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50 jaar NCRW 
‘Het verenigingsleven 
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Gemeentehuis wordt uitgebreid
Het gemeentehuis, aan de Folletlaan, wordt grondig 
gerenoveerd en uitgebreid. Daarvoor keurde de gemeente-
raad een overeenkomst goed met de Erfgoedstichting 
Vlaams-Brabant (ERF), die een belangrijke voortrekkersrol 
speelt bij het veiligstellen van onroerend erfgoed. ERF 
krijgt vijf jaar het beheer van het kasteel in handen en zal  
in samenspraak met het gemeentebestuur een architecten- 
bureau aanstellen om de plannen te realiseren.

Deze renovatie en uitbreiding is nodig, zegt schepen van 
Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). ‘Er 
sijpelt water binnen en er zijn verzakkingen. De renovatie 
en uitbreiding moeten het kasteel functioneler en ruimer 
maken. Daarvoor komt er op de plaats van het kleine 
amfitheater een achterbouw. Die zal niet breder zijn dan 
het huidige gebouw en ligt onder het niveau van het 
kasteel. Zo blijft het zicht op het kasteel bewaard.’

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werkzaamheden 
voor eind 2024 starten en zo’n vijf jaar in beslag nemen.  
De functie van gemeentehuis blijft behouden. De Visscher: 
‘Zo zullen er de gemeenteraden en huwelijken blijven 
plaatsvinden. Dit project staat helemaal los van de  

nieuwbouw aan de Residentie met het Sociaal Huis en de 
bibliotheek. Die werken zouden eind dit jaar klaar moeten zijn.’

Het kasteel heeft een lange geschiedenis. In de middeleeuwen 
was het een versterkte waterburcht. In 1649 verbouwde 
Filips Taye het om tot lustkasteel. In 1838 kocht graaf en 
burgemeester Willem-Bernard de Limburg-Stirum het 
landgoed. Twee van zijn dochters bleven tot in 1926 op 
het kasteel wonen. Hun erfgenamen schonken het daarna 
aan de gemeente. Sinds 1938 doet het kasteel dienst als 
gemeentehuis. (JH)

Une annexe va être ajoutée à la maison communale de 
Wemmel. Le château situé sur l’avenue Follet, dont l’histoire 
riche remonte au Moyen Âge, va être entièrement rénové 
et une extension sera ajoutée. L’extension arrière se 
trouvera à l’endroit où se trouve actuellement le petit 
amphithéâtre, où des spectacles étaient organisés autrefois. 
Il s’agira d’une extension située sous le niveau du château, 
afin de préserver la vue sur le château. Les travaux sont 
prévus pour 2024 et dureront environ cinq ans. 
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Camera’s om sluikstorters te betrappen 
De gemeenteraad keurde de aankoop van sluikstort- 
camera’s goed. ‘Het schepencollege besliste dit al in 
oktober vorig jaar, maar nu gaf de gemeenteraad definitief 
groen licht’, legt schepen voor Milieu Vincent Jonckheere 
(LB Wemmel) uit. ‘Het gaat om drie camera’s en drie valse 
camera’s, oftewel ‘dummies’. De camera’s en dummies 
worden ingezet op plaatsen waar er regelmatig gesluik-
stort wordt. De kostprijs bedraagt 78.000 euro per jaar 
voor de aankoop en kosten, de (ver)plaatsing, het onder-
houd en de verwerking van de beelden. Voor het project 

krijgen we een eenmalige subsidie van 10.000 euro. De 
verwerking van de GAS-boetes gebeurt via Haviland. Het is 
de bedoeling om sluikstorters te identificeren en zo het 
aantal sluikstorten in de gemeente terug te dringen. 
Sluikstorten opruimen, is een dure zaak.’ Oppositieraadslid 
Marc Installé (IC) vroeg zich af of er geen gevaar bestaat 
dat data van de camera’s verspreid zouden worden. 
Volgens de schepen is dat risico uitgesloten, vermits de 
data beveiligd zijn. (JH)
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Telex
• Raadslid Didier Noltincx (IC) meldde 

op de gemeenteraad dat onverlaten 
een uitstalraam van een handelszaak 
hebben ingegooid. Het was geen 
alleenstaand geval, repliceerde burge-
meester Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel). In totaal werden drie etalage- 
ruiten beschadigd door kasseien. Het 
gaat om een winkel op de Limburg 
Stirumlaan en twee winkels op de 
Markt. In de buurt lagen verschillende 
kasseien los. Dat probleem is inmiddels 
aangepakt.

• Het Davidsfonds Wemmel-Relegem- 
Hamme vierde net voor de zomer het 
85-jarig bestaan van de vereniging en 
het 50-jarige voorzitterschap van 
Marcel De Doncker. 

• De gemeente is op zoek naar vrijwilli-
gers om tijdens de middagmaaltijden 
(12 tot 13 uur) in de Nederlandstalige en 
Franstalige gemeentelijke basisschool 
toezicht te houden. Interesse?  
Stuur een e-mail naar  
personeelsdienst@wemmel.be 

• De tijdelijke parking die de gemeente in 
de Bogemansstraat aanlegde, naar 
aanleiding van de werken in de Van 
Elewijckstraat, is opgebroken en in 
oorspronkelijke staat hersteld.

• In de vernieuwde fietsstraat in de Van 
Elewijckstraat zijn aan de linkerzijde 
fietslogo’s aangebracht. Fietsers 
mogen de eenrichtingsstraat in beide 
richtingen gebruiken. 

• Tachtig leden en twintig leiders van 
Scouts Egmont Orion Wemmel zijn 
deze zomer twee dagen vroeger moeten 
terugkeren van hun kampterrein in 
Straimont (Luxemburg). Verschillende 
kinderen waren ziek. Een virus in de 
darmen was wellicht de boosdoener. 

• Het gemeentebestuur koopt voor 
50.000 euro mobiele skate-elementen 
aan. Omdat de installatie nog niet voor 
deze zomer geleverd kon worden, 
huurde de gemeente een tijdelijk 
skatepark. Dat werd op de parking 

aan het gemeentehuis geplaatst. 
• Anasse El Yousfi, speler bij futsalclub 

Colombus Wemmel (eerste nationale), 
werd na de bekerwinst door de Belgi-
sche Zaalvoetbalbond verkozen tot 
beste speler van de competitie. Hij 
kreeg op het gemeentehuis de Bronzen 
Pantoffel in aanwezigheid van de 
burgemeester, de schepen van Sport en 
het bestuur van de Zaalvoetbalbond.

• Een tiental leden van Chiro Katoke en 
Flater waren tijdens drie weekends in 
juli te vinden op het dancefestival 
Tomorrowland in Boom. Overdag 
deden ze mee aan het opruimingswerk, 
’s nachts verbleven ze op de camping 
Dreamville. 

• Zaterdag 17 september is het World 
Clean Up Day. Ook Wemmel doet mee 
en roept iedereen op om mee zwerfvuil 
op te ruimen. Inschrijven kan via de 
gemeentelijke website: www.wemmel.be.

• Op zondag 2 oktober kunnen alle 
Wemmelaars gratis naar de Planten-
tuin van Meise. Je moet wel je identiteits- 
kaart kunnen tonen. 

• De gemeente investeert fors om het 
energieverbruik te verbeteren in de 
Franstalige kleuterschool en de

 Nederlandstalige en Franstalige
 gemeentelijke basisschool. ‘De investe-

ring is het rechtstreekse gevolg van 
een isolatieplan dat het Vlaams 
Energiebedrijf (VEB) heeft goedge-
keurd’, vertelt schepen van Onderwijs 
Raf De Visscher (LB Wemmel).  
‘Er staan tien projecten op stapel 
waarbij de daken en muren worden 
geïsoleerd. De totale kostprijs is 
geraamd op 1 miljoen euro. Wemmel 
ontvangt hiervoor 40 % aan subsidies. 
De werken zijn nodig. Vanwege de 
gebrekkige isolatie kon het op warme 
dagen ondraaglijk warm worden in de 
schoolgebouwen. In de winter moeten 
we dan weer veel energie verbruiken 
om de lokalen op te warmen.’ (JH)

Leeskring
Bib Wemmel
Ben jij gebeten door de leesmicrobe? 
Eénmaal per maand, op een vrijdag tussen 14 
en 16 uur, komt de Leeskring (NL) samen met 
een koffie en een koekje, om het boek van de 
maand te bespreken. Alles mag gezegd 
worden, geen enkele mening is verkeerd en 
niemand heeft per definitie gelijk. Wil je lid 
van de leeskring worden? Stuur een mailtje 
naar bib@wemmel.be of bel naar 02 462 06 20.

Zaterdag 17 september
World Cleanup Day 
gemeente Wemmel 
afspraak aan het kasteel 
Kom mee de gemeente proper maken. 
Deelname is gratis. Je krijgt van ons  
opruimmateriaal ter beschikking.
inschrijving via www.wemmel.be

donderdag 22 september 
Smart Café 
Foto’s bewerken en delen
9.30 - 12.30 uur - Bib Wemmel, 
J. De Ridderlaan 49
Samen met anderen ontdek je de mogelijk- 
heden van je smartphone of tablet. Je leert 
er beter mee werken en wisselt ervaringen 
uit. Een ervaren begeleider geeft uitleg en 
antwoordt op je vragen.
prijs: 5 euro
inschrijving via bib.wemmel.be

dinsdag 18 oktober 
Auteurslezing Toni Coppers
Bib Wemmel 
19.30 uur – Bib Wemmel
Populaire misdaadauteur Toni Coppers geeft 
een blik achter de schermen van het schrijvers- 
vak. Hoe verloopt het schrijfproces? Waar 
haalt hij de inspiratie voor zijn ingenieuze 
plots? Maar nog liever praat hij over de mens 
achter de schrijver. 
Gratis
Inschrijven via het formulier op bib.wemmel.be 
of aan de balie tijdens de openingsuren.
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M E N S E N

vereniging viert feest

Nederlandse Culturele Raad Wemmel 
(NCRW) viert 50-jarig bestaan

‘Er is goesting 
om samen 
dingen te doen’
Al 50 jaar overkoepelt de Nederlandse 
Culturele Raad Wemmel het Vlaamse 
verenigingsleven in Wemmel. Over het 
hoe, wat en waarom van de NCRW praten 
we met de langst dienende én met de 
huidige voorzitter: Marcel De Doncker en 
Lieve Verbeeck. 

verenigingen in Wemmel die activiteiten en evenementen 
organiseerden. Zij waren dringend op zoek naar een nieuw 
gebouw, en het mocht wel wat meer zijn dan een toneelzaal of 
een veredelde kelder. Bij een bezoek aan Wemmel beloofde 
minister Frans van Mechelen, op aansturen van Karel De Witte 
(journalist en lid van het Vlaams Komitee in Wemmel, n.v.d.r.) 
een terrein en een lokaal van de staat voor Wemmel.’ 
Van de drie beschikbare prefabpaviljoenen is er één naar 
Turnhout gegaan en één naar Voeren. Het derde, dat eigenlijk 
bedoeld was voor Oost-Vlaanderen, kwam terecht aan de Zijp 
in Wemmel.

In 1974 werd de Zandloper ingehuldigd, twee jaar eerder al zag 
de NCRW het levenslicht. Diezelfde organisatie kreeg de taak 
om de Zandloper vervolgens te beheren. Marcel: ‘We kregen 
de sleutel van het gebouw en mochten er onze plan mee 
trekken. Bepalende figuren in die periode waren de eerste 
voorzitter Frans Lombaert, Willy en Nicole Spittaels-Hendrickx, 
Hugo Goossens, Jan Dierckx en Leni Balcaen – zij bedacht 
trouwens de naam ‘de Zandloper’… Ook de biljartclub verdient 
een vermelding, want die vereniging hielp ons meermaals uit 
de nood als er geen barpersoneel was. Zij maakten in 1997 mee 
de overstap van de oude naar de nieuwe Zandloper aan de 
Kaasmarkt, die voor de volledige ontplooiing van het Wemmelse 
verenigingsleven heeft gezorgd.’

Samen sterk
Vandaag is de NCRW geen orgaan meer van de Zandloper. Vzw 
‘de Rand’ nam de exploitatie van de gemeenschapscentra in de 
faciliteitengemeenten over. De NCRW was nooit een politieke 
vereniging, al is de organisatie natuurlijk wel ontstaan in de 
context van de verfransing en het niet erg Vlaamsgezinde 
gemeentebestuur onder burgemeester Jos Geurts. Marcel: 
‘Van de gemeente moest je geen hulp verwachten. Maar 
tussen de verenigingen was er veel spontane samenwerking en 
goesting om een aantal zaken af te spreken. Het gebeurde 
immers wel eens dat verschillende verenigingen per ongeluk 
iets op dezelfde datum organiseerden, of ruzie maakten over 
de beschikbare locaties. Met de NCRW konden we alles vlotter 
organiseren en op elkaar afstemmen.’

Marcel De Doncker werd als voorzitter opgevolgd door 
respectievelijk Geert Pittomvils, Stefaan Jespers, Pieter 
Ceuleers. Sinds 2019 staat Lieve Verbeeck aan het roer. Zij 
belandde in 1978 in Wemmel en is al 37 jaar actief bij de NCRW. 
‘Vraag me niet exact wanneer en hoe ik precies bij de NCRW 
terechtgekomen ben. Wat ik wel nog weet, is dat ik al van bij 
het begin interesse had in het cultuur- en verenigingsleven. Via 
de Vlaamse Kring ben ik betrokken geraakt bij de NCRW. Ik 
vond aansluiting bij de werkgroepen van telkens tien, twaalf 
mensen die onder meer het Seniorenfeest en het Vlaams Feest 
organiseerden. Doorheen de jaren werden de werkgroepen 
kleiner en kleiner en moeten we het over een andere boeg 
gooien. Maar de erkende verenigingen houden elkaar nog altijd 
via het NCRW-secretariaat op de hoogte van elkaars activitei-
ten om extra volk te trekken. Ze werken onderling ook nauw 
samen, iets wat de NCRW stimuleert en subsidieert.’ Zo wordt 
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T oen de NCRW in 1972 werd opgericht, was Wemme-
laar Marcel De Doncker – 92 inmiddels – al van de 
partij. De man, die ook al vijftig jaar voorzitter is van 

Davidsfonds Wemmel, en het naslagwerk Twee eeuwen 
Wemmel schreef, was tussen 1977 en 2000 voorzitter van de 
NCRW. De oprichting daarvan was eigenlijk het gevolg van de 
aangekondigde oprichting van de (oude) Zandloper begin jaren 
zeventig. Marcel: ‘Er waren op dat moment al verschillende 

Lieve Verbeeck en Marcel De Doncker
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het logo van de NCRW, ooit ontworpen 
door An Vercruysse naar een idee van 
Willy Spittaels, nog altijd eer aangedaan. 
‘De twee handen die naar binnen zijn 
gericht symboliseren onze samenwer-
king. De twee handen die naar buiten 
reiken symboliseren hoe we dat uitdra-
gen naar anderen.’

Feestweek
De samenwerking verloopt vandaag wel 
anders dan vroeger, zegt Lieve: ‘Er zijn 
nog altijd 46 verenigingen aangesloten 
bij de NCRW, maar mensen engageren 
zich minder op vaste basis voor een 
vereniging. Ze helpen liever op bepaalde, 
zelf gekozen momenten. Hun engage-
ment moet natuurlijk passen binnen hun 
carrière en gezinsleven. Toch draait de 
organisatie nog altijd heel goed. Het is 
zeker niet ‘ieder voor zich’. Er is goesting 
om samen dingen te doen.’ En waar 
komt het engagement van de eerste 
vrouwelijke voorzitter van de NCRW zelf 
vandaan? ‘De NCRW wordt nu erkend en 
gesteund door de gemeente, en ook de 
samenwerking met vzw ‘de Rand’ is 
goed, maar om het Vlaamse verenigings-
leven boeiend en bloeiend te houden, 
moeten we ons blijven inzetten.’

De feestelijkheden naar aanleiding van 
de vijftigste verjaardag van de NCRW 
zijn daar een voorbeeld van. Wat kunnen 
we verwachten in de week van 16 tot 25 
september? Lieve licht alvast een tipje 
van de sluier op: ‘We zijn nog volop 
bezig met de voorbereidingen, maar de 
grote lijnen liggen vast. We beginnen 
vrijdag met de film Cabaret uit 1972, 
zondag is er een feesthappening met 
veel verenigingen en ook veel aandacht 
voor de jeugd. Er is de fototentoonstel-
ling, met zowel recent werk als foto’s uit 
de oude doos van de verenigingen. De 
hele week zijn er open sessies van 
verenigingen, zoals D’Ann’s atelier 
S.T.E.P.S., de turnkringen Markant en 
Gymclub Sportievak Wemmel. Mensen 
kunnen een kijkje komen nemen of zelf 
meedoen. Bij OKRA kan je gedurende de 
week terecht voor wandelen, scrabble of 
kaarten. Donderdag organiseert de 
NCRW het optreden van De Romeo’s. 
Zondag staat er een wandeling door 
Beverbos op het programma, samen 
met Pasar en Natuurpunt.’

Michaël Bellon

Madeleine De Visscher
‘Voor een goed gevulde koffietafel’

M E N S E N

koken

Tijd voor een dessert met heel veel 
slagroom. Madeleine De Visscher van 
Okra staat in de buurt bekend om haar 
lekkere bresiliennetaarten. We krijgen 
haar recept voor flantaart bresilienne en 
een stuk van haar levensverhaal.

Op haar paspoort staat Maria, maar in de 
volksmond heet ze al heel lang Madeleine. 
Hoe dat zo gekomen is, weet ze eigenlijk 
niet. Madeleine De Visscher is een echte 
Wemmeles. Toen ze trouwde heeft ze 
twaalf jaar in Meise gewoond, maar nu 
woont ze al een hele poos in de Van 
Campenhoutstraat. Geboren werd ze in 
het grootouderlijk huis op de Dries. Haar 
ouders en grootouders waren landbou-
wers en kolenhandelaars, die aan huis 
leverden. ‘Na de oorlog ging mijn grootva-
der van deur tot deur om te vragen wie 
vijftig kilo kolen nodig had. In het begin 
was dat nog met paard en kar, mijn ouders 
kochten in hun tijd een vrachtwagen.’ De 
handen moesten vaak gewassen worden 
om het zwarte stof weg te krijgen. Zeker 
aangezien de familie daarnaast ook aan 
witloofteelt deed. Dat maakte van de 
winter een heel drukke periode. ‘De kolen 
waren handenarbeid voor de mannen, 
voor het witloof ging ik vaak met mijn 
moeder naar het veld om te zaaien. In 
oktober werden de wortels afgesneden. 
Mijn grootvader legde die dan in vlagen 
aarde die warm werden gestookt door 
een kachel en een buizenstelsel met warm 
water onder de grond.’ Zo dienden zwarte 
kolen dus ook om het witte goud te 
kweken. ‘Vanaf november kwam iedere 
week een laag witloof uit, die de gebroe-
ders Ringoot uit Meise ’s avonds kwamen 
halen voor de vroegmarkt.’

Toen ze volwassen was, kwam Madeleine 
in de keuken terecht, door in dienst te 
treden in de grootkeukens van de Krediet-
bank in Brussel. Eerst in de hoofdzetel aan 
de Arenberg, daarna in het opleidingscen-
trum in de Opzichterstraat. ‘Plezierig 
werk. We begonnen om 8 uur ’s morgens. 
Dan stond de koffie klaar en aten we een 
boterhammetje voor we met onze ploeg 
de koks hielpen met de bereidingen. Na de 
middag was het vooral afwassen en 
opkuisen.’ Zo werkte Madeleine 30 jaar 
voor KBC. Tot op vandaag ziet ze nog 
wekelijks een dertigtal van haar oud-collega’s, 
die op dinsdagmiddag petanquen in 
Wemmel. Daarnaast is ze actief bij de 
vereniging voor 55-plussers van Okra, 
bekend om haar jaarlijkse pannenkoeken-
slag in november. 

Taarten bakken doet ze dus ook. ‘Het 
recept van die bresiliennetaart haalde ik 
uit een oud kookboek van de KAV. Ik doe 
er minder suiker in en gebruik bladerdeeg 
uit de supermarkt in plaats van zelf 
kruimeldeeg te maken.’ De slagroom en de 
nootjes moeten in ruime mate aanwezig 
zijn. ‘Dit recept lukt altijd, daarom hebben 
veel mensen uit de buurt het van mij 
overgenomen. Ik bak als er iemand langs-
komt, of voor de verjaardag van de 
kleinkinderen van mijn broer. Met de 
biscuittaart van mijn schoonzus erbij 
hebben we meteen een gevulde koffietafel.’

Michaël Bellon 

Ontdek het recept op
www.dezandloper.be/nl/
recepten
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I N F O R M AT I E

verenigingsnieuws

donderdag 1 , 15 september 
en 6 oktober
Petanque
Okra Wemmel
14 uur - aan het Auxilium
info: Madeleine De Visscher tel 02 460 24 88

donderdag 1 , 8, 22 september 
(feestweek) en 6 oktober
Scrabble
Okra Wemmel
14 uur - Foyer van de Residentie Geurts
info: Marie-Danielle Rorsvort

vrijdag 2 , 16 , 23 september 
(feestweek) en 7 oktober
Kaarten
Okra Wemmel
14 uur - in het Auxilium
info: Madeleine De Visscher tel 02 460 24 88

maandag 5, 19 september 
(feestweek) en 3 oktober
Wandelen
Okra Wemmel
14 uur - aan de Zandloper
info: Jos Vergauwen tel 0476 72 97 31 of 
Jan Fieremans tel 0474 78 42 88

maandag 5 september 
15 jaar Biodanza in Wemmel! 
oproep nieuwe leden
Biodanza
20 uur – GC de Zandloper (parketzaal)
Zin om te bewegen met plezier? Zin om je levendi-
ger te voelen? Door eenvoudige oefeningen die 
voor iedereen toegankelijk zijn, neem je weer 
contact op met je lichaam.
Kom eens meedoen en ontdek zo zelf wat Biodan-
za nu precies inhoudt. De hele maand september 
ben je welkom op een ontdekkingssessie.
info: Françoise Masset, 
francoise.masset@me.com – 0479 79 90 68

donderdag 8 september
Daguitstap Hageland
Okra Wemmel
Vertrekuur wordt nog meegedeeld - aan de 
parking gemeentehuis 
prijs: 65 euro
info: Luc De Ridder tel 0475 30 98 45

zondag 11 september
Openingscafé Scouts Wemmel 
Scouts Egmont Orion
vanaf 16 uur – Scoutslokalen, Zalighedenlaan 26
De leiding organiseert, samen met het groepsco-
mité van scouts Wemmel, een openingscafé waar 
iedereen welkom is voor een drankje. Ontmoet 
de (nieuwe) leiding en maak kennis met het 
actieve en gemotiveerde groepscomité.
info: info@scoutswemmel.be

zaterdag 17 september 
Repair Café
Landelijke Gilde Wemmel-Relegem

Voor de eerste maal strijkt het Repair Café neer in de buurt. Doet je mixer 
het niet meer? Is je boormachine stuk of doet je laptop vreemd? Kom 
ermee langs. Wellicht kan een van onze medewerkers het toestel terug aan 
de praat krijgen. Ook voor het verstellen van kledingstukken of voor 
haperende fietsversnellingen kan je terecht in het Repair Café. Enkele 
bekwame vrijwilligers staan paraat om je uit de nood te helpen. Terwijl je 
wacht, kan je uiteraard iets drinken en een praatje slaan met je buren.
12 uur – Gemeentelijke basisschool Relegem, Dorpstraat 
info: Marc Van Roy, bestuur@lgrelegem.be, 0473 62 56 27 

zondag 18 september 
Feesthappening
50 jaar NCRW
35 jaar GC de Zandloper

Het dubbele jubileum in Wemmel – 
de 50e verjaardag van de NCRW, de 
Nederlandstalige Cultuurraad van 
Wemmel, en de 35e verjaardag van 
GC de Zandloper – mag niet onge-
merkt voorbijgaan. GC de Zandloper 
organiseert op zondagnamiddag tal 
van bruisende, gratis activiteiten,  
die bedoeld zijn om de Wemmelaars 
bij elkaar te brengen en om de 
Wemmelse verenigingen in de kijker 
te zetten. Jong en oud is welkom in 
de Zandloper om interessante, 
gezellige en smaakvolle stukjes 
cultuur op te snuiven. 
De verenigingen tekenen present 
met infostands en toonmomenten 
– denk maar aan een volksdans, 
linedance, een flashmob, zangston-
des,... Ook muziekliefhebbers komen 
aan hun trekken. Wie het liever iets 
visueler heeft, kan terecht op de 
retrospectieve tentoonstelling van 
50 jaar NCRW, met foto’s van toen 
én nu (genomen door fotoclub De 
Korrel). Cultuur Bar-Bar zorgt voor 
lekker eten en drinken tijdens deze 
feestelijke namiddag. 
14 tot 18 uur – GC de Zandloper, 
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
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zaterdag 17 september 
Repair Café
Landelijke Gilde Wemmel-
Relegem
12 uur – Gemeentelijke basisschool Relegem, 
Dorpstraat 1
Voor de eerste maal strijkt het Repair Café 
neer in de buurt. Doet je mixer het niet 
meer? Is je boormachine stuk of doet je 
laptop vreemd? Kom ermee langs. Wellicht 
kan een van onze medewerkers het toestel 
terug aan de praat krijgen. Ook voor het 
verstellen van kledingstukken of voor 
haperende fietsversnellingen kan je  
terecht in het Repair Café. Enkele bekwame 
vrijwilligers staan paraat om je uit de nood te 
helpen. Terwijl je wacht, kan je uiteraard iets 
drinken en een praatje slaan met je buren.
info: Marc Van roy, bestuur@lgrelegem.be, 
0473 62 56 27

donderdag 15 september
Voorstelling Jaarprogramma 
2022-2023
Markant Wemmel 
17 uur – restaurant Abbey
prijs: 50 euro 
info: Noëla Van Hoof, 
noelavanhoof@gmail.com, 0496 217 700

donderdag 29 september 
Ledenbijeenkomst
Okra Wemmel
14 uur 30 - in SKC
info: Luc De Ridder tel 0475 30 98 45

17 juni tot 7 oktober 
Fotoclub De Korrel Wemmel exposeert 
Kristof Verbrugghe
WZC Hestia

Fotograaf en Wemmelaar Kristof Verbrugghe – huisfotograaf van 
onder meer de zandloperkrant – laat zijn foto’s bewonderen in deze 
fototentoonstelling van fotoclub De Korrel Wemmel. ‘Ruim tien jaar 
geleden kreeg de fotografiemicrobe me te pakken. Al snel sloot ik 
me bij de fotoclub De Korrel aan. Eerst schuchter, later met wat 
meer zelfvertrouwen’, vertelt hij. 
‘Ik volgde een aantal workshops, maar toch heb ik nergens meer 
geleerd dan bij De Korrel. Mijn interessegebied is uitgebreid: natuur, 
landschappen, architectuur, light painting, macro, concerten,… Toch 
kennen de meesten mij vooral van astrofotografie, oftewel het 
fotograferen van de nachthemel. Al van kleins af aan heeft de 
nachthemel mij gepassioneerd. De maan, sterren, de Melkweg,…, 
hebben mij op heldere nachten altijd aangetrokken. En soms is er 
ook nog een prachtig onweer in de buurt om te fotograferen.’
De tentoonstelling is elke dag te bezoeken van 17 juni tot 7 oktober 
van 13 tot 18 uur (openingsuren van het cafetaria)
Adres: Hestia, Zijp 20, 1780 Wemmel. (Gelieve de coronaregels te 
respecteren)

woensdag 21 september 
Feestweek: gratis proefsessie 
New Low Impact Aerobics en 
stretching 
Gymclub Sportievak Wemmel 
sessie om 19 uur of om 20.10 uur
Iedereen vanaf 12 jaar is welkom.
Graag vooraf inschrijven: 
joseevandenbroeck@hotmail.com

zondag 25 september 
Feestweek: geleide 
feestwandeling Beverbos 
(6 km)
Natuurpunt Wemmel 
& Pasar Wemmel 
14 uur – aan de Zandloper
Geleide feestwandeling onder leiding van 
conservator Rik Devriese.
Na de wandeling: gratis drankje aangeboden 
door NCRW in GC de Zandloper.
info: Liliane Windelen 0499 98 3304 of 
Jef Geelen (jefgeelen2@gmail.com, 
0497 28 58 60)

donderdag 29 september 
Bezoek tentoonstelling 
Print & Paint
12 tot 15 uur – Katseel D’sel, Hingene
Bezoek aan de tentoonstelling Print & Paint, 
met afternoon tea na de rondleiding.
prijs: 40 euro 
Noëla Van Hoof, noelavanhoof@gmail.com, 
0496 217 700

zaterdag 1 oktober
Vers Geperst
Davidsfonds Wemmel-
Relegem-Hamme
14 uur tot 16 uur - GC de Zandloper
Met een academische zitting, muzikale 
intermezzi en een sfeervolle receptie vierden 
we op zaterdag 11 juni in ons gemeenschaps-
centrum de Zandloper de 85ste verjaardag 
van het Davidsfonds Wemmel-Relegem- 
Hamme. Bovendien werd Marcel De Doncker 
gevierd voor zijn 50 jaar voorzitterschap. 
Onze bestuursploeg staat weer klaar met een 
aantrekkelijk programma voor het nieuwe 
werkjaar. De lidmaatschapsformule is 
grondig gewijzigd, maar daar vertellen we 
meer over tijdens de infonamiddag Vers 
Geperst. Naast de inzage van het aanbod 
boeken en cd’s is er ruim de tijd voor een 
gezellig onderonsje. Meer dan redenen 
genoeg om langs te komen. Iedereen is van 
harte welkom.
info: Hugo Goossens 02 460 13 2, 
hugo.goossens.w@skynet.be
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Z et u alvast schrap voor de 
feestweek die eraan komt,  
van 16 tot 24 september. Huidig 

centrumverantwoordelijke van GC de 
Zandloper Kristof Smet belooft een 
gebalanceerd programma met vier 
evenementen. De klemtoon ligt op een 
feestelijke ambiance en op de lokale 
verenigingen. Zo is er de vertoning van 
de film Cabaret (16 september), een 
grote cultuurhappening (18 september), 
een concert van De Romeo’s, georgani-
seerd door de NCRW (22 september)  
én een Galabal mét balorkest  
(24 september).

Gentenaar Smet belandde in maart 2016 
in GC de Zandloper, maar was toen al 
bekend met het centrum. ‘Ik leerde 
Wemmel en de Zandloper voor het 
eerst kennen toen ik programmator was 
in CC Strombeek. Mijn eerste kennis- 
making met de mooie zaal was tijdens 
een concert van Hooverphonic. 
Daarna heb ik via mijn theaterbureau Bis 
Produkties ook als klant te maken gehad 
met de Zandloper. En toen ik eenmaal 
zelf het team mocht leiden en kon 
kennismaken met de werking van een 
gemeenschapscentrum, heeft die  
inzet op gemeenschapsvorming  
me aangenaam verrast.’ Als we vragen 
naar hoogtepunten uit de voorbije jaren, 
noemt Smet optredens van pakweg 
Kommil Foo, Bart Cannaerts of Laura 
Tesoro pas na gemeenschapsevenementen 
zoals de Wemmel’s Got Talent-avonden 
van Warm Wemmel, Parking W tijdens 
het WK voetbal, de samenwerking met 
de partners van het Jaarmarktfestival, 
en de succesvolle Familiedagen. 

Gedreven Wemmelaars
Om te horen welke weg de Zandloper 
voordien al aflegde, blikken we ook 
terug met enkele medewerkers die er 
eerder al bij waren. Zoals Gwennan 
Dekens, de voorganger van Smet als 
centrumverantwoordelijke van 2008 tot 
2016, in opvolging van Jan Lauwerijs. 
Dekens is afkomstig uit Ternat, waar ze 
begon als jeugdconsulente en vervol-
gens cultuurfunctionaris werd in CC De 
Ploter. ‘Toen ik in Wemmel belandde, 
heb ik echt gestudeerd om alles over 
Wemmel en de faciliteitengemeenten te 
weten te komen’, zegt Dekens nu. Ze 
kreeg er een warme thuis voor in de 
plaats. ‘Wat uniek is aan de organisatie 
van de gemeenschapscentra in de Rand, 
is de rol van de stuurgroepen. In de 
Zandloper was dat echt een denktank 
van negen gedreven Wemmelaars die 
mee nadachten hoe we het centrum 
binnen die gemeenschap konden 
positioneren.’

Dekens denkt met plezier terug aan de 
25e verjaardag van GC de Zandloper. ‘In 
elke hoek van het gebouw voorzagen we 
acts, en de gidsen die de bezoekers 
rondleidden droegen kleurrijke boa-
sjaals, waardoor de hele Zandloper op 
het eind van de avond vol pluimen lag. 
Een mooi beeld!’ Pittig detail: toen 
Dekens centrumverantwoordelijke werd, 
was ze nauwelijks 25. ‘Ik gaf toen leiding 
aan een team van tien mensen. Dat is 
achteraf bekeken eigenlijk te zot voor 
woorden.’ (lacht)

Leerschool
Eén van de vroege voorgangers van 
Dekens was Filip Strobbe, momenteel 
directeur van Cultuurcentrum Brugge. 
In 1991 was hij adjunct-directeur en 
daarna, van ’93 tot ’95, directeur van GC 
de Zandloper. Wanneer hij vandaag op 
de ring rond Brussel voorbij Wemmel 
rijdt, denkt hij nog altijd terug aan de 
Zandloper. ‘Ik wilde graag in een  

Oud-medewerkers blikken terug op 35 jaar GC de Zandloper

‘Een plek waar ik graag aan 
terugdenk’

M E N S E N

GC de Zandloper

2022 is een jubileumjaar. Vzw ‘de Rand’ wordt 25 jaar, de Nederlandse Culturele Raad 
van Wemmel (NCRW) 50, en GC de Zandloper blaast 35 kaarsjes uit. Tijd voor feestelijk-
heden, maar eerst en vooral voor een terugblik met enkele sterkhouders van de 
Zandloper van de afgelopen 35 jaar.

De beginjaren

Het ontstaan van de Zandloper verliep in stappen. Begin jaren zeventig 
begon de zoektocht naar een plaats waar Wemmelse verenigingen konden 
samenkomen om te vergaderen of activiteiten te organiseren. Leden van het 
Vlaams Komitee van Wemmel. Dat leidde tot het plaatsen van een prefabge-
bouw aan de Zijp in 1974. Op 25 september 1982 ging aan de Kaasmarkt de 
eerste spade in de grond voor het huidige gebouw van de Zandloper. De 
naam Zandloper werd bedacht door Leni Balcaen-Pleysier, als symbool voor 
de Vlamingen die als zandkorreltjes toch één geheel vormen en ook nog 
werken als je ze op hun kop zet. De eerste directeurs waren Stefaan Brusseel 
(’87-’91), Filip Strobbe (’91-’94), Marie Anne Van Hifte (interim), en Sven 
Jacobs (’95-’96). Op 20 december 1996 werd de ‘vzw de Rand’ opgericht, die 
vanaf dan de culturele centra uit de Rand zou exploiteren. 
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cultuurcentrum werken, en de Zandloper 
bleek een zeer goede leerschool. Niet 
alleen door die complexe context van 
faciliteiten – bij de eerste Vlaamse 
feestdag was ik vergeten de Vlaamse 
leeuw uit te hangen! - maar ook door de 
moeilijke relatie met het gemeentebe-
stuur. Bovendien moesten we publiek 
lokken uit een kleine gemeente, terwijl 
er ook in Brussel, Dilbeek en Strombeek 
goede cultuurhotspots zijn. Toch heb ik 
alleen maar goede herinneringen aan de 
eerste echte voorstellingen die we hier 
programmeerden, de groepstentoon-
stellingen met Wemmelse kunstenaars, 
en de passages van de Gordel. Voor mij 
was de Zandloper echt de start van mijn 
loopbaan, en een plek waar ik graag aan 
terugdenk.’

Klein begonnen
Het laatste woord geven we aan Nadine 
Poty, de medewerker van de Zandloper 
die er al het langst bij is. Zij is een echt 
manusje van alles. Zo neemt ze het 
onthaal, de zaalverhuur, een deel van de 
boekhouding, de omkadering van de 
optredens, en een stuk van de commu-

nicatie op zich. Normaal mocht ze al een 
jaar op pensioen, maar ze bleef aan 
boord. Zelf werkt ze al 38 jaar bij de 
Zandloper, want ze is er al bij sinds 1984, 
toen nog op de oude locatie aan de Zijp. 
Ze woonde toen nog maar net in Wem-
mel. ‘De Zandloper was een heel klein 
centrum waar eigenlijk alleen de vereni-
gingen kwamen. Die werkten ook mee 
aan het activiteitenaanbod, dat toen nog 
heel beperkt was.’ Als onthaalmedewer-
ker had Nadine alleen nog één bediende, 
een poetsvrouw en een klusjesman als 
collega. Als de barman niet kwam 

opdagen, moest ze wel eens inspringen 
achter de toog. Meer personeel kwam 
er pas een tijdje na de verhuis naar de 
Kaasmarkt. ‘Tot vzw ‘de Rand’ ontstond, 
waren we beperkt in programmatiekeuze, 
en van de gemeente kwam vroeger ook 
geen hulp. Nu verwelkomen we natuur-
lijk veel meer toeschouwers, en zijn al 
onze zalen tijdens het seizoen vaak 
bezet. Door de Nederlandse taalstages 
ontvangen we in de vakanties ook heel 
wat anderstaligen.’

Michaël Bellon

Plusieurs personnes clés des 35 ans du GC de Zandloper se penchent sur l’histoire riche du 
centre. En plus des trois directeurs du centre qui reflètent sur son évolution et ses 
moments forts, Nadine Poty se remémore également des choses. Elle est la plus ancienne 
membre du personnel de De Zandloper - depuis 1984, lorsque l’entreprise se situait encore 
à l’ancien emplacement sur le Zijp. Nadine est une vraie touche-à-tout. Elle s’occupe de 
l’accueil, de la location des salles, d’une partie de la comptabilité, de la supervision des 
spectacles et d’une partie de la communication. ‘Au début, De Zandloper était un tout petit 
centre où seules les associations venaient. Jusqu’à la création de l’asbl ‘de Rand’, nous 
étions limités dans le choix des programmes et nous n’avions pas non plus l’aide de la 
municipalité. Maintenant, bien sûr, nous accueillons beaucoup plus de spectateurs, et 
toutes nos salles sont souvent occupées pendant la saison. Grâce aux stages de néerlandais, 
nous accueillons également beaucoup de non-néerlandophones pendant les vacances.’

FR

De oude boerderij Vaesen, waar nu de Zandloper staat.
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I N F O R M AT I E

nieuws uit het centrum

dinsdag 27 september, 25 oktober, 
29 november
De Digidokter
VORMING

Digitale technologieën zijn stilaan onmisbaar om te 
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Om mensen 
te helpen hun weg te vinden op hun computer, op het 
internet, of in het ruime aanbod van apps op de 
smartphone, is er nu de Digidokter. De Digidokter is 
een specialist die jou gratis op weg helpt. Hij passeert 
dit najaar drie keer in Wemmel om je in toegankelijk 
Nederlands te helpen. Iedere laatste dinsdag van de 
maand, in café Cultuur Bar-Bar van de Zandloper, kan 
je je toestel meenemen en de Digidokter vragen hoe je 
iets moet opzoeken, downloaden of versturen, hoe je 
met Facebook of Instagram werkt, welke nieuwe 
smartphone voor jou een goede keuze zou zijn, enzo-
voort. Wel opgelet: voor herstellingen van kapotte 
toestellen kan je niet bij de Digidokter terecht. (MB)
19 uur – GC de Zandloper – Cultuur Bar Bar • gratis.
  •  • 

7 september tot  
3 oktober 
Anne Scheers
Oorlog in 
Scherpenheuvel
EXPO

Van ma tot za: 9 tot 20 uur 
zo: 11 tot 15 uur 
Na de ‘neuzekesoorlog’ is er nu 
de heilige oorlog met… water- 
pistolen. Deze krantenkop over 
Scherpenheuvel trok de aan-
dacht van fotografe Anne 
Scheers. Ze vond hem bizar en 
grappig.
Fotografiecircuit Vlaanderen
Niet op 31 oktober en 1 november 
gratis

zondag 18 september 
Feesthappening 
14 uur – GC de Zandloper
EVENEMENT

Een namiddag vol bruisende 
activiteiten. Jong en oud is 
welkom in de Zandloper om 
interessante, gezellige en 
smaakvolle stukjes cultuur op te 
snuiven. De Wemmelse vereni-
ging staan een hele namiddag in 
de kijker. Verwacht je aan een 
cultuurfeest met infostandjes, 
muziek, dans, expo, workshops 
en lekker eten en drinken. 
gratis
info: www.dezandloper.be/
feestweek

vrijdag 16 september
Cabaret
FILM

September is feestmaand in Wemmel, met de 35e 
verjaardag van de Zandloper en de 50e verjaardag van 
de Nederlandse Cultuurraad Wemmel (NCRW), en  
dus staan er behoorlijk wat feestelijkheden op het 
programma. Eén daarvan is de vertoning van een 
filmklassieker uit het jaar 1972, exact het jaar waarin de 
Wemmelse Cultuurraad het levenslicht zag. De keuze 
viel op Cabaret, de originele versie van de muscialfilm 
die Liza Minelli een Oscar en eeuwige roem bezorgde. 
De film speelt zich bovendien af in het theater.
Cabaret, van regisseur Bob Fosse, is gesitueerd in het 
Berlijn van begin jaren 30. In dit bitterzoete relatiedra-
ma ontmoeten de Engelse schrijver Brian Roberts en 
de nachtclubzangeres Sally Bowles (Liza Minnelli) 
elkaar. In de achtergrond zorgen de economische crisis 
en het opkomende nazisme voor de nodige beroering. 
(MB)
i.s.m. NCRW (Nederlandse Culturele Raad Wemmel)
14 uur en 20 uur – GC de Zandloper • prijs: 3 euro 
(voorverkoop) - 4 euro (kassa)

dinsdag 20 september
donderdag 22 september 
Tekenatelier de 
Zandloper
VORMING

dinsdag van 19.30 tot 22 uur en 
donderdag van 14 uur tot 16.30 uur.
In deze zesdelige tekencursus 
krijg je alle informatie over 
diverse tekentechnieken. Dankzij 
afwisselende oefeningen blijf je 
verder leren.
prijs: 60 euro (papier en 
potloden inbegrepen)

donderdag 22 september
De Romeo’s
MUZIEK 

20 uur – GC de Zandloper
De Romeo’s brengen hun 
grootste hits en tofste covers. Al 
meer dan 15 jaar verspreiden ze 
puur amusement en entertain-
ment. Met hun onuitputtelijke 
repertoire staan ze klaar om er 
een geweldig 50e verjaardags-
feest van de NCRW van te 
maken. Let op: dit is een staand 
concert.
Lees het interview op p. 12-13
prijs: 15 euro (voorverkoop)
 17 euro (kassa)
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TICKETS EN INFO 
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel • 
info@dezandloper.be , tel. 02 460 73 24, www.dezandloper.be
Openingsuren: ma van 9 tot 12 uur, di, wo, do, vr van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties zijn we 
tot 16 uur open. Tijdens het weekend is het onthaal gesloten. 

TICKETS EN INFO 
GC de Muze van Meise, Brusselsesteenweg 69, 1860 Meise
demuzevanmeise@meise.be, tel. 02 892 24 40 (bereikbaar: 
di tot vr 10-12 uur), www.demuzevanmeise.be 
Openingsuren: di, wo en do 14 tot 17 uur, za 10 tot 12 uur

donderdag 6 oktober 
Allez, Chantez!
Samen zingen
MUZIEK

Op het laagdrempelige zangevenement Allez, Chantez! 
ben je welkom om twee uur lang uit volle borst mee te 
zingen, of je nu zangervaring hebt of niet. Een zang-
coach en een muzikant zorgen voor de begeleiding. 
Allez, Chantez! is een idee van zangeres en artistiek 
ondernemer Annelore Camps en Laila De Bruyne, en 
heeft als doel om mensen te laten zingen buiten de 
structuur van een klassiek koor. Er zijn geen repetities, 
vaste leden, of publiek. Het repertoire is toegankelijk, 
met onder meer pophits van de voorbije decennia. 
Allez, Chantez! draait niet om perfectie, wel om plezier 
en ontmoeting. Annelore Camps kreeg voor haar 
initiatieven de Ultima voor Cultureel Ondernemer-
schap in 2019. (MB)
20 uur – GC de Zandloper 
prijs: 10 euro (voorverkoop), 12 euro (kassa) 

 • 

zaterdag 24 september 
ST.ILL 
Crack it open
MUZIEK 

20 uur – GC de Muze van Meise
Stien Michiels, de vrouw achter 
dit muzikale avontuur, is niet in 
één woord te vatten. Ze is 
singer-songwriter, ja, maar ook 
theatermaakster, dichteres en 
gelegenheidstroubadour, 
facilitator en trainer, presentatrice 
en ceremoniebegeleidster.
prijs: 12 euro (voorverkoop) 
14 euro (kassa)

woensdag 28 september
Anke Brouwers
Mooi zijn & zwijgen 
LEZING 

20 uur – GC de Muze van Meise
Kom alles te weten over de 
sterke vrouwen, zowel voor als 
achter de schermen, uit de 
beginperiode van de film, tijdens 
de lezing van Anke Brouwers.
prijs: 8 euro (voorverkoop) 
10 euro (kassa)

vrijdag 30 september 
Jan Jaap van der Wal 
III’ième
HUMOR

20 uur – GC de Muze van Meise
In zijn voorstelling ‘De Nieuwe 
Belg’ vertelde Van der Wal over 
zijn ‘crush’ op Vlaanderen. De 
relatie is nog steeds vurig en 
passioneel, maar in zijn nieuwe 
voorstelling duiken er kleine 
irritaties op. Hij aanvaardt ze 
wel, maar het is tijd om er eens 
over te praten. 
prijs: 16 euro (voorverkoop) 
18 euro (kassa)

zondag 9 oktober 
TOUT PETIT
DRRRAAI 3+
FAMILIE

14 uur – GC de Muze van Meise 
‘DRRRAAI’ is een woordeloze 
dansvoorstelling over circulaire 
bewegingen. Aan het einde van 
de voorstelling mag het publiek 
actief meebouwen aan een 
nieuwe installatie.
prijs: 7 euro (voorverkoop) 
9 euro (kassa)

zondag 16 oktober 
Wemmel [on] Air
EVENEMENT

van 14 tot 18 uur - (Dr. H. 
Folletlaan 28 – Wemmel)
Iedereen die houdt van spel, 
sport en plezier, mag de 2e editie 
van Wemmel [on] Air niet 
missen! GC de Zandloper en de 
gemeente Wemmel organiseren 
een ‘spel zonder grenzen’. De 
teams spelen tegen elkaar in 
proeven op hindernissenpar-
cours en springkastelen. De 
snelste ploeg wint! Verenigingen, 
vriendengroepen, broers en 
zussen,… Iedereen kan deelne-
men. Schrijf je snel in!
2 leeftijdscategorieën:
• 12 ploegen in de categorie 6 tot 
12 jaar tussen 14 uur en 16 uur. 
• 12 ploegen in de categorie 12 
tot 18 jaar tussen 16 uur en 18 uur. 
Teams bestaan uit minimum 4 en 
maximum 8 deelnemers. 
Per team betaal je 5 euro.

donderdag 13 oktober 
Schijn
Steven Delaere
THEATER

20 uur – GC de Zandloper
Met visuele goochelacts, 
mentalisme, pittige interactie, 
humor en stijl weet Steven 
Delaere de schijn hoog te 
houden. En net als je denkt iets 
te doorgronden, maak je de 
seconde daarop... geen schijn 
van kans!
prijs: 17 euro (voorverkoop) 
19 euro (kassa)

 • 

Meer info over  : www.dezandloper.be/nl/taaliconen
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C U LT U U R

muziek

Er zijn nummers die we natuurlijk 
moeten spelen, dat is bij elke artiest zo. 
Ik kan me moeilijk voorstellen dat we 
een optreden doen zonder dat we Viva 
De Romeo’s spelen. En natuurlijk mag de 
meest recente single nooit ontbreken, 
zoals nu Echte vrienden. En dan zijn er 
ook de medleys. Er is er één bij die al 
bijna twintig jaar meegaat.

Jullie hebben dus wat in te halen. 
Soms spelen jullie meermaals op 
dezelfde dag, in diverse uithoeken 
van het land. 
Chris: Vorige zondag speelden we vijf 
keer op één dag. Bij thuiskomst hadden 
we 700 kilometer op de teller. Straks, na 
ons optreden in Middelkerke moeten we 
nog helemaal naar Dessel – nog eens 
een ‘binnenvlucht’ van 190 kilometer. 

Hoe regelen jullie dat?
Davy: Soms gaat er een technicus met 
ons mee, die ons ook chauffeert. Maar 
meestal hebben we een dubbele ploeg 
met een tweede of zelfs derde technicus 
klaarstaan op de nieuwe locatie, nog 
voor wij aankomen. Chris regelt de 
boekingen ook zo dat het allemaal 
haalbaar blijft. Meestal rijden we 
’s avonds en in het weekend, wanneer 
het wat rustiger is op de baan.

Kunnen jullie elkaar nog uitstaan als 
je zolang samen onderweg bent?
Gunther: Nee, totaal niet. (lacht) 
Natuurlijk wel! Als je elkaar niet kan 
uitstaan, dan hou je dat echt geen 
twintig jaar vol, geloof mij. Dus wij zijn 
echte vrienden. Al die jaren op de 
planken scheppen een band.

Hebben jullie ook rituelen voor de 
optredens?
Gunther: Chris begint hier nu heel rare 
bewegingen te doen, maar het komt 
erop neer dat wij elkaar voor elk optre-
den een handshake geven. Dat vinden 
we belangrijk.
Davy: En de stem soigneren, door wat 
oefeningen doen. Ik vind het toch 

Viva de vrienden van De Romeo’s
‘Bij ons kunnen de mensen de 
knop omdraaien en feesten’

Schlagerfestival kunnen we ook ver-
broederen met de collega’s backstage. 
Samen iets drinken, heel gezellig. 
Christoff is zich hier juist aan het 
omkleden trouwens. Hij staat in zijn 
onderbroek. (lacht) 

Merk je dat na corona de knaldrang 
terug is?
Chris Van Tongelen: Het zal wel zijn. Je 
voelt dat aan de mensen. Ze wìllen en ze 
zùllen. Het is echt gek. Overal waar we 
spelen, gaat het dak eraf.
Gunther Levi: De twee coronajaren 
waren natuurlijk heel rustig voor ons, 
zoals voor al onze collega’s. Maar sinds 
dit voorjaar is de sector echt opnieuw 
opgestart.

En dus kunnen jullie zich moeiteloos 
aan de belofte van ‘100 procent 
feestgarantie’ houden?
Chris: Absoluut! De mensen komen 
effectief naar De Romeo’s met de 
ingesteldheid om te feesten. Er is al 
genoeg miserie op de wereld, bij ons 
kunnen ze de knop omdraaien.
Gunther: Het dak moet er niet bij elk 
nummer af, maar alles wat we brengen 
moet feelgood zijn. De ene keer zingen 
ze mee, de andere keer dansen ze mee. 

Volgend jaar vieren ze zelf hun twintigste verjaardag, 
maar eerst blazen ze in de Zandloper de vijftig kaarsjes 
van de Nederlandse Culturele Raad van Wemmel (NCRW) 
uit: een gesprek met De Romeo’s, die hun publiek altijd een 
‘100 procent feestgarantie’ bieden.
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Het was in 2003 dat De Romeo’s Vlaan-
deren begonnen te veroveren. Davy 
Gilles en Chris Van Tongelen zaten 
samen in de musical Romeo & Julia, en 
overtuigden acteur Gunther Levi om 
een feestband op te zetten. Sindsdien 
pakken de drie, keurig uitgedost in 
maatpakken, podia en feestzalen in met 
talloze hits en medleys. De mix van eigen 
nummers en covers heeft als gemeen-
schappelijk kenmerk dat de handjes van 
het publiek vanaf minuut één in de lucht 
gaan. Dat zal straks in Wemmel niet 
anders zijn, beloven De Romeo’s plechtig.

We spreken Davy, Chris en Gunther 
terwijl ze op hun triomftochten door 
Vlaanderen halt hebben gehouden in 
Middelkerke voor Het Schlagerfestival. 
Het zijn geen collega’s die samen een 
podium delen, maar boezemvrienden 
die voortdurend grappen en grollen 
met elkaar.

Het is volop zomer. Ook voor jullie is 
dat waarschijnlijk het feestseizoen bij 
uitstek.
Davy Gilles: Absoluut, de zomer is altijd 
genieten. Dan spelen we het meest, en 
door de zon zie je dat de mensen nog 
blijer zijn dan anders. Hier op het 

donderdag 22 september
De Romeo’s
MUZIEK 

20 uur – GC de Zandloper
i.s.m. de Nederlandse Culturele Raad 
van Wemmel (NCRW)
prijs: 15 euro (voorverkoop) 
17 euro (kassa)
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uit de stuurgroep

Annemie De Cuyper
‘Ik breek een lans voor het Nederlands’

De Stuurgroep van de Zandloper laat 
het gemeenschapscentrum bruisen. 
Maar wie zijn de leden ervan en waarom 
doen ze graag wat ze doen? We laten 
elke maand een lid van de Stuurgroep 
aan het woord. Annemie De Cuyper (53) 
is deze maand aan de beurt.

‘Ik ben een echte Wemmeles’, valt 
Annemie meteen met de deur in huis. ‘Ik 
ben onder de Wemmelse kerktoren 
geboren en getogen. Mijn ouders 
baatten de vroegere winkel ‘Elite’ uit in 
de De Ridderlaan. Het engagement in 
het verenigingsleven werd ons thuis met 
de paplepel meegegeven. Ik zat bij de 
chiro, maar volgde ook dwarsfluit, zang 
en dictie in de muziekacademie.’

Voordrachtwedstrijden
Later was Annemie actief in de parochie 
Sint-Servaas – ze zingt soms nog in de 
kerk tijdens een misviering. Veel Wem-
melaars kennen haar als medewerkster 
in de vroegere bakkerij Desmet aan de 
Sint-Servaaskerk. Ze presenteerde 
vroeger ook de voordrachtwedstrijden 
van Het Davidsfonds. ‘Mijn vader Bob De 
Cuyper, die in 2016 overleed, was 
secretaris en een van de drijvende 
krachten achter de voordrachttornooien’, 
zegt Annemie. ‘Meer dan een kwarteeuw 
hebben honderden kinderen zo in de 
Zandloper het podium leren kennen. 
Voor de ogen van ouders, grootouders 
en supporters kregen ze de kans om hun 
taalvaardigheid te tonen. Het initiatief is 
helaas gestopt.’

Annemie gaf ook les in de Sint-Jozef-
school, maar nu geeft ze lessen Neder-

lands voor anderstaligen in het volwas-
senenonderwijs bij Semper. ‘Ik geef les 
in Asse, maar ook in de Zandloper’, vult 
Annemie aan. ‘Ik vind het natuurlijk heel 
fijn om in mijn eigen gemeente les te 
mogen geven. De Zandloper is zo’n 
beetje mijn tweede thuis. Ik probeer 
regelmatig een voorstelling mee te 
pikken, al is dat niet evident omdat 
ik ook ’s avonds les geef.’

Als lid van de Stuurgroep denkt Annemie 
graag mee na over nieuwe activiteiten 
met anderstaligen. ‘Ik breek een lans 
voor het Nederlands’, stelt ze. ‘Het 
Nederlandstalig karakter van onze regio 
moeten we koesteren. Via taallessen 
kunnen anderstaligen zich beter integreren 
en deelnemen aan het verenigingsleven. 
Ik heb al lessen Nederlands gegeven aan 
Oekraïense vluchtelingen in Asse. Voor 
hen is zo’n taalles een ontmoetingsmoment.’

Openbloeien na corona
Het verenigingsleven krabbelt na twee 
moeilijke coronajaren langzaamaan 
opnieuw recht, maar het blijft moeilijk, 
zegt Annemie. ‘Corona heeft er in het 
verenigingsleven zwaar op ingehakt. 
Ook voor de stuurgroep, waar ik sinds 
2019 lid van ben, was het niet eenvoudig. 
Vergaderen vanop afstand, via de 
computer, is toch niet hetzelfde. Mensen 
bleven noodgedwongen thuis, en zelfs 
nu nog merk ik dat sommigen voor het 
gemak vaker binnen blijven. Nochtans is 
ontmoeting enorm belangrijk. Ik hoop 
dat het verenigingsleven nu de kans 
krijgt om opnieuw open te bloeien.’ 
(JH)
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belangrijk mijn stem een beetje op te 
warmen en in te zingen. 

Heeft iemand van jullie toevallig iets met 
Wemmel?
Chris: Ik ben van Londerzeel, dus ik ken 
Wemmel wel een beetje. Ik ben er zelfs naar 
school geweest, naar de kokschool op 
Campus Wemmel.

Heeft dat nog vruchten afgeworpen in de 
keuken?
Chris: Nul, niks (lacht). Gunther is degene 
die het best kan koken. Hij maakt de beste 
spaghettisaus die ik ken. Wat deed je daar 
nu weeral in?
Gunther: Vooral geen groenten. Ik heb al 
eens geweten dat iemand erwten deed in 
zijn bolognaisesaus. Doodzonde!

Jullie komen naar Wemmel voor de 50e 
verjaardag van de NCRW. Hoe zit het met 
het verenigingsleven in Vlaanderen?
Davy: Het is net dankzij dat verenigingsle-
ven dat onze agenda zo goed gevuld zit. Dus 
wij zijn heel dankbaar dat er in heel veel 
gemeenten nog altijd een pak verenigingen 
zijn die evenementen organiseren. Daar 
komt een hoop werk bij kijken van heel veel 
vrijwilligers, en van mensen die hun nek 
uitsteken om alles op poten te zetten. 
Zonder hen, geen optredens van 
De Romeo’s. 

Slagen jullie erin om een nieuw publiek 
aan te spreken?
Gunther: Dit jaar stonden we voor de 
tweede keer op Tomorrowland, en we doen 
ook veel studentenfuiven. Op zo’n plekken 
zie je natuurlijk een heel ander publiek. Wat 
me opvalt, is dat die gasten ons repertoire 
verdomd goed kennen. De kinderen van de 
mensen die twintig jaar geleden vooraan aan 
het podium stonden, hebben nu die plek 
ingenomen.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Davy: We gaan die 20e verjaardag volgend 
jaar natuurlijk vieren. Wat we gaan doen, 
weten we nog niet precies, maar we zullen 
jullie er snel van op de hoogte brengen en 
het wordt heel speciaal.

Komt er dan ook een tentoonstelling van 
al jullie maatpakken?
Davy: (lacht) Op die twintig jaar hebben we 
er al redelijk wat verzameld, ja. Maar of we 
dat volgend jaar al gaan doen weet ik niet. 
Misschien kunnen we voor de vijftigste 
verjaardag een museum openen. En dat mag 
dan in Wemmel zijn! 

Michaël Bellon
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‘De eerste zondag van september staat 
in het teken van de groene Vlaamse 
Rand. Op 4 september zijn het provin-
ciedomein van Huizingen en de Planten-
tuin in Meise de twee trefpunten voor 
een sportieve dag’, laat Weyts weten. De 
voorbije twee coronajaren werd de 
Gordel gespreid over een hele week. Dit 
jaar kiezen de organisatoren voor een 
eendagsevenement.

Wandelen
‘Vanuit het provinciedomein van Huizin-
gen vertrekken drie wandelingen’, vertelt 
Cindy Nuyts, Gordelcoördinator van vzw 

Wat valt er te beleven tijdens de Gordel op zondag 4 september? 

Fietsen, wandelen of 
ontspannen in de groene 
Vlaamse Rand
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‘de Rand’. ‘Een gezinstocht van 5 kilometer 
in het domein zelf, een wandeling van  
11 kilometer richting Herisemmolen in 
Beersel en een wandeling van 16 kilometer 
tot aan het Lambiekcentrum in Alsemberg 
en langs de Alpacahoeve.’ Vanuit de 
Plantentuin in Meise kan je kiezen uit 
drie wandelingen. De kortste is  
5 kilometer lang en geeft je de kans om 
met de kinderwagen of rolstoel de 
plantentuin te verkennen. Wie kiest voor 
een wandeltocht van 11 kilometer, krijgt 
er vanop de Fluxenberg een prachtig 
panoramisch zicht bij. De langste 
wandelroute van 14 kilometer leidt je 

langs het pittoreske kerkje van Oppem, 
de kapel van Amelgem en de Duivels-
schuur in Meise.

Fietsen
Wie met zijn fiets afzakt naar het 
provinciedomein in Huizingen, kan 
kiezen uit parcours van 24, 43 of  
62 kilometer. ‘De kortste tocht neemt je 
vanuit het domein mee naar de brede 
omgeving van Huizingen en buurge-
meente Sint-Pieters-Leeuw’, legt Nuyts 
uit. ‘De middellange tocht gaat richting 
Schepdaal en het kasteel van Gaasbeek. 
Wie voor 62 kilometer met de fiets kiest, 

Op zondag 4 september zet de Vlaamse Rand zichzelf in de kijker tijdens de Gordel. Die 
dag kan je in de regio fietsen en wandelen vanuit de trefpunten in het provinciedomein 
van Huizingen en de Plantentuin in Meise. ‘Naast de klassieke tochten, 100 kilometer indivi-
dueel of in peloton, kinderanimatie en optredens pakt de Gordel uit met iets nieuws’, 
zegt minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).
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rand-nieuws

krijgt nog wat extra kilometers voor de 
kiezen tot aan natuurgebied De Wolfs- 
putten in Dilbeek. Reken op 584 hoogte-
meters.’

Aan de Plantentuin in Meise vertrekken 
drie fietstochten van 21, 38 en 60 
kilometer. De kortste neemt je mee 
richting Kobbegem en Wemmel, de 
middellange combineert dat met een 
passage langs het natuurreservaat Land 
van Oppem en de Banmolen van Wol-
vertem. Ga je voor de 60 kilometer, dan 
krijg je een extra lus richting Kapelle-op-
den-Bos voorgeschoteld.

‘De lus van 100 kilometer is er weer bij. 
Vertrekken voor die tocht door de hele 
Vlaamse Rand kan zowel in het provincie-
domein van Huizingen als in de Planten-
tuin in Meise’, vervolgt Nuyts. Wie het 
echt groot ziet, kan kiezen voor de 
Gordelklassieker van 125 kilometer. ‘Die 
wordt gereden in pelotons van maximaal 
125 deelnemers. Wegkapiteins bepalen 
het tempo. Je kan kiezen voor een 
gemiddelde snelheid van 24, 27 of 
30 kilometer per uur. 

‘Ons gemeenschapscentrum de Bosuil  
in Jezus-Eik fungeert voor de Gordel-
klassieker als bevoorradingspunt’, vult 
Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur 
van vzw ‘de Rand’, aan. ‘In onze terras-
punten in GC de Kam in Wezembeek- 
Oppem en GC de Zandloper in Wemmel 
kunnen fietsers even op adem komen. 
We kijken ernaar uit om de volgende 
edities Gordelaars te ontvangen in onze 
andere gemeenschapscentra.’

Gordelcross
Nieuw is de Gordelcross, die je laat 
proeven van veldrijden. ‘Het veldrijden 
behoort tot het Vlaamse sportieve 
erfgoed en dat zetten we in de kijker in 
het provinciedomein van Huizingen’, 
vertelt Annelore Cleuren van Flanders 
Classics. ‘Daar richten we een laag- 
drempelig parcours in waar kinderen 
tussen 6 en 12 jaar gedurende 45 minuten 
een initiatie kunnen volgen onder 
begeleiding. Inschrijven is noodzakelijk. 
Nadien rijden enkele professionals een 
demonstratiewedstrijd en vervolgens 
kan je met je eigen helm en fiets je 
veldrijskills testen op het vrije parcours.’

Muziek en animatie
Voorts is er een uitgebreid aanbod aan 
muziek en animatie. ‘In het provincie- 
domein kunnen kinderen terecht in het 
VIK-dorp voor Very Important Kids’, zegt 
Ann Schevenels, gedeputeerde van de 
provincie Vlaams-Brabant. ‘Niemand 
minder dan #LikeMe sluit de Gordel 
muzikaal af in Huizingen.’ In de Planten-
tuin in Meise is er animatie en muziek 
voor jong en oud. Daar beklimmen 
onder meer Bram & Lennert het podium 
aan het Plantenpaleis. De Plantentuin in 
Meise is op 4 september gratis toegan-
kelijk ter gelegenheid van de Gordel. 

Inschrijven
Deelnemen aan de Gordel is gratis, met 
uitzondering van de Gordelklassieker. 
‘Welke fiets- of wandeltocht je ook doet, 
inschrijven is in elk geval belangrijk’, 
geeft Nuyts nog mee. ‘Zo ben je verze-
kerd en maak je kans op leuke prijzen. 
Voor iedere geregistreerde deelnemer 
planten de Bûûmplanters een boom. 
Inschrijven doe je online op  
www.degordel.be of op de dag zelf 
in een van de vertrekpunten.’

Tina Deneyer 

The Gordel walking and cycling event in the Rand (Flemish 
municipalities ringing Brussels) will be the focus of attention 
again on Sunday, 4 September. The assembly points on this day 
for cyclists and hikers keen to explore the region will be the 
Huizingen Provincial Estate and the Meise Botanical Gardens, 
where participants will have a whole variety of different tours to 
choose from. The more ambitious souls among you may wish to 
try out the 125-kilometre Gordel Classic route, cycling in pelotons 
of up to 125 participants, with road captains setting the pace. 
Cyclists can take a breather at the terrace meeting points 
established at the Kam community centre in Wezembeek-Oppem 
and the Zandloper community centre in Wemmel.

A new feature this year is the Gordelcross, designed to offer you a 
taste of cyclo-cross racing. After the introductory course for 
children, everyone will have an opportunity to grab their own 
helmet and bike to test their CX skills on the free cycling route. 

Both the Meise and the Huizingen assembly points will be 
providing a wide range of music and other types of 
entertainment. Apart from the Gordel Classic, participation in the 
Gordel is completely free, although you need to register for 
whatever cycling or walking tour you are planning to do.
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wekelijkse activiteiten verenigingen

MAANDAG
Lopen in groep 
Run4Fun Wemmel
19.30 uur – vertrek apotheek Goossens 
(H. Folletlaan 224)
Info: runforfunwemmel@gmail.com - 
www.run4fun-wemmel.be

vanaf 5 september
Biodanza 
20 uur – GC de Zandloper
Info: 0479 79 90 68

vanaf 5 september
Turnen 
Sint-Servaas
20.15 uur – GC de Zandloper
Info: 02 460 00 94

maandag tot vrijdag training 
wedstrijden op vrijdagavond, zaterdag 
en zondag
Voetbal 
KVK Wemmel 
Voetbal van 6 jaar (jongens en meisjes) 
tot volwassenen
17.30 uur tot 21.30 uur – Steenweg op 
Brussel 113 of Obberg 54
Info: www.kvkwemmel.be, 0476 30 19 23, 
huysegoms.roger@skynet.be

DINSDAG
Volleybal 
WEVO Wemmel 
20 uur – sporthal (Dijck 24)
Info: mia@vlmbrabant.be, 02 460 05 25, 
0476 35 94 50

vanaf 6 september
Dans
D’Anns Atelier S.T.E.P.S 
Urban Middelbaar 2 (4de,5de,6de 
middelbaar + volwassenen) (19.15 uur) – 
Funk dinsdag (volwassenen) (20.30 uur)
GC de Zandloper
Info: www.dansateliersteps.be, 
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be

vanaf 20 september
Yoga 
CriCa all sports vzw 
19.30 uur – GC de Zandloper
Info: 0476 74 61 79

vanaf 6 september
Salsa LA + Bachata 
Sentimiento Latino
18 uur – GC de Zandloper
Info: 0476 54 90 32

WOENSDAG
vanaf 7 september
Turnen 50+ 
Markant
9 uur – GC de Zandloper
Info: noelavanhoof@gmail.com

vanaf 7 september
Dans
D’Anns Atelier S.T.E.P.S 
kleuterdans 1ste kleuterklas (13.30 uur), 
urban lager 5de en 6de leerjaar (13.30 
uur), Kids 1ste en 2de leerjaar (14.30 
uur), kleuterdans 2de en 3de kleuterklas 
(14.30 uur), Urban Middelbaar 1,2,3 
(15.30 uur), Kids 3de en 4de leerjaar 
lager onderwijs (15u45 uur), 
Ragga vanaf 2de middelbaar (16.45 uur) 
GC de Zandloper
Info: www.dansateliersteps.be, 
0496 31 29 06, ann.caestecker@telenet.be

vanaf 14 september
Conditiegym – New low impact 
aerobics en stretching 
Gymclub Sportievak 
19.00 uur tot 21 uur – GC de Zandloper 
Info: joseevandenbroeck@hotmail.com

Dans en zang 
Volksdanskunstgroep Vaartkapoen
20 uur – GC de Zandloper
Info: 02 460 24 97

Lopen in groep 
Run4Fun Wemmel
19.30 uur (korte afstand) en 20 uur 
(langere afstand) – vertrek GC de 
Zandloper
Info: Info@run4-wemmel.be

vanaf 7 september
BBB Fitness
9 tot 10 uur – GC de Zandloper
Info: 0476 40 81 76

DONDERDAG 
vanaf 22 september
Yoga
CriCa all sports 
10 uur – GC de Zandloper
Info: 0476 74 61 79

vanaf 1 september
Judo
Judoclub Budokan
18 tot 19 uur en 19 tot 20 uur – GC de 
Zandloper
Info: 0475 73 19 00

vanaf 8 september
Dans 
D’Anns Atelier S.T.E.P.S
modern jazz lager (5de en 6de leerjaar 
lager onderwijs) + Modern Jazz Middel-
baar 1 en 2 (18.00 uur), Modern Jazz 
Middelbaar 3,4,5,6 + volwassenen (15.15 
uur), Funk donderdag volwassenen 
(20.30 uur)
GC de Zandloper
Info: www.dansateliersteps.be, 0496 31 
29 06, ann.caestecker@telenet.be 

vanaf 15 september
Tekenen en schilderen 
Davidsfonds 
19 uur – GC de Zandloper
Info: 02 460 26 04

VRIJDAG
vanaf 9 september
Salsa 
Coco Brazil Latin American Dance 
Club
19.30 uur – GC de Zandloper
Info: 02 267 44 12

vanaf 9 september
BBB Fitness
9.00 uur tot 10.00 uur 
GC de Zandloper
Info: 0476 40 81 76

vanaf 9 september
Salsa LA + Bachata 
Sentimiento Latino
18 uur – GC de Zandloper
Info: 0476 54 90 32

ZATERDAG
vanaf 10 september
Dans
D’Anns Atelier S.T.E.P.S 
kleuterdans 2de en 3de kleuterklas 
(09.30 uur), Kids 1ste en 2de leerjaar 
(10.30 uur), kids 3de en 4de leerjaar 
(11.30 uur)
GC de Zandloper
Info: www.dansateliersteps.be, 
0496 31 29 06, 
ann.caestecker@telenet.be

Lopen in groep 
Run4Fun Wemmel
9 uur – vertrek aan café Fame X 
(Dries 100)
Info: runforfunwemmel@gmail.com

ZONDAG
tekenen voor kinderen
Ateliers Alwans
13.00 uur – GC de Zandloper
Info: info@ateliersalwan.be

TWEEWEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Elke 1e en 3e donderdag van de maand
Petanque
Okra Wemmel
14 uur - aan het Auxilium
Info: Madeleine De Visscher 
tel 02 460 24 88

elke 1e,2e en 4e donderdag van de 
maand 
Scrabble
Okra Wemmel
14 uur – Auxilium
Info: Marie-Danielle Rorsvort 

Elke 2e en 4e donderdag van de maand 
Fotografie
Fotoclub de Korrel
20 uur – GC de Zandloper
Info: Info@fotoclubdekorrel.be

Elke 1e, 3e en 4e vrijdag van de maand 
Kaarten 
Okra Wemmel
14 uur – Auxilium
Info: Madeleine De Visscher, 
02 460 24 88

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
Elke 1e maandag van de maand 
Wandelen
Okra Wemmel
14 uur – vertrek aan GC de Zandloper
Info: Jos Vergauwen, 0476 72 97 31 of 
Jan Fieremans 0474 78 42 88

Elke 3e dinsdag van de maand 
Kaartnamiddag
Senioren Wemmel
14 uur – Kasteelstraat 12, Ossel
Info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

Elke 3e dinsdag van de maand 
Naaien en dergelijke 
De Schaar
13.30 tot 17 uur – GC de Zandloper 
Info: miapeters5@hotmail.com 
0479 40 96 63
Prijs: jaarlijks volgens het aantal 
deelnemers

Elke 2e woensdag van de maand
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel
15 uur – zaal SKC
prijs: 3,50 euro
Info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21 

Zingen (vanaf woensdag 31 augustus)
Zingding
19 uur – GC de Zandloper
Info: kristel_vanderhaegen@hotmail.
com

Laatste donderdag van de maand 
(niet in juli en december)
Ledenbijeenkomst 
OKRA Wemmel
14.30 uur – SKC
Info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45


