afgiftekantoor Brussel X
P 808393

DE ZANDLOPER
WEMMEL • JAARGANG 16 NR 4 • MEI 2015
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JANUARI-JULI-AUGUSTUS)
UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE ZANDLOPER EN VZW ‘DE RAND’

FR • DE • EN

traductions • Übersetzungen • translations

België - Belgique
P.B. - P.P.
1780 Wemmel
BC 3352

2
Oud centrum krijgt pleinfunctie
5
Een buurtfeest, ook in jouw straat?

6-7
20 jaar jeugdraad en 5 jaar GP Wemmel
‘Het besef is gegroeid dat jeugd ook belangrijk is’

13
Cubaans feestje in de Plantentuin
Dansen op het ritme van de son

© TDW

10-11
Erik de Schrijver
‘De ruimte leren begrijpen is een uitdaging’

UIT DE GEMEENTE

© Bvba Buiten , thuis in tuin, dorp en landschap

Rassel
Naast de kerkomgeving en de
Pastorijstraat zullen in 2016 ook
de werkzaamheden aan de
Rassel, tussen de Kaasmarkt en
Relegem, starten. Die werken
zullen ongeveer een jaar duren
en zijn begroot op 1.250.000
euro. 200.000 euro daarvan zijn
subsidies voor de aanleg van een
fietspad langs beide zijden. Het
gaat om ingrijpende werkzaamheden over een lengte van een
kilometer. Op de bewonersvergadering die de gemeente
organiseerde, kwamen zo’n 80
buurtbewoners zich informeren.
Zij halen opgelucht adem dat
ook de betonplaten zullen
verdwijnen en dat er een stevige
fundering, onderlaag en
asfaltlaag komen. De huidige constructies
om het verkeer af te remmen verdwijnen.
In de plaats komen twee asverschuivingen
die de snelheid doen dalen. Het gaat
om hetzelfde principe als even verderop
aan de Rassel in Relegem. ‘De twee
asverschuivingen komen aan de
Rasselhoek en aan de Verrieststraat’,
zegt burgemeester Walter
Vansteenkiste (WEMMEL). ‘Langs
beide zijden komen een fietspad en een
voetpad. De rijbaan zal maximaal 6,20
meter breed zijn. Omdat er veel
uitritten van garages zijn, is het niet
eenvoudig om de bushalte goed in te
plannen. Die komt aan de
Verrieststraat. Er komt ook een nieuwe
buffer op de Reekbeek om overstromingen en modderstromen tegen te
gaan. Er komt een afwatering onder de
Rassel om het water af te leiden
richting bufferbekken.’ De gemeente
laat Haviland een studie uitvoeren naar
de staat van de riolering. De Rassel zal
ook nieuwe openbare verlichting
krijgen met ledverlichting. ‘Het gaat
om de eerste straat in Wemmel die
energiezuinige ledverlichting krijgt. Er
komen nieuwe verlichtingspalen, die
net als de ledverlichting door Eandis
worden gefinancierd. Daarnaast zal de
gemeente de waterleiding (360.000
euro) vernieuwen. De aannemer zal de
doorgang zo veel mogelijk verzekeren
en garandeert dat elk huis 90 % van de
tijd met de wagen bereikbaar zal zijn.
Bij zulke ingrijpende werkzaamheden
kan je echter niet uitsluiten dat er
enige hinder zal zijn.’
( Joris Herpol)

Oud centrum krijgt
pleinfunctie
De herinrichting van de omgeving van de Sint-Servaaskerk
wordt concreet. De kerkmuur wordt afgebroken, de hele
omgeving wordt een zone 30 en krijgt een pleinfunctie.
De gemeente zet hiervoor 1,2 miljoen
euro opzij, maar kan ook een beroep
doen op subsidies van zo’n 40 % voor
de kerkmuur en omgeving. De
werkzaamheden starten volgend jaar.
‘De grondige heraanleg van de
kerkomgeving zal een jaar duren’, zegt
burgemeester Walter Vansteenkiste
(WEMMEL). De plannen voor de
heraanleg van de kerkomgeving
vloeien voort uit het landschapsbeheersplan dat tien jaar geleden werd
opgestart. Vandaag krijgen die plannen
vorm. Het historische centrum rond de
kerk wordt samen met de Pastorijstraat
nog deze legislatuur aangepakt, daarna
volgen het park aan het gemeentehuis
en de wandelwegen in het park, het
grasveld voor het gemeentehuis, de
omgeving van de oude Pastorie
(muziekacademie) en uiteindelijk de
Folletlaan, al zijn die laatste projecten
pas na deze legislatuur gepland.
Het pleintje
‘De kerkmuur wordt afgebroken.
Zowel de grote stenen omwalling als
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de trappen errond verdwijnen. Alles
wordt zo gelijk mogelijk getrokken
door een aarden groene wal, zodat de
hele omgeving in feite een groen plein
wordt. Het huidige rondpuntje aan de
kerk verdwijnt. Het is de bedoeling om
er opnieuw een enkele richting in te
voeren, al moet de definitieve beslissing nog vallen. We willen het plein
autoluw maken en een zone 30
invoeren, met voorrang voor de
zwakke weggebruiker. We onderzoeken
of de bushalte aan de kerk verplaatst
kan worden.’
De Pastorijstraat iets verderop verdwijnt. De straat wordt heraangelegd
tot een grote parking met 80 plaatsen.
‘Daar zal geen doorgaand verkeer meer
mogelijk zijn. Je zal er enkel in en uit
kunnen rijden via de Folletlaan. De
bedoeling is om de parkeerdruk in de
Raedemaekerlaan en in de omgeving
van de Sint-Jozefsschool te verlichten
en tegelijkertijd toch voldoende
parkeergelegenheid te hebben in het
historische dorpscentrum.’

telex
Er is een examen uitgeschreven voor een
nieuwe schooldirecteur voor de
Nederlandstalige gemeentelijke basisDe energiefactuur voor onder
school.
andere de openbare verlichting loopt
De
jaarlijks op tot 480.000 euro.
heraanleg van de voetpaden in de Willem
Bernardstraat, de Steenweg op Brussel
(gedeelte vanaf apotheek Goossens
richting Limburg Stirum) en de
Merchtemsesteenweg (tussen Rassel en
Van Campenhoutstraat) zal zo’n 150.000
euro kosten. Inwoners dragen 100 euro
per lopende meter aan de straatkant bij.
Die belasting dekt de werkelijke kostprijs
niet, maar de gemeente wil de komende
jaren toch een hele reeks voetpaden die er
Tijdens de
slecht bij liggen vernieuwen.
viering van twintig jaar jeugdraad en de
Grote Prijs van Wemmel (zeepkisten- en
gocartrace) op vrijdagavond 15 mei is er
De oversteekplaats
een avondmarkt.
aan de Vierwindenlaan wordt verlicht en er
Ann Van den
komt een knipperlicht.
Houte (34) uit Buggenhout heeft op de
Wemmelse gemeenteraad de eed afgelegd als nieuwe ontvanger, voortaan
De
financieel beheerder genoemd.
bereiding van warme maaltijden voor de
senioren in de residentie, de huis-aanhuisbedeling bij Wemmelaars, het OCMW,
de crèche en de scholen, wordt gecentraliseerd in de keuken van de Residentie.
Alle kastanjebomen in een straal van vijf
kilometer rond de Dikke Beuklaan op de
grens tussen Jette en Wemmel worden
gecontroleerd op de boomziekte kastanjeIn de Van Gysellaan komt ter
kanker.
hoogte van Parkway een verkeerskussen.
In de Vanden Broeckstraat komt vlak bij
de schoolpoort een parkeerplaats voor de
De commissie Mobiliteit adviseerde,
bus.
net als het Vlaams Gewest, om ter hoogte
van de afrit UZ Jette een fietstunnel aan
De borden van de groene
te leggen.
golf op de Brusselsesteenweg worden
verwijderd, omdat de groene golf in
Wemmel niet werkt omdat er te veel
Omdat er te veel wordt
zijstraten zijn.
gesluikstort rond de straatvuilbakjes heeft
de gemeente verschillende vuilnisbakjes
De zondagsmarkt bestaat
weggehaald.
twintig jaar. De marktbezoekers worden op
zondag 7 juni getrakteerd op ontbijtkoek
en koffie. Er zijn prijzen te winnen, er zal
een pop-uprestaurant zijn met gratis eten
’s middags en sfeervolle muziek van het
jazzcombo van de gemeentelijke academie.
Zoals elk jaar kunnen Wemmelaars op
vertoon van hun identiteitskaart één dag
gratis naar de Plantentuin in Meise. Dit
jaar is dat op 31 mei. (JH)

VERENIGINGSNIEUWS
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel
woensdag 13 mei
15 uur – zaal SKC
Iedereen is welkom op de ontspanningsnamiddag in het SKC. Zoals altijd kan
je ook een dansje plaatsen. De prijs
bedraagt 2,50 euro, te betalen bij
inschrijving.
De bus vertrekt om 14.15 uur aan de
residentie Geurts, met een tussenstop
aan het Graffplein en aan café ’t

Hoekske (Bos). De bus pikt iedereen terug op
aan het SKC om 18.30 uur.
Inschrijven kan via 0498 57 78 21
( Jacqueline Moreau) of in de residentie Geurts
bij Louis Segers.
Ter info. Op 19 mei organiseren we – zoals
elke derde dinsdag van de maand – een
kaartnamiddag in de cafetaria van GC de
Zandloper. We starten om 14 uur. Neem je
graag deel? Schrijf je in via 0498 57 78 21
( Jacqueline Moreau).

Avontuurlijke
pinkstermaandag
Bruisend Wemmel (de andere
afdeling van Pasar)
maandag 25 mei
9 uur – Dinant
Om de stramme winterspieren terug
los te maken, gaan we op pinkstermaandag nog eens klimmen, klauteren
en stappen. Voor de middag krijgen we
een heuse klettersteig-initiatie van
ervaren leden van de klim- en bergsportfederatie. Op de rotsen van
Pont-à-Lesse gaan we in groepjes van
drie de via ferrata beklimmen. Na de
middag gaan we op stap. We maken
een mooie wandeling in de omgeving
en laten ons verrassen door speciale
paadjes, mooie vergezichten, verrassende hoeken, kanten … Nadien
praten we na over onze heldendaden
bij een goeie pint. Wees er op tijd bij.
Het aantal deelnemers is beperkt.

Fietstocht naar en geleid
bezoek aan Brussels Airport
(Zaventem)
Bruisend Wemmel
zondag 7 juni
9.45 uur
parking gemeentehuis
We fietsen onder de vluchtroutes door,
overschouwen onze Rand en krijgen
zicht op de grote ruimte die de
luchthaven inneemt. We stallen onze
fietsen, nemen de lunch in een selfservicerestaurant (niet in de prijs
begrepen, picknick niet toegestaan) en
worden nadien opgewacht door een
gids die ons gedurende 4 uur laat
kennismaken met de vele aspecten van

Plaats van afspraak: parking van het Best
Westernhotel, Rue de Pont-à-Lesse 36, Dinant
Prijs: 15 euro (leden), 17 euro (niet-leden)
Schrijf voor 15 mei in bij
bruisendwemmel@belgacom.net,
02 460 28 57. De inschrijving is pas definitief
na overschrijving van het juiste bedrag op
rekeningnummer BE38 9793 3536 4872.

de luchthaven, een rondrit per bus op het
luchthavendomein inbegrepen. Als afsluiter
rusten we bij een drankje nog even uit, voor
we om 18 uur de fietstocht naar Wemmel aanvatten. Om veiligheidsredenen is het aantal
deelnemers beperkt en moet je vooraf, met
opgave van identiteitsgegevens, ingeschreven
zijn. Alle deelnemers worden geacht zich
strikt aan de veiligheidsvoorschriften te
houden.
Prijs: 25 euro (leden), 27 euro (niet-leden)
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 mei bij
bruisendwemmel@belgacom.net,
0479 991 858. Je inschrijving is pas definitief
als je ook het juiste bedrag stort op rekeningnummer BE38 9793 3536 4872.
Website: www.pasar.be/bruisendwemmel
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ONZE HELDEN VAN 1914-1918

Guillielmus Van Campenhout

(1885-1914)

1e linieregiment, 1e gemengde brigade, 5e legerdivisie
naar de linker Scheldeoever via de pontonbrug ter hoogte
van Burcht. Via Zelzate trekken ze terug naar de Westhoek.
De 5e legerdivisie vormt samen met de 6e legerdivisie de
zuidelijke flank van de Belgische verdedigingslinie, tussen
Diksmuide en Ieper. Ze worden op 18 oktober afgelost door
2 Franse divisies en vormen samen de Belgische reserve.
Franse marinefuseliers en de groep Meiser (11e en 12e
linieregiment) verdedigen Diksmuide.
Op 26 oktober lost een bataljon van het 1e linieregiment soldaten van het 12e linieregiment af. Tijdens een tweede
aanval, op 29 oktober, sneuvelt Guillielmus hier – onder
hevig mortiervuur – samen met veel van zijn makkers.
Geert Pittomvils

Guillielmus Van Campenhout werd geboren in Hamme, op 6
maart 1885. Hij was soldaat bij het 1e linieregiment en bij de
1e compagnie mitrailleurs, gekazerneerd in Gent. Bij de
mobilisatie wordt het regiment ontdubbeld. De soldaten met
de even geboortejaren worden het 21e linieregiment en die
met de oneven geboortejaren blijven het 1e linieregiment.
Samen vormen ze de 1e gemengde brigade van de 5e legerdivisie. Deze divisie wordt ter hoogte van Jodoigne aan de Gete
opgesteld. Begin augustus geraakt zij nauwelijks betrokken in
gevechten, waardoor ze op 20 augustus bijna ongeschonden
aankomt in Antwerpen. De 5e legerdivisie wordt opgesteld ter
hoogte van de Rupel, ter verdediging van de stad.
Tijdens de eerste uitval uit Antwerpen op 25 en 26 augustus
valt de 5e legerdivisie aan richting Wolvertem en Vilvoorde.
De 1e gemengde brigade vormt het centrum en vecht ter
hoogte van Humbeek, maar ze kan niet doorbreken.
Op 9 september volgt een tweede uitval, waardoor het 1e
linieregiment zich twee dagen later, op 11 september, ter
hoogte van Beigem bevindt. Ook deze uitval heeft geen
succes. Na deze uitval vormt de 5e legerdivisie de algemene
reserve bij de verdere verdediging van de vesting
Antwerpen. Op 1 oktober wordt de 1e gemengde brigade
ingezet om de Duitse aanval ter hoogte van Lier tegen te
houden, wat ook tijdelijk lukt. Eén voor één vallen de forten
aan de Nete, en de Belgen moeten zich op 3 oktober achter
de rivier terugtrekken. Op 5 oktober doorbreken de
Duitsers de Netelinie. Op 6 oktober begint een algemene
aanval op de Netelinie. ’s Avonds begint de terugtrekking
4

Kaart van het IJzerfront eind oktober: de brigade Franse mariniers werd
ondersteund door Belgische eenheden; de brigade Meiser bestond uit de 11e
linie en 12e linie en werd later versterkt door een bataljon van de 1e linie.

Rechtzetting artikel Ludovicus Van Der Zijpen
Oostkerke ligt ten westen van Diksmuide, en de Belgen
verlaten 18 à 20 oktober de oostelijke oever van de
IJzer. In de zandloper van april 2015 stond de westelijke
oever vermeld.

Een buurtfeest, ook in jouw straat?
‘Beste buren,
We kennen elkaar nauwelijks. We leven naast elkaar, maar te
weinig met elkaar. Daar willen wij graag iets aan doen.
Daarom willen we samen een straatfeest organiseren in de
Henri Demolstraat, van nummer 1 tot 26. Het doel? Simpel!
Samen zijn, elkaars voornaam leren kennen, met elkaar
praten, kortom van onze straat een warme straat maken.
Zodat we elkaar kunnen helpen als dat nodig is. Zodat we
kunnen vertrouwen op elkaar. En als we elkaars gewoonten
kennen, houden we de boeven misschien voorgoed weg uit
onze straat?’
Met deze woorden werd vorig jaar het startschot gegeven
voor een fijn buurt(feest)verhaal in de Henri Demolstraat
(zie foto). Dat het ook simpel kan, bewijst initiatiefnemer
Laurent Vandensande: ‘Meer dan enkele tafels op straat, een
beetje muziek, spelende kinderen en een barbecue is er niet
nodig. Het is vooral de bedoeling om samen te zijn en een
gezellige namiddag te beleven. Als ieder een dessertje of een
slaatje maakt en zijn stukje vlees meebrengt, zijn we er. Meer
hoeft het niet te zijn. Tafels buiten, glazen en borden en
spelende kinderen. Wat kunnen we nog meer dromen?’
Wil je ook van jouw straat een hartelijke straat maken,
waar het telkens weer fijn thuiskomen is? Volg dan de
onderstaande stappen. Succes en ambiance verzekerd!
1. Bel in jouw straat aan bij de buur die je het beste kent.
Vraag of hij samen met jou een straatfeest wil organiseren.
2. Spreek samen met je buur met nog 3 andere buren. De
taal is niet belangrijk.
3. Nodig alle buren die het feest mee organiseren thuis uit
voor een gesprek met aperitiefje.
4. Kies samen een datum (zaterdag of zondag, bijvoorbeeld
van 12 tot 17 uur) voor een straatfeest.
5. Maak een brief met informatie in het Nederlands en het
Frans. Geef iedereen in de straat een brief.
6. Mond-tot-mondreclame werkt. Spreek met buren over
het initiatief. Zo kan iedereen meedoen.
7. Steek een brief in elke brievenbus. Spreek af wie dat in
welk deel van de straat doet.
8. Vraag toestemming aan de gemeente om de straat af te
sluiten (via schepen Marcel Van Langenhove). De gemeente
zorgt de avond voor het feest voor hekken om de straat af te
sluiten.
9. Vraag in je brief aan elke familie van de straat om iets mee
te brengen. Dat kan een slaatje zijn, maar ook een dessert,
een stukje vlees of drank. Iedereen brengt een gerecht of
drank mee voor het aantal personen van zijn familie.
10. Zet de dag zelf 3 barbecues en stoelen en tafels buiten.
Breng borden en glazen mee voor je familie.
Bestel nu alleen nog de zon, menselijke warmte en klaar is
Kees. Het kost niets, maar het is reuzegezellig.
Laurent Vandensande (die reeds uitkijkt naar het tweede
buurtfeest op 7 juni)
Organiseer je een buurtfeest of een leuke activiteit in je
buurt? Laat het ons weten via info@dezandloper.be. We
nemen je activiteit graag op in de zandloperkrant.

FR
Une fête de quartier: aussi dans votre rue?
‘Nous nous connaissons à peine. Nous sommes
voisins, mais nous vivons trop peu avec les autres.
Nous voulons y remédier. C’est pourquoi, nous
souhaitons organiser tous ensemble une fête dans
notre rue, Henri Demolstraat, du numéro 1 au 26.
Dans quel but? C’est simple! Etre ensemble,
apprendre le prénom des autres, discuter avec les
autres, bref, faire de notre rue une rue chaleureuse.’ Ces paroles marquent le lancement d’une
sympathique histoire (fête) de quartier dans la
Henri Demolstraat. Laurent Vandensande: ‘ Il ne
faut pas prévoir grand-chose, quelques tables en
rue, un peu de musique, des enfants qui jouent et
un barbecue. L’objectif principal est de nous
retrouver tous ensemble pour passer une agréable
après-midi.’ Vous voulez aussi transformer votre rue
en une rue chaleureuse, où il est agréable de
rentrer le soir? Suivez les 10 étapes dans l’article.
Le succès et l’ambiance seront au rendez-vous.
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20 jaar Jeugdraad – 5 jaar Grote Prijs van Wemmel

‘Het besef is gegroeid dat
jeugd óók belangrijk is’
Dit jaar bestaat de Wemmelse jeugdraad 20 jaar, en ook de Grote Prijs van Wemmel mag 5
kaarsjes uitblazen. Dat wordt gevierd op vrijdag 15 mei, met de organisatie van een feesteditie
van de zeepkisten- en gocartrace en een jeugdraadfuif met coverband en DJ’s. Maar hoe
evolueerde de jeugdraad in de afgelopen 20 jaar? De zandloper sprak met drie voormalige
voorzitters en met de huidige voorzitter, over wat geweest is, maar ook over de uitdagingen
die nog te wachten staan.

Enthousiast
Zo geschiedde dus ook in Wemmel, waar onder impuls van
de Chiro- en scoutsleiding een jeugdraad werd geboren.
De eerste voorzitter was Herman Vander Voorde. ‘Het moet
ergens in maart 1994 geweest zijn dat ik voor het eerst van
het verschijnsel ‘jeugdwerkbeleidsplan’ hoorde’, begint hij.
‘Mijn jonge kinderen zaten in de scouts. Ik vertelde daar
enthousiast over de jeugdraad en het jeugdhuis waarvoor ik
mij had ingezet in Dilbeek. Zo kwam de groepsleider Philip
Van Ginderachter bij mij terecht; het begin van een lange
weg – waarbij we vaak van het kastje naar de muur werden
gestuurd – om een eerste plan voor de jeugd op te stellen.
De eerste enquêtes en voorbereidingen voor een jeugdwerkbeleidsplan kregen vorm en in oktober 1995 werd voor het
eerst de jeugdactiedag gehouden (die op dit moment nog
altijd georganiseerd wordt, n.v.d.r.). De jeugdraad telde toen
7 verenigingen.’
Rompslomp
Raf De Visscher was ook van in het begin betrokken. Hij
nam in 2000 de voorzittersfakkel over van Joris Herpol. ‘Het
idee om zelf een beleidsplan te schrijven was heel aantrekkelijk
voor de verenigingen, omdat er ook financiële middelen aan
verbonden waren, maar de administratieve rompslomp
vormde een enorme belasting. De jeugdraad was immers zelf
verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het
plan. Geen makkelijke opdracht voor vrijwilligers die naast
6

© Tine De Wilde

In de meeste gemeenten zorgt het gemeentebestuur voor een
jeugdbeleid, met daarin doelstellingen en ambities om de
jeugd een fijne tijd te bezorgen. Dat gaat dan om financiële
en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen, maar
evenzeer over infrastructuur voor speelpleinwerking of een
jeugdhuis, over speeltuinen, gevarieerde activiteiten of over
andere voorzieningen. Maar als het zinsdeel ‘in de meeste
gemeenten’ wordt gebruikt, is een faciliteitengemeente –
zoals Wemmel – doorgaans een uitzondering. En dus
voorzag de toenmalige Vlaamse Regering twintig jaar
geleden in een aanvulling op het decreet. Als gemeentebesturen zelf geen jeugdbeleidsplan indienden, mochten de
plaatselijke jeugdverenigingen zelf het initiatief nemen.
Subsidies van de Vlaamse overheid zouden in dat geval
rechtstreeks naar de jeugdvereniging vloeien, in plaats van
via de gemeente te worden verdeeld.

V.l.n.r.: Raf De Visscher, Xavier Van Humbeeck en Wies Herpol

de jeugdraad ook nog hun eigen vereniging draaiende moesten
houden’, vertelt hij. Maar tijdens het voorzitterschap van De Visscher
veranderde de zaak. ‘We kregen vanaf 2000 ondersteuning van een
stafmedewerker van vzw ‘de Rand’. De grootste prioriteit was toen
om een vaste plek te vinden voor de jeugd. Dat is dan Villa 3s
geworden. In dit jeugdcentrum op de Zijp vond het jeugdhuis
onderdak. En ook speelplein 3sje, in het leven geroepen als antwoord
op het gebrek aan vakantieopvang in de gemeente, vond hier zijn thuis.’
‘Je kan je voorstellen dat bij dergelijke uitbating ook moeilijkheden
kwamen kijken. Zo kregen we te maken met klachten over geluids-

FR
20 ans pour le conseil de la jeunesse et 5 ans pour le GP de Wemmel
Cette année, le conseil de la jeunesse non communal de Wemmel a 20 ans et
le Grand Prix de Wemmel pourra aussi souffler ses 5 bougies. La fête aura lieu
le vendredi 15 mai, avec l’organisation d’une édition festive de la course des
caisses à savon et des gocarts, ainsi que d’une soirée pour le conseil de la
jeunesse avec orchestre et DJ. Mais comment le conseil de la jeunesse a-t-il
évolué au cours des 20 dernières années? De Zandloper a rencontré trois
anciens présidents et le président actuel pour discuter du passé, mais aussi des
défis pour le futur. La recherche d’une véritable maison de jeunes a été en
quelque sorte le fil rouge qui traverse toute l’histoire du conseil. La maison est
aménagée depuis 2010 dans un des bâtiments de la commune. L’étape suivante
sera la création d’un conseil de la jeunesse communal. ‘La commune a l’intention
d’examiner la possibilité de créer un conseil de la jeunesse communal. Un
premier entretien a eu lieu fin 2014’, selon l’actuel président du conseil de la
jeunesse, Xavier Van Humbeeck.

overlast, kwam er voor de vrijwilligers heel
wat werk kijken bij het onderhouden en het
beheren van het jeugdcentrum, en ga zo
maar door. Op de steun van vzw ‘de Rand’
konden we toen gelukkig rekenen. In de
gemeente was een jeugdconsulent die wel
wou helpen, maar die dat vaak niet mocht
van het gemeentebestuur.’

heeft de intentie om te onderzoeken of een
gemeentelijke jeugdraad kan worden
opgericht’, aldus Xavier. ‘Dat is toch een
stap in de goede richting. Vroeger bleven
onze brieven om samen te werken onbeantwoord. Vandaag is er een grotere
openheid. Maar er zijn nog wel wat
uitdagingen.’

Rode draad
De zoektocht naar een volwaardig jeugdhuis, zoals elke reguliere gemeente er
eentje heeft, moet zowat de rode draad zijn
doorheen de geschiedenis van 20 jaar
jeugdraad, want ook toen Wies Herpol
voorzitter was, van 2008 tot eind 2011,
stond dat punt nog altijd op de agenda.
‘De kentering is er in 2010 gekomen, toen
jeugdhuis Barcode zijn deuren voor het
eerst mocht openen in een gemeentelijk
gebouw. Een doorbraak. Belangrijk in die
twee decennia is ook dat, door steeds op
dezelfde nagel te blijven kloppen, in de
Wemmelse politiek stilaan het besef is
gegroeid dat jeugd ook belangrijk is. Zo
werd in 2002 geïnvesteerd in de eerste
speelpleintjes, ging de gemeente ook meer
rond jeugd werken, en zijn er vandaag meer
activiteiten voor kinderen en jongeren. Ik
denk hierbij bijvoorbeeld aan Youth Tube,
een samenwerking tussen de jeugdraad, de
Zandloper en de gemeente. Door de
voortdurende zoektocht naar subsidies, en
het gezamenlijk beheren van de centen, zijn
de verenigingen gedurende die 20 jaar naar
elkaar toe gegroeid. Dat is mooi, en biedt
mogelijkheden voor de toekomst.’

‘Ik droom van een eigen fuiflocatie in de
gemeente. Dat is niet vanzelfsprekend,
maar Wemmel kent best een hoog percentage jonge inwoners. Die moeten nu
uitwijken naar andere gemeenten als ze
willen feesten. Dat moet toch ook in de
eigen gemeente kunnen? En het is ook een
bijzondere opdracht om de jongeren te
bereiken die niet in een jeugdvereniging
zitten. Ook voor hen willen we de stem
zijn. Een gemeentelijke kalender waarin
alle activiteiten van verenigingen worden
opgenomen zou bijvoorbeeld al een
verbetering betekenen. Zo hebben we een
duidelijk overzicht van wie wat wanneer
organiseert. Nu gebeuren er vaak zaken in
hetzelfde weekend, wat niet altijd interessant is.’

Fuiven in eigen gemeente
Sinds zo’n half jaar is Xavier Van
Humbeeck voorzitter van de nietgemeentelijke jeugdraad. ‘Eind 2014 heeft
de jeugdraad een gesprek gehad met de
gemeente en vzw ‘de Rand’. De gemeente

‘De opdracht van de jeugdraad is en blijft
om ervoor te zorgen dat de jongeren een
plek hebben in de gemeente’, vult De
Visscher aan. ‘Als verenigingen vragen
hebben, moeten ze gehoor vinden bij de
jeugdraad. Zij verdedigen mee de belangen
van elke jeugdvereniging. Als de jeugdraad
gemeentelijk zou worden, wordt dat laatste
zelfs nog belangrijker. Jeugdverenigingen
worden dan officieel een gemeentelijk
adviesorgaan. Het is dan ook aan hen om
die functie helemaal te benutten.’

5 jaar GP Wemmel
Zeepkisten- en gocartrace
vrijdag 15 mei
vanaf 18 uur – centrum
Wemmel
Niet alleen de jeugdraad zelf mag een
jubileum vieren, ook een van zijn
jaarlijkse activiteiten heeft een eerste
mijlpaal bereikt. De ‘Grote Prijs van
Wemmel’, of de zeepkisten- en
gocartrace, bestaat 5 jaar. ‘In 2010
besliste de gemeente om de avondmarkt niet meer te organiseren’, vertelt
Wies Herpol. ‘Jammer, want de
vrijdagavond na Sint Servaas stond in
de agenda van vele (ex-)Wemmelaars
aangekruist als één van de sociale
evenementen van het jaar, en voor vele
verenigingen bracht het extra centen
op. Wij van de jeugdraad vonden de
afschaffing niet kunnen en zijn op het
idee gekomen om een zeepkisten- en
gocartrace in te richten. Nu zijn we
aan de vijfde editie. De activiteit is
ook enorm gegroeid, met workshops
om je zeepkist te bouwen, een
schietstand, heel wat prijzen… En na
5 jaar is er opnieuw een avondmarkt.
We maken er een echte feesteditie met
toeters en bellen van.’
De Grote Prijs van Wemmel vindt
plaats op vrijdag 15 mei vanaf 18 uur.
Maak een zeepkist of schrijf je met een
ploegje in voor de gocartrace. Misschien
sleep je wel een prijs in de wacht.
Eeuwige roem beloven we je sowieso.
Meer info: www.gpwemmel.be

Verjaardagsfuif
20 jaar jeugdraad
vrijdag 15 mei
na GP Wemmel en
avondmarkt - tent op grasplein voor het gemeentehuis
Twintig jaar jeugdraad, dat kan niet
ongemerkt voorbijgaan. En hoe kan
een jongerenbende dat beter vieren
dan met een fuif? Op het grasveld
voor het gemeentehuis vindt vrijdag
15 mei – na de Grote Prijs en de
avondmarkt – een spetterende fuif
plaats in een tent. Een coverband
speelt eerst de pannen van het dak,
waarna twee dj’s het roer overnemen.

Wim Troch
Meer info: www.jeugdraadwemmel.be
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Eva De Hovre

Groeten uit … Concepción
‘Ik was op zoek naar een boeiende
stageplaats. Als je afstudeert als
architect, moet je immers 24 maanden
stage lopen vooraleer je erkend wordt
door de Orde van Architecten. Dus
stuurde ik mijn portfolio naar enkele
buitenlandse bureaus. Tot mijn grote
vreugde kreeg ik antwoord van de
Chileense kunst- en architectuurstudio
Pezo Von Ellrichshausen, die op
nummer twee stond in mijn wish list.
Mijn vriend Nisse is leraar en kon een
jaar loopbaanonderbreking nemen om
mij te vergezellen. Op 16 september
vertrokken we naar Concepción in
Chili.’
‘Onze eerste indrukken van het land
waren bijzonder. Wat meteen opviel,
was de ijzige koude. Chili beleefde
immers net zijn laatste winterprik,
terwijl het in België nog lekker
nazomerde. Bovendien gaf Concepción
die eerste dagen een desolate indruk.
Algauw bleek dat we tijdens de Fiestas
Patrias waren aangekomen, de nationale
feestdagen, die tot een week kunnen
duren. Pas na vier dagen kwam het
economische leven weer op gang.’

in het straatbeeld. En
homoseksualiteit is
hier ‘niet in de
mode’, aldus een
man met wie we
spraken over de
Chileense demografie.
Wat je dan wel weer
veel tegenkomt, zijn
straathonden.’
‘De Chilenen zijn
een gereserveerd,
maar vriendelijk en
behulpzaam volk. Ze
zien het als hun taak
om vreemdelingen
goed te ontvangen
en zijn steeds
benieuwd naar wat je van hun land
vindt. Chauffeurs stoppen geregeld om
je met hun pick-up een lift te geven.
Chili wordt vaak omschreven als het
meest westerse land van ZuidAmerika: niet alleen zijn de mensen
iets gereserveerder dan in de buurlanden,
ook van machismo is geen sprake en
corruptie is uit den boze. En aan het
hoofd van het land staat een vrouw,
president Michelle Bachelet.’

‘Dat zorgde voor nieuwe verrassingen,
want in winkels en flatgebouwen zijn
veel meer mensen aan het werk dan bij
ons. Neem bijvoorbeeld de supermarkt:
een dame zit aan de kassa, iemand
steekt je boodschappen in een zakje,
een ander weegt je broodjes en kleeft
een stickertje op het zakje waar de
broodjes in zitten, een jongen houdt
een reclamebord vast, een man zet de
karretjes op hun plaats, iemand laat je
een hapje proeven en ga zo maar door.
Daarbij ontdekten we dat heel weinig
mensen Engels spreken, zelfs geen yes
of no. Ook interessant is de zogenaamde
plastiekenzakjescultuur. Zeep, mayonaise,
tomatenpuree, confituur, yoghurt:
werkelijk alles zit in een zakje.’

‘De Chileense natuur is werkelijk
adembenemend en heel divers, met
Patagonië in het zuiden en de woestijn
in het noorden, de Andes en een meer
dan 6.000 kilometer lange kustlijn. De
natuur toont hier graag hoe machtig ze
is. Aan de oostelijke zijde zijn er heel
wat vulkanen actief en langs de
noordelijke kusten staan ontelbare
borden die waarschuwen voor tsunamigevaar. Daarbovenop wordt het land
regelmatig stevig door elkaar geschud
door een aardbeving. Nisse is bioloog,
hij komt hier dus absoluut aan zijn
trekken en werkt als vrijwillige
onderzoeker aan de universiteit van
Concepción.’

‘Als westerling val je hier behoorlijk
op; we zijn veel groter en niet bepaald
dik, terwijl de mensen hier eerder mollig zijn. Bovendien hebben Nisse en ik
blauwe ogen en een lichtere haarkleur.
De bevolking van Concepción is vrij
homogeen: je ziet hier geen Aziaten,
gesluierde vrouwen of blonde hoofden

‘Tijdens de weekends gaan we regelmatig op uitstap, naar de havenstad
Valparaiso bijvoorbeeld, of naar het
nationaal park van Laguna del Laja.
We wandelden er in een onwezenlijk
vulkaanlandschap met gestolde
lavarivieren. Nisse beklom zelfs een
actieve vulkaan om in de krater te

8

piepen. Maar ook dicht bij huis zien we
fantastische dingen: boven de monding van de
Biobio cirkelen pelikanen en kalkoengieren
en op de rotsen liggen zeeleeuwen te luieren.’
‘Het bureau waar ik voor werk, leerde ik
kennen tijdens een lezing die Mauricio en
Sofia, respectievelijk Pezo en Von
Ellrichshausen, vorig jaar gaven in Bozar. Wat
me erg boeit in hun werk is de wisselwerking
tussen kunst en architectuur, de eerlijkheid en
eenvoud die hun werk uitstraalt en de
materiaalkeuze. Voor de modale Chileense
burger is architectuur echter geen prioriteit.
De meeste huizen verkeren in een schamele
toestand en de promotorenarchitectuur viert
hoogtij. De bouwnormen in Chili zijn veel
minder streng dan in België. Isolatie en
dubbel glas zijn verre van ingeburgerd en vaak
wordt er verwarmd met elektrische vuurtjes.’
‘Wat ik het hardst mis aan Wemmel, zijn mijn
familie en vrienden, al beleven we leuke
momenten via Skype. Vlak voor ons vertrek
vierden we nog de 90e verjaardag van mijn
peter en zijn tweelingbroer. In augustus keren
we terug op de verjaardag van mijn meter.
Ook missen we het contact met de buren, dat
heb je als vreemdeling niet in Concepción.
Omgekeerd zullen we thuis niet langer
kunnen genieten van de indrukwekkende
natuur en de prachtige zonsondergangen in de
Stille Oceaan. En van de ijsjescultuur. Zelfs
de buschauffeur stopt wel eens halverwege de
rit omdat hij trek heeft in een lekkere frisco.’
Eva De Hovre

VERENIGINGSNIEUWS
Bezoek aan de expo over
Marc Chagall
Sociaal-Culturele Vereniging
van Vlaamse Liberale
Vrouwen (SCVVLV)
dinsdag 2 juni
14 uur – Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten

Wandeling: Molenpad in Merchtem
Natuurpunt Wemmel
zaterdag 9 mei
14 tot 16.30 uur - Merchtem
Langeveldmolen, Koutermolen, Binnemolen en Appelkot.
Het zijn plekjes in Merchtem die tot de verbeelding
spreken, en waar het steltlopen zijn oorsprong vond.
Langs de kleine paadjes bloeien in mei ook heel veel
mooie bloemen. We verkennen alles tijdens een stevige
wandeling van 8 kilometer.
Vertrek: samenkomst aan de parking van het gemeentehuis van Wemmel om 13.40 uur of om 14 uur aan de kerk
van Merchtem.
Meebrengen: stevig schoeisel, kleding aangepast aan het weer.
We eindigen rond 16.30 uur.
Meer info: Rik Devriese, 0496 32 09 32, hendrik.devriese@skynet.be

De SCVVLV organiseert een begeleid
bezoek aan de retrospectieve tentoonstelling van Marc Chagall. De tentoonstelling behandelt de grote thema’s van
zijn oeuvre, met name de verbondenheid met de Hebreeuwse cultuur, de
iconografie van het Joodse dorp en de
volkstradities, maar ook zijn kennismaking met de 17e-eeuwse literatuur
zoals La Fontaine, de ontdekking van
het licht en het bijzondere kleurgebruik. De aandacht gaat vooral uit naar
zijn Russische periode, waarin hij zich
onderscheidt van het toen gangbare
kubisme. De originele poëtische taal
van Chagall komt weer tot leven. De
bezoeker wordt ondergedompeld in
zijn verbluffende artistieke wereld,
beïnvloed door verschillende culturen
en tradities.
Afspraak om 14 uur aan de grote hal
van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, Regentschapsstraat
3, Brussel.
Prijs: 13 euro per persoon (voor leden
en hun partner), 17 euro per persoon
(voor sympathisanten). Het aantal
plaatsen is beperkt tot 30 deelnemers.
Inschrijven kan tot 18 mei. Je inschrijving is pas geldig na storting van je
bijdrage op rekeningnummer BE 39
9790 7971 6019 19 van SCVVLV,
Neerhoflaan 88, Wemmel.
Meer info:
monique.van.der.straeten@scarlet.be,
02 461 19 38

Derde aperitiefconcert
Vrienden van de kerk van
Hamme
zondag 7 juni
11 uur - Sint-Gudulakerk
(Hamme)

Uitstap naar Nieuwpoort
Ziekenzorg Wemmel-Hamme
donderdag 11 juni
10 uur - Pastoriestraat

Het ensemble Querelles, een vocaal en
instrumentaal trio onder de artistieke
leiding van Vincent Lesage, richt zich
vooral op muziek uit de 17e eeuw.
Vincent Lesage is een tenor met een
internationaal palmares en dirigent van
het Brusselse Bachkoor. Justin Glaie
speelt teorbe (een snaarinstrument in
de luitfamilie, n.v.d.r.) en is een
gewaardeerde musicus in binnen- en
buitenland. Hannelore Devaere
studeerde historische harp aan de
Akademie für alte Musik. Naast
talrijke cd-opnames maakt ze ook
solo-opnames op historische harp, die
zij op een verfijnde en sublieme wijze
bespeelt.
Na dit unieke concert is er een
receptie.
Tickets: 15 euro. Reserveren is
noodzakelijk, omdat het aantal plaatsen
beperkt is.
Tickets en info:
Herman Braet, 0475 24 84 95,
herman.braet@gmail.com
Jan Van de Voorde, 0477 41 69 21,
jan.vandevoorde@telenet.be
Lies Van den Eynde, 02 460 19 05,
lies.jacops@hotmail.be

Wil je nog wel eens naar zee, maar kun je niet
meer op de bus en de tram? Geen nood. Met
Ziekenzorg kan je mee, zelfs met de rolstoel.
We vertrekken om 10 uur in de Pastoriestraat
en er is ook een halte aan de residentie
Geurts. Het middagmaal in Sandeshoved is
om 12.30 uur. Op het menu staan soep,
kalkoen met wittedruivensaus en kroketten.
In de namiddag kunnen we volop genieten
van de zee, met een wandeling op de dijk. De
terugreis naar Wemmel is gepland om 16 uur,
met aankomst in Wemmel om 18 uur.
Prijs: 30 euro (drank niet inbegrepen)
Heb je zin om mee te gaan? Bel naar en
betaal aan Eliane Van den Bossche (02 460 37
82), Paula Van den Heuvel (02 460 36 10) of
aan je eigen kernlid. Inschrijven kan tot 7
juni. Maximaal 50 personen kunnen deelnemen.

9

WEMMELAARS EN HUN PASSIE

Erik de Schrijver

‘De ruimte leren begrijpen
is een uitdaging’
Eind jaren 70. De Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA lanceert
de Voyager 1, een onbemande ruimtesonde die het doel heeft om de buitenste planeten van ons zonnestelsel te
verkennen. ‘Dat moet zowat het begin
geweest zijn van mijn passie voor
ruimtevaart’, zegt Erik. ‘De mens die
ons zonnestelsel ging verkennen. Dat
was iets fascinerends voor mij. Maar er
mij echt in gaan verdiepen, dat zat er
toen nog niet in.’
Wetenschapsfreak
Tijdens zijn studies aan de Katholieke
Universiteit van Leuven raakt Erik echt
gebeten door de ruimtemicrobe. ‘Ik
heb Natuurwetenschappen gestudeerd
en had tijdens mijn studies ook vakken
als sterrenkunde. Wat mij vooral boeit,
is de wetenschappelijke benadering van
de ruimte en de experimenten die er
worden gehouden. Verandert een
product als het tientallen kilometers de
hoogte in gaat? Wat met fysica en
ruimte? Ik volg de ruimtevaart wel in
de media, maar niet als een bezetene.
Ook elke andere wetenschap zoals
geneeskunde of biologie interesseert
mij. De ruimte leren begrijpen, dat is
voor mij de uitdaging.’
Die uitdaging gaat hij samen met
leerlingen van het Sint-Pieterscollege
in Jette aan. Erik leidt er al tien jaar
een meermaals bejubeld ruimtevaartproject. ‘Enkele jaren geleden ben ik
googelend op de website van ‘America’s
OTHER Space Program’ gestoten. De
bedoeling van dat programma is dat
scholen wetenschappelijke experimenten
ontwikkelen, die daarna gratis 35
kilometer de lucht in worden gestuurd
via een heliumballon. Geen sinecure,
want de experimenten mogen niet
groter zijn dan een pingpongballetje en
10

niet meer dan 100 gram wegen.
Ik vond dat zo interessant dat ik
gevraagd heb om deel te nemen aan
het programma. Tot mijn grote
verbazing mocht dat.’
Verrassende experimenten
Die experimenten kunnen over
verschillende zaken gaan. ‘Op het vlak
van biologie sturen onze leerlingen
bijvoorbeeld zaden de ruimte in.
Anderen experimenteren dan weer
met radioactieve straling of met de
luchtdrukmeting. Soms met verrassende resultaten. Zo hebben we eens
artemia-eitjes (visvoer, n.v.d.r.) de lucht
in gebracht. Van de eitjes op de grond
kwamen er twee op de tien uit, van de
eitjes in de lucht waren dat er maar
liefst zeven op de tien. We geloofden
dat eerst niet. Maar ook na tien keer
het experiment te herhalen, bleef het
resultaat hetzelfde.’
Erik vervolgt: ‘Zodra we geselecteerd
waren voor het Amerikaanse programma,
is de bal aan het rollen gegaan. Beetje
bij beetje ben ik het ruimtevaartproject
beginnen uit te breiden. Zo voeren we
intussen ook paraboolvluchten uit aan
de Technische Universiteit van Delft in
Nederland. Er zijn maar enkele
plaatsen in de wereld waar je dat kan
doen. We onderzoeken daar hoe onze
experimenten reageren in gewichtloosheid. Ik probeer dat tweejaarlijks te
doen, want die vluchten zijn niet
goedkoop voor de school. Maar je
experimenten de lucht in zien gaan,
dat geeft toch een kick.’
Goede leerschool
Het is ook meer dan alleen een
wetenschapsproject voor Erik. ‘Drie tot
vier middagen per week werken enkele
leerlingen hier vrijwillig aan mee. Het

vraagt van hen veel inzet en
motivatie, maar ze leren ook
in teamverband werken. Het
is een goede leerschool.
Soms stellen leerlingen
vragen waar ik zelf geen
antwoord op weet. Dan
duiken we samen de boeken
in om een antwoord te
vinden. Dat is veel leuker
dan een gewone les waarbij
ik vertel en de leerlingen
enkel moeten luisteren.’

© Tine De Wilde

In de reeks Wemmelaars en hun passie houden we vandaag halt bij Erik de
Schrijver. Hij is wetenschapsleraar aan het Sint-Pieterscollege van Jette en is
sinds zijn studententijd gepassioneerd door ruimte en ruimtevaart. ‘Ik beoefen die
passie vooral tijdens het lesgeven. Ik kan het niet laten om samen met mijn
leerlingen de grenzen van de ruimte af te tasten.’

Erik is gepassioneerd door
wetenschappen. Maar
waarom de ruimte? ‘Dat is
de laatste grens voor de mens. Verder kunnen
we niet gaan. De ruimte heeft voor veel mensen
iets onbereikbaars. Daar wil ik tegen ingaan met
dit project, want niets is onmogelijk. We mogen
niet toegeven aan dat onbereikbare. Ook als
secundaire school kunnen we de ruimte
ontdekken.’
De wereld rond
Erik heeft samen met het Sint-Pieterscollege
intussen bewezen dat niets onmogelijk is.
‘We werken samen met het KMI en de
Europese ruimtevaartorganisatie ESA. We
schrijven papers over onze experimenten en
worden uitgenodigd op het Europees Ruimtevaartcongres. Dit jaar is dat in Andøy, helemaal
in het noorden van Noorwegen. Een onvergetelijke
ervaring. Alle domeinen in verband met
ruimtevaart komen daar aan bod. En ook
actuele onderwerpen als de ozonlaag, de
opwarming van de aarde, enzovoort.’
De congressen zijn niet alleen voor de leerlingen
een fantastische ervaring, ook Erik geniet ervan.
‘Ik stimuleer de leerlingen om – net als ik – te
stelen met de ogen en de oren. Ze gaan in
dialoog met topwetenschappers van over de hele
wereld. Samen proberen we de wetenschappelijke
puzzel van de ruimte in elkaar te steken.’
( Jens De Smet)

VERENIGINGSNIEUWS
Vrijwilligers gezocht (m/v)
Rode Kruis Vlaanderen
afdeling Wemmel
Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling
Wemmel zoekt vrijwilligers (m/v)
voor diverse taken.

Busreis naar de grotten van
Han
Pasar Wemmel
zondag 14 juni
8 uur – parking gemeentehuis
Wemmel

> Bibliotheekmedewerker/uitlener
zorgbib Wemmel
Meewerken aan de bibliotheekwerking (boeken, cd’s, dvd’s) voor
minder mobiele mensen in één van
de Wemmelse rusthuizen.
> (Adjunct-)verantwoordelijke en
medewerkers bloedinzamelingen
Je helpt mee aan het bekendmaken
van de bloedinzamelingen via de
verdeling van affiches, publicaties in
de pers en op websites. Op de dag
van de bloedinzameling (4 x per jaar)
begeleid je een aantal vrijwilligers
met het klaarzetten van de zaal, het
schenken van een drankje, het
verwelkomen van de donoren.
> Medewerkers uitleendienst materiaal
Brengen en terughalen van hulpmateriaal (rolstoelen, looprekken,
krukken …) bij mensen in Wemmel
die daar tijdelijk gebruik van willen
maken.
EN
Up up and away
Erik de Schrijver is a science teacher at
Sint-Pieters secondary school in Jette,
where he has been running a
much-commended space project for
10 years now. ‘Some years ago I came
across the 'America's OTHER Space
Program' website. The aim of the
programme is to encourage schools to
develop scientific experiments, which
are subsequently launched 35 kilometres into the air for free, using a
helium balloon. Not an easy task
because the experiments are not
allowed to be any bigger than a ping
pong ball and not weigh any more
than 100 grams.’ The space project
has gradually been extended. ‘We
now undertake parabolic flights at
Delft technical university to investigate how our experiments react in
weightless conditions. It is really quite
thrilling to see your experiments up in
the air’.

> Verantwoordelijke vorming
Onze afdeling organiseert jaarlijks
cursussen EHBO en Helper voor de
bevolking. Jouw taak bestaat erin om
samen met de huidige verantwoordelijke vorming de organisatie in
handen te nemen. Inhoud: zoeken
van geschikte locaties, maken van
afspraken met lesgevers en simulanten,
promoten van de cursus en het
verwelkomen en begeleiden van
cursisten op de cursusdagen (avonden
in de week).
> Verantwoordelijke communicatie en
werving
Je belangrijkste taak is het promoten
van het Rode Kruis in ons werkgebied. Je verzorgt de pr van de
afdeling. Je brengt onze activiteiten
in de schijnwerpers, je verdeelt
affiches, je maakt activiteiten bekend
via de pers en via websites …
Als één van deze taken, of een
deel ervan, jou aanspreken:
François Segers, 0494 23 21 11,
pr@wemmel.rodekruis.be.

Herbeleef je jeugd en ga mee naar de 2 km
lange galerijen en indrukwekkende zalen
die doorkruist worden door de Lesse.
Klank-en-lichtspel, de nieuwe Zaal der
Draperieën en magische weerspiegelingen
wachten op jou, na een ritje met een
honderdjarige tram.
Programma
> 10 tot 12.30 uur: Han-sur-Lesse:
ontvangst in de vertrekhal van de tram,
waar een bijna 2 uur durende rondleiding
start.
> 13 uur: Middagmaal in restaurant Le
Pavillon
> 14.30 uur: Bezoek aan het wildpark met
een ‘safaricar’
> We eindigen om 17.30 uur. Nadat wij
in het centrum de Prehisto en het Han
van weleer hebben kunnen bezoeken,
ronden wij deze boeiende dag af en rijden
we terug naar Wemmel.
Prijs: 50 euro (leden), 55 euro (nietleden)
Busreis, verzekering, gidsen en middagmaal zijn inbegrepen.
Inschrijven doe je door voor 24 mei het
gepaste bedrag over te schrijven op
rekeningnummer BE 41 7865 8659 0710
van Pasar Wemmel. Het aantal deelnemers
is beperkt.
Meer info: Roger Rademaekers,
02 460 08 75, 0498 81 29 48,
rogerrademaekers@hotmail.com of
Christine Vanhee, 02 460 21 27
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OVERIGE ACTIVITEITEN VERENIGINGEN
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

ma

Bedevaart Tongeren / Okra

Parking gemeentehuis

J. Vergauwen,
02 460 10 79

MEI
18

JUNI
vr

5

Bezoek Red Star Line Museum en
Modemuseum Antwerpen / Markant

vr

19

19.30

18e Wemmelse verenigingenquiz

GC de Zandloper

inschrijven via
wemmelsequiz@outlook.com

zo

28

13.30

Laermanswandeling / Pasar

Parking gemeentehuis

Roger Rademaekers,

noelavanhoof@gmail.com

02 460 08 75,
Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor september 2015 bekend willen maken, kunnen
voor 5 augustus een beknopte omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel. info) van die activiteiten aan het onthaal van
GC de Zandloper bezorgen.

NIEUWS UIT DE ZANDLOPER
Benjamin Engelbeen
Quelques battements de cils
6 mei tot 1 juni
fotografie

Vind ons leuk op facebook

De foto’s van de serie Quelques battements
de cils zijn weergaven van beelden die
ons de hele dag omringen, maar die we
door ons gehaaste levensritme niet
meer zien. In al hun banaliteit hebben
ze iets zeldzaams, delicaats en menselijks.
Benjamin Engelbeen heeft nooit een
diploma behaald aan een academie.
Hij beschouwt zichzelf dus ook niet als
beroepsfotograaf, maar als een toeschouwer die zijn blik wil delen met
anderen. Fotografie is voor hem een
natuurlijke handeling die hij als kind al
uitvoerde. Zelfs zonder toestel creëert
hij voortdurend composities.
Hij werkt zelfstandig aan persoonlijke
projecten met als focus de mens en zijn
omgeving. Hij volgt geen fotografische
trends, maar werkt met zijn gevoel. Zo
heeft hij verschillende reportages
gerealiseerd (Home sweet home, Abattoir,

Sol a la ciutat, Rainbow) en hij is ook
medeoprichter van het fotografielabel
(eye)SIGHT.
De tentoonstelling is open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op
zaterdag, zondag en op 1, 2, 3, 14, 15,
16, 17, 23 en 24 mei is de tentoonstelling gesloten.
Fotografiecircuit Vlaanderen
GC de Zandloper
Gratis

Wil je niets missen
van GC de
Zandloper? ‘Like’
ons dan op
Facebook en
ontdek alle
nieuwigheden via
onze fanpagina.
Hou die in de
gaten en blijf niet alleen op de hoogte van
voorstellingen en activiteiten, maar ontdek in de
aanloop ernaar ook filmpjes en foto’s.
Link naar facebook:
www.facebook.com/dezandloper

Sluitingsdagen onthaal
Zandloper en cafetaria
Het onthaal van de Zandloper
en de cafetaria zijn gesloten op
1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 23 en
24 mei.

VOORSTELLINGEN IN DE MUZE VAN MEISE
Blèten (try-out)
zaterdag 2 mei
muziek
Warre Borgmans, geflankeerd door de geweldige Jokke
Schreurs op gitaar en ‘Big Dave’ Reniers op mondharmonica,
zal het hebben over lief en leed, pijn en plezier, durf en
schrik … kortom, over de dingen des levens.

Didier Laloy en Tuur Florizoone
Tragédie Lego
vrijdag 8 mei
muziek
Tegengestelden trekken elkaar aan. Die volkse wijsheid is
zeker waarheid voor Tuur Florizoone en Didier Laloy.
Vlaams en Waals. Folk en jazz. Maar beide heren behoren
zonder twijfel tot de beste accordeonisten van ons land.

20 uur - GC de Muze van Meise
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Meer info: 02 892 24 40,
www.demuzevanmeise.be

20 uur - GC de Muze van Meise

Dansen op het ritme van de son
Cuba, dat is rum, sigaren en Fidel. Maar ook de Buena
Vista Social Club. Op zaterdag 9 mei brengt de
Belgische groep Ritmo Latino een ode aan deze helden
van de son. Zanger Claudio Lopez over de muziek van
Latijns-Amerika.
De zeven muzikanten van Ritmo
Latino komen een beetje van overal:
Colombia, Cuba, België en Chili. ‘We
zijn allemaal professionele muzikanten
en spelen op alle grote festivals, zoals
Pole Pole in Gent en Oostende, op het
Sint-Baafsplein tijdens de Gentse
Feesten, maar ook op het Afro-Latino
Festival in Bree en de Noche de Amor.
Ik richtte de groep meer dan vijftien
jaar geleden op, samen met pianist
Mike en trompettist Didier.
Ondertussen is Ritmo Latino een
gevestigde waarde geworden. We
spelen salsa en son uit Cuba, merengue
uit de Dominicaanse Republiek, maar
ook minder bekende genres als cumbia
en vallenato uit Colombia.’
Slechte vrouwen
‘Een jaar of twee geleden hebben we
ons programma uitgebreid met een
tribute aan de Buena Vista Social Club.
Deze oude heren uit Cuba zijn
ondertussen allemaal overleden, maar
dankzij de Amerikaanse producer
Ry Cooder werden ze eind jaren 90
wereldberoemd. Sindsdien kent
iedereen de klank van de son, de
traditionele muziek uit Cuba. Mijn
favoriete nummer is Veinte Años. Het is
een sentimenteel lied over een verloren
liefde, waarin de zanger klaagt dat alle
vrouwen slecht zijn. Ik ben geneigd
hem te geloven, want als een vrouw
mij zegt dat ik geen hart heb, hoe

komt het dan dat de liefde zo’n pijn
doet?’ (grijnst)
Sinds Lopez dertig jaar geleden vanuit
Chili naar België migreerde, heeft hij
in verschillende formaties meegespeeld. ‘In het begin vormde ik een
familieorkest met mijn twee broers.
We brachten cueca, dat is traditionele
Chileense dansmuziek die verwant is
met de Spaanse fandango. Salsa en son
werden pas later populair. Nu kun je
in het kleinste dorp salsalessen volgen
in verschillende stijlen, al heb ik de
indruk dat de hype wat is gaan liggen.’
Salsa en zonen
Dat betekent volgens Lopez niet dat de
Latijns-Amerikaanse muziek aan
populariteit inboet. ‘Integendeel, de
invloed van salsa en merengue op
commerciëlere genres is groot. Ik denk
hierbij aan reggaeton of bachata, de
Latijnse smartlap, zeg maar. En vergeet
niet dat Shakira’s liedjes eigenlijk
moderne interpretaties zijn van
traditionele Colombiaanse muziek.
Tegenwoordig zijn ook enkele soloartiesten erg succesvol, zoals Juan Luis
Guerra en Antony Santos. In de
Verenigde Staten zijn er bands die in
een mix van Engels en Spaans zingen.
De invloed van de latino’s is er enorm.
In Miami zijn er zelfs wijken waar
niemand Engels spreekt, dat vind ik
wel komisch. Die ingeweken Cubanen

en Puerto Ricanen drukken een
positieve stempel op de streek, het zijn
vrolijke mensen.’
In de Plantentuin van Meise brengt
Ritmo Latino een gevarieerd programma.
‘We nemen een rustige aanloop met de
ballades van de Buena Vista Social
Club, maar als het publiek er zin in
heeft, schakelen we met plezier over
naar salsa of merengue. Er wordt altijd
veel gedanst tijdens onze optredens, we
zijn een echte liveband. Ik geniet ervan
als de mensen uit de bol gaan.
Op Pole Pole in Oostakker spelen we
om middernacht in een tent voor
drieduizend man. Al dat volk dat zot
wordt, dat geeft je een zalig gevoel.’
Joke Bellen

Cubaans feest
Buena vista social club
tribute
zaterdag 9 mei
Op zaterdag 9 mei houden de
Zandloper en de Muze van Meise
een Cubaans feestje in de
Plantentuin, met zalige zomerse
muziek en zuiderse hapjes en
drankjes. Er is ook iets leuks voor
families met kinderen.
vanaf 14.30 uur – op locatie:
Plantentuin Meise
ingang via Nieuwelaan 38
gratis (inclusief toegang tot
Plantentuin).

UITVERKOCHT
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Cubaans feestje in de Plantentuin

© Tine De Wilde

Art Exhibition tijdens Special Olympics

Kunst van personen met
een mentale beperking
Tijdens het hemelvaartweekend zullen zo’n 3.400 landgenoten deelnemen aan de
Belgische editie van de Special Olympics, het jaarlijkse sporttoernooi voor personen met
een mentale handicap. De atleten zullen in verschillende sporttakken en op verscheidene
locaties in en rond Brussel het beste van zichzelf geven. Maar er is meer. Tijdens de
Spelen is er ook een kunsttentoonstelling, met werken van personen met een mentale
beperking. In de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ kan je de expo bewonderen.
Het was in Chicago dat in 1968 de
eerste Special Olympics plaatsvonden.
Eunice Kennedy – de zus van de
voormalige Amerikaanse president
John – lag samen het haar moeder
Rose aan de basis van het evenement.
Aan de eerste editie namen 1.000
atleten uit twee landen deel. De vorige
editie in Athene in 2011 mocht 7.000
deelnemers verwelkomen, uit 185
landen. Eind juli verzamelen de atleten
uit de hele wereld opnieuw, dit keer in
Los Angeles.
Het internationale toernooi vindt elke
vier jaar plaats, maar er wordt in ons
land ook jaarlijks een nationale
14

meeting georganiseerd. Dit jaar zullen
3.400 atleten uit meer dan 300
Belgische clubs tijdens het hemelvaartweekend – van 14 tot en met 16 mei
– in en rond Brussel verzamelen voor
de ‘National Games’ van Special
Olympics Belgium. De Spelen zullen
plaatsvinden in Sint-Pieters-Woluwe,
Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem,
Overijse en Wemmel.
Artistieke gaven
Maar er is meer. De National Games
van de Special Olympics mogen dan
wel in de eerste plaats een sportmanifestatie zijn, daarnaast willen ze
personen met een verstandelijke

handicap aanmoedigen om al hun
talenten te ontplooien. Ook hun
creatieve en artistieke gaven. Daarom
is er ‘Art Exhibition’, een tentoonstelling met kunstwerken van sporters,
maar ook van personen met een
verstandelijke beperking die niet
deelnemen aan het toernooi.
De Art Exhibition laat het publiek
kennismaken met de unieke wereld
van kunstenaars met een verstandelijke
handicap. De werken van 120 kunstenaars zullen worden getoond. Die
werden geselecteerd door een gespecialiseerde jury voor de Art Exhibition.
Zoals elk jaar kiezen ze een honderdtal

RAND-NIEUWS
werken uit het grote aanbod van de deelnemende ateliers.
Aan de tentoonstelling is ook een competitie verbonden.
Al geldt ook hier de olympische gedachte dat deelnemen
belangrijker is dan winnen. Naast een eerste en een tweede
prijs, toegekend door de jury, is er ook een publieksprijs,
waarvoor de bezoekers aan de Art Exhibition hun stem
mogen uitbrengen.
Eigen stijl
Dat kunst en een mentale beperking een goede combinatie
kunnen vormen, weten ze in Ons Tehuis Brabant maar al te
goed. Al bijna twintig jaar organiseren ze crea-ateliers in de
Kampenhoutse woonvoorziening en dagopvang voor
personen met een beperking. Kurt Van Baekel en Hilde
Meyskens – beiden professioneel geschoold – begeleiden
de sessies. ‘In het atelier worden zowel schildertechnieken,
grafische technieken zoals etsen, zeefdruk of monotypes,
als beeldhouwtechnieken toegepast’, vertelt Meyskens. ‘We
laten de deelnemers zo zelfstandig mogelijk werken. Wij
zorgen er ook voor dat zij de kunstwereld leren kennen door
bezoekjes te brengen aan musea of tentoonstellingen. Zo
kunnen zij hun eigen stijl ontwikkelen en hun voorkeuren
ontdekken.’
Uniek
Elke dag volgen twaalf personen het crea-atelier. ‘Op die
manier krijgen ze alle tijd om aan hun kunstwerk te werken,
in hun eigen tempo’, gaat Van Baekel verder. ‘Een deel van
de deelnemers kijkt in boeken of tijdschriften en zoekt daar
zijn inspiratie. Anderen tekenen steeds dezelfde figuren en
vormen en wisselen de technieken af om steeds weer een
uniek werk te maken.’
Een van de Kampenhoutse gasten, Jerry De Greef, neemt
op twee fronten deel aan de Special Olympics. Niet alleen
neemt hij deel aan de sportcompetitie, hij zal ook een van
zijn kunstwerken tentoonstellen. ‘Zijn werk is vooral
religieus en geschiedkundig. Hij tekent veel, maar hij
maakt ook driedimensionale werken in textiel en karton.’
Dat de kunst een meerwaarde betekent voor personen met
een verstandelijke beperking, daarover is in Ons Tehuis
Brabant geen discussie. ‘Het artistieke werk helpt hen
zelfstandig te werken en hun dag te vullen. Ze leren ook om
te kijken naar de dingen rondom hen. Het zorgt voor rust en
ze kunnen – hoewel ze naast elkaar werken – aan hun eigen
project werken.’
Wim Troch
De tentoonstelling is te bewonderen in Sportcity in SintPieters-Woluwe, tijdens de Nationale Spelen van 14 tot 16 mei.
De kunstwerken zijn ook in de gemeenschapscentra van
vzw ‘de Rand’ te bewonderen. GC de Kam, GC de
Lijsterbes en GC de Boesdaalhoeve exposeren een deel van
de werken nog tot 23 juni. In GC de Bosuil kun je tot 16
mei terecht om enkele werken te bezichtigen. In GC de
Zandloper kan je de kunstwerken bekijken van 2 tot 23 juni.
Meer info: www.special-olympics.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,
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 14-17 uur,
donderdag van 9-12 uur en van 14-19 uur, zaterdag en
zondag gesloten. Tijdens de schoolvakanties sluit het onthaal om 16 uur. 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 ...

Lydia Sacré

Wacht niet op de morgen (Maria Rosseels)
‘Rosseels was onder andere journaliste bij de Standaard. Ik
vond het knap dat ze heikele thema’s durfde aan te snijden,
zoals het leven in vrouwenkloosters. Tijdens en na haar
journalistieke carrière schreef ze romans, bijvoorbeeld deze,
geschreven in 1969, maar nog altijd brandend actueel. Het
verhaal gaat over het samengaan van de drie grote godsdiensten: de islam, het christendom en het jodendom. Een
Vlaamse jonge monnik vertrekt in de 12e eeuw naar het
Heilig Land en komt daar aan op het hof van Boudewijn IV
in Jeruzalem. Die teert weg door melaatsheid en de monnik
vraagt zich af waarom een mens moet lijden. Hij wisselt van
gedachten met toegewijde joden, geleerde moslims en
fanatieke christenen. Hij worstelt met de vraag hoe je moet
omgaan met religieuze verschillen. Gaandeweg ontdekt hij
dat er verschillende wegen zijn naar hetzelfde doel.’
Sprakeloos (Tom Lanoye)
‘Lanoye waagt zich aan een biografie over zijn flamboyante,
exuberante moeder. Hij schrijft hoe ze veeleisend en
hysterisch kon zijn, maar hoe ze tegelijk ook voor sfeer
zorgde; tot ze dement werd en begon te lijden aan afasie of
sprakeloosheid. Lanoye worstelt met het feit dat hij het leven
van zijn moeder gebruikt voor dit boek. Hij vergelijkt schrijvers met gieren die andermans leven gebruiken en misbruiken. Lanoye zet een soms cynisch, soms cru, maar vaak heel
ontroerend portret van zijn moeder neer.’
Het koekoeksjong (Robert Galbraith)
‘Deze thriller speelt zich af in Londen, in het drukke Soho.
Een oorlogsveteraan komt terug uit Afghanistan met een onderbeen minder en een lege portemonnee. Hij besluit om
privédetective te worden en krijgt meteen een stevige
opdracht: een topmodel stierf door een val van het balkon.
Sprong ze door de druk van haar beroep? Werd ze geduwd?
De oorlogsveteraan stapt in de wereld van jetsets, modeiconen, rockzangers en drugs. Je waant je tijdens dit verhaal
helemaal in Londen.’

© Tine De Wilde

Lydia Sacré (77) studeerde Germaanse
talen en stond dertig jaar voor de klas in
Campus Wemmel, als leerkracht Nederlands.
Als kind verslond ze boeken, bij voorkeur
dicht tegen de kachel. Haar leesvoer haalde
ze in de bib van Wemmel of in die van
Knokke, tijdens haar vakanties aan zee. Wat
later ontdekte Lydia het plezier van de
boekenwinkel. ‘In elke kamer van mijn huis
staat een tot de nok gevuld boekenrek dat
barst van verhalen. Tegenwoordig lees ik
boeken op mijn Kindle, een tablet waarop
je verschillende e-boeken kunt laden.’

‘Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling.
Maar door een loslippige medewerker in de drukkerij hield
dat geheim niet lang stand. Als je ooit al iets las van J.K.
Rowling, merk je dat achter het pseudoniem dezelfde
schrijfstijl zit als die van de bezielster van Harry Potter.
Rowling zelf had haar roman graag anoniem de wereld in
gestuurd, zodat ze kritiek zou krijgen op de inhoud van haar
boek, los van haar reputatie.’
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 mei kan je de drie aanraders van Lydia
Sacré in de bib vinden. Passeer zeker eens en ontdek de
verhalen van Maria Rosseels, Tom Lanoye en Robert
Galbraith.
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 of geef het door aan de balie
van de bib.

