bevestigen dat je de krantjes graag leest. Als
we geen bericht ontvangen, halen we je naam en adres vanaf september uit ons bestand. Bedankt voor je
9
reactie. Ter info: alle edities van de zandloper zijn terug te vinden in ons archief op www.dezandloper.be.

Geef een draai aan je zomer
Het Gordelfestival overspant dit jaar een hele zomer. Van eind juni tot midden oktober
presenteren heel wat toeristische, culturele en sportieve evenementen zich onder het
label van het Gordelfestival.
Het feest kent zijn apotheose op
zondag 7 september, met een ruim
aanbod. Aan het rad van het Gordelfestival kan je een flinke zwier geven
en ontdekken wat er in de Groene
Gordel allemaal te beleven valt. Zo kan
je wandelen en fietsen over lange en
korte trajecten vanuit de trefpunten
Hofstade en Huizingen, al dan niet in
het teken van een thema (cultuur,
natuur, avontuur, proeven, circus),
maar je kan ook mountainbiken langs
het Hallerbos, paardrijden of van
andere sporten proeven, of gewoon
genieten van muziekoptredens en de
vele bezienswaardigheden die de
Groene Gordel te bieden heeft. Of voel
je je als wielertoerist geroepen om met
vele anderen de 120 kilometer van de
nieuwe Groene Gordelroute te fietsen?
10

Twee trefpunten
Vanuit het trefpunt in het provinciedomein van Huizingen kan je een
fietstocht langs de kriek- en geuzestekerijen van de streek of een cultuurwandeling met bestemming FeliXart
Museum in Drogenbos aanvatten. Op
het domein zelf zijn er begeleide
wandelingen, een aangepast sportprogramma voor mindervaliden,
diverse animatiestanden, een markt
waar je streekproducten kan proeven
en demonstraties van dans. Je kan er de
rechtstreekse uitzending van de
Vlaamse top tien van Radio 2 volgen.
In Halle, te bereiken met een wandeling
vanuit Huizingen, zal op 7 september
een grote parade van reuzen uit de
streek te bewonderen zijn.

Vanuit het trefpunt in het Blosocentrum
in Hofstade kan je een korte (33 km)
en lange (75 km) Kouterfietstocht
aanvatten of een natuurwandeling
tussen Zenne en Barebeek. Op het
domein kan je een circuswandeling
met animatie volgen, er is straattheater
en je kan terecht in de verschillende
‘dorpen’: het kinderdorp, het beweegdorp, het rollend dorp, het avonturendorp, het sportdorp en de proevertjesmarkt. Je kan er verschillende
volkssporten beoefenen en de rechtstreekse uitzending van het Muziekcafé
meemaken. De Romeo’s en de Bandits
treden er in de namiddag op.
En verder
Het FeliXart Museum in Drogenbos
staat een hele dag in het teken van
gezinnen met jonge kinderen. Schilder

RAND-NIEUWS
Felix De Boeck komt opnieuw tot leven en de Ketnetband
zorgt voor de muzikale noot.
Cultuur, avontuur en fietsen worden gecombineerd op het
fietstraject Doortrapt en verrast vanuit GC de Bosuil in
Jezus-Eik en GC de Kam in Wezembeek-Oppem, met
onderweg een aantal onverwachte haltes en verrassende
cultuuracts.
Uiteraard kan je zelf kiezen uit het grote aanbod of via het
rad op zoek gaan naar wat jou het meest aanspreekt. Als je
een aanhanger van het toeval bent, kan je ook het rad laten
beslissen wat je gaat doen. ‘Beweeg, beleef en blijf gerust wat
langer’ is niet voor niets de slagzin van het Gordelfestival.
Een gevarieerd festival met veel activiteiten waar families,
sporters, verenigingen, clubs en bedrijven samen aan hun
trekken kunnen komen.
Focus op Vilvoorde
Vilvoorde is dit jaar de focusgemeente. De stad organiseert
op 7 september extra activiteiten waarbij het water centraal
staat. Deze snelst groeiende stad van Vlaanderen, met de
jongste bevolking, is een interessante groeipool in onze
regio. De stadsvernieuwing is het meest zichtbaar aan het
kanaal, maar zal zich de volgende jaren ook doorzetten in
het centrum en een aantal andere wijken.
De stank en het vuil die Kris De Bruyne ooit bezong in zijn
lied Vilvoorde City is grotendeels verleden tijd. De weemoed
hangt er nog, maar het vizier staat duidelijk op de toekomst.
De nieuwe stad is opgestaan en maakt een boeiende evolutie
door. Kom dat zien. Met eigen ogen. Aan het water bijvoorbeeld, waar er aan de Steenkaai heel wat boten als varend
erfgoed te bewonderen zullen zijn en je een rondvaart kan
maken. Waar je op de kade kan snuffelen op een rommelmarkt en een handelsmarkt. Waar ook een editie van de
Ketnet Cup wordt gehouden, een zomers spelprogramma
van de jongerenzender waarmee kinderen hun hart kunnen
ophalen met opblaasbare spelletjes.
Vilvoorde organiseert ook twee gratis wandelingen met gids
door het stadscentrum en een deel van Watersite. Je maakt
kennis met zestien markante locaties, waardoor je een vrij
volledig en aangenaam beeld van Vilvoorde krijgt. Tijdens
het Gordelfestival kan je ook een ingekorte route volgen met
paard, kar en gids vanaf de Watersite tot aan het infopunt in
het Mattenkot. Van daaruit kan je de stadswandeling te voet
voortzetten. Vilvoorde is ook het start- en rustpunt van de
fietsroutes van 33 en 75 km vanuit Hofstade.
Geert Selleslach
Gordelfestival
zondag 7 september van 8-18 uur
Blosocentrum Hofstade, provinciedomein Huizingen,
Vilvoorde, FeliXart Museum Drogenbos en de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’
Meer info over de activiteiten:
www.gordelfestival.be, vanaf 6 juni
Infobrochures over de wandelingen in Vilvoorde zijn
gratis te verkrijgen in het infopunt Mattenkot, Lange
Molensstraat 44 in Vilvoorde. Binnenkort ook meer
informatie via www.vilvoorde.be/toerisme.

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,
Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol,
Geert Pittomvils, Joris Roesems, Willy Spittaels,
Diana Joppe-Van Bergeijk, Laurent Vandensande,
Dirk Vandervelden
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.
Openingsuren: maandag van 9-12 uur, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9-12 uur en van 13-17 uur (tot 16 uur tijdens
schoolvakanties), donderdag van 9-12 uur en van 13-19 uur
(20.30 uur bij avondkassa), zaterdag en zondag gesloten.
Tickets bestellen kan steeds online via www.dezandloper.be.
Tel. 02 460 73 24. E-mail: info@dezandloper.be
Je vindt deze editie en het volledige archief van
de zandloper op www.dezandloper.be.
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DE DRIE VAN …

Christina
Vanderhaege
Christina Vanderhaege leest veel en graag,
maar niet zomaar het eerste het beste boek.
‘Door veel te lezen, kan ik het kaf van het
koren scheiden en drijft kwaliteit uiteindelijk
boven. Het verhaal, het literaire gehalte, het
taalgebruik – het moet allemaal goed zitten.’
Drie boeken die volgens haar de norm meer
dan haalden:

‘Literatuur kan een troost zijn in mijn leven’, zegt
Vanderhaege. ‘Ik hou van schrijvers die zich niet opsluiten in
hun gemis en zichzelf niet beklagen. Die de lezer een manier
aanreiken om het verlies draaglijker te maken. Ik ben
coördinator van het forum palliatieve zorg en medewerker
in de rouwzorg. De teksten van Grossman gebruik ik
dankbaar in mijn werk. Als het over rouw en verlies gaat,
zoek ik naar esthetiek. Naar kunstenaars die hun integere
kijk geven op de werkelijkheid zonder die te verzachten.’

De tas van de leraar (Hiromi Kawakami)
‘Iedereen is vol lof over Murakami, maar deze Japanse
schrijfster vind ik minstens even interessant en literair zelfs
sterker. Een poëtisch liefdesverhaal, leest de kaft en dat vat het
goed samen. De tas van de leraar gaat het hele boek lang
over het begin van een relatie. Pas op het einde van het boek
zijn de twee een koppel. Ik vind het sterk dat je in deze tijd
nog een boek kunt schrijven over het verlangen. In de
meeste boeken wordt dat verlangen meteen ingevuld, maar
hier krijgt het een tijd en plaats. Er is geen haast, het moet
niet vandaag nog gebeuren. Het verhaal is heel zintuiglijk en
zonder al te expliciet te zijn, toch ook vol van erotiek.’
Oorlog en terpentijn (Stefan Hertmans)
‘Hertmans brengt de Eerste Wereldoorlog terug in huis
vanuit het verhaal van een gewone soldaat, zijn opa.
Hertmans’ grootvader was ook schrijver en ondanks de
oorlogssituatie maakte hij nog altijd schetsen en notities. Hij
bleef observeren en reflecteren. Het voorkwam dat hij gek
werd, zonder de werkelijkheid te minimaliseren. Dat vond
ik enorm aangrijpend.’

© Tine De Wilde

Een vrouw op de vlucht voor een bericht en
Uit de tijd vallen (David Grossman)
‘Zoals de titel van het eerste boek luidt, gaat in dit verhaal
een vrouw op de vlucht voor het bericht dat haar zoon is
omgekomen in de oorlog. Het wrede aan dit boek is dat net
dát de schrijver ook overkomt terwijl hij aan dit boek werkt.
Zijn zoon sterft op de grens tussen Israël en Libanon. Hij
had er net drie jaar verplichte legerdienst op zitten en ging
nog een week vrijwillig meewerken toen hij omkwam.
Grossman maakt zijn boek af, maar laat zijn pen dan vijf jaar
aan de kant liggen. In de ondraaglijke rouwperiode die hij
en zijn vrouw doormaken, praat hij met mensen die hun
kind verloren hebben of iets anders vreselijks hebben
meegemaakt. Die ontmoetingen pent hij neer in Uit de tijd
vallen. Het boek geeft taal aan het onmogelijke en hoe je er
mee om kan gaan.’
‘Ik ben geboren in de Westhoek en ik voelde de oorlog bijna
rondom mij, zo goed is het verhaal geschreven. Naast alle
festiviteiten over 100 jaar WO I, is het goed dat dit boek
tegengewicht geeft. Ik speelde als kind tussen de graven en
rond het monument van Passendale. Door boeken te lezen, is
de zwaarte van die streek me pas duidelijk geworden. We
leerden hierover niet in onze geschiedenislessen. Waarom
zwegen we? Ik denk dat dat niet goed is, je geeft angsten
door aan volgende generaties. Door er woorden aan te
geven, katalyseer je gesprekken.’
Roosje Lowette

Ontdek de drie van … in de bib!
In de drie van … vertellen Wemmelaars elke maand over
drie boeken die hen beroerden, ontroerden, bijbleven of
verrast hebben. Hun selectie vind je ook in de bibliotheek
van Wemmel. In juni kan je de drie aanraders van
Christina Vanderhaege in de bib vinden. Passeer zeker
eens en ontdek de verhalen van David Grossman, Hiromi
Kawakami en Stefan Hertmans.
Locatie: J. De Ridderlaan 49, Wemmel
Meer info: 02 462 06 23, bib@wemmel.be, bib.wemmel.be
Wil jij jouw drie favoriete boeken voorstellen
in de zandloperkrant? Geef dan een seintje via
info@dezandloper.be.

