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Juffen zien dorp en
onderwijs veranderen
Maria Mosselmans en Antje Lebeau
nemen afscheid van het ‘OLV’

Maria Mosselmans en Antje Lebeau genieten van hun welverdiende rust en vrije tijd.
Samen hebben ze er liefst 76 jaar op zitten als lerares aan het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode. Tijd om even terug te blikken op de school en het dorp,
want er is heel wat veranderd. “Vandaag zijn er leerlingen in de school die meegaan naar
het oudercontact, alleen om tolk te spelen voor hun ouders”, vertelt Maria.
Het woord ‘pensioen’ horen de dames niet zo graag. ‘TBS’ of
‘ter beschikkingstelling’ heet het in ambtelijke taal, maar het
komt op hetzelfde neer. Het schooljaar is voor het eerst sinds
decennia gestart zonder de beide juffen aan het hoofd van een
klas. “We hebben het enorm graag gedaan”, klinkt het in koor.
Maria gaf vooral het vak wiskunde, Antje Frans. “Het contact
met leerlingen, de vragende blikken. Een goede les geeft
voldoening”, beschrijft Maria. “Het is ook leuk om oudleerlingen tegen te komen en een praatje te maken. Vaak ken ik
hen niet meer, maar zij mij wel.”
En nu? Het beruchte zwarte gat? “Ik heb de laatste twee jaren

halftijds gewerkt, dus ik heb toch al wat kunnen wennen aan het
leven zonder de school ”, stelt Antje. “Ik zal trouwens nog wat
bijles geven. Ik geef graag les, dus waarom niet?” Maria zal zich
op de kleinkinderen storten. “Maar ik zal nog wel een cursus
meepikken aan de GLTT. Informatica, bijvoorbeeld. Van het
zwarte gat ben ik niet bang. Ik hoop te ondervinden dat vrijheid
ook plezant kan zijn.”
Tolk
Het lesgeven is door de jaren heen veranderd. Ook de leerlingen
zijn anders en steeds meer Franstalige kinderen schrijven zich in
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Kerstmarkt met Voice
Male
zaterdag 9 en zondag
10 december

Maria Mosselmans (l.): “Het contact met leerlingen, de vragende blikken. Een goede les geeft voldoening.”

aan het Nederlandstalige Onze-LieveVrouwinstituut. “Blijkbaar beseffen de
Franstalige ouders dat ze zonder Nederlands niet verder kunnen. Voor de
anderstalige leerlingen stellen er zich
vaker problemen. Ze kennen de Nederlandse omgangstaal niet en hebben het
vaak moeilijk om de vakken te volgen.

“Het is leuk om
oud-leerlingen
tegen te komen
en een praatje te
maken”
Thuis spreken ze uitsluitend Frans, omdat
hun ouders gewoon geen Nederlands
kennen. Er zijn leerlingen die meekomen
naar het oudercontact om tolk te spelen
voor hun ouders.” En dat brengt het
gespreksonderwerp op de verfransing. De
beide juffen houden van hun geboortedorp en zien het met pijn in het hart
veranderen. Antje verhuisde jaren geleden
naar Dworp. “Huisvesting was toen al
duur in Sint-Genesius-Rode. En het
wordt steeds duurder. Ik blijf in Dworp,
het dorp van mijn man, wonen, maar
mijn hart is nog altijd in Rode.”

Onwil
Maria wil niet vertrekken uit Rode. “Het
is niet de ideale gemeente om te wonen,
maar het is mijn dorp. Vroeger kenden de
mensen elkaar bijna allemaal. Als ik
vandaag naar het centrum ga, waar ik
trouwens geboren ben, kom ik nog
weinig bekende gezichten tegen. En
overal in de winkels hoor je andere talen.
Ik ben Vlaming, geen flamingant, maar
het stoort me dat er hier mensen al vele
jaren wonen en nog geen woord Nederlands spreken. Ik had een leerling van
twaalf jaar uit Bosnië in de klas. Die
woonde drie jaar in ons land en sprak
perfect Nederlands.” De uitspraken van
Vlaams minister-president Yves Leterme
over de onwil of onkunde om Nederlands
te leren, vallen bij hen in goede aarde.
“Volledig raak”, vindt Antje. “Mijn
overbuurman in Dworp is een man uit
Servië. Hij woont hier twaalf jaar en
spreekt Nederlands. Waarom kunnen
mensen die hier veel langer wonen dan
geen woord van onze taal? Dat wilde
Leterme aankaarten, en hij heeft gelijk.”
Bart Claes

Tijdens het weekend van 9 en 10 december worden voor de derde keer op rij alle
Rodenaren naar het dorp gelokt voor de
kerstmarkt. Het wordt een perfecte mix
van drank- en eetstanden, standen met
geschenkartikelen, kerstversiering,
wereldwinkelproducten, patchwork,
enzovoort. Je kan je er te goed doen aan
de traditionele pannenkoeken en wafels,
maar ook aan oesters, vissoep, ajuinsoep
en warme chocomelk.
De gemeente zorgt voor de sfeervolle
kerstverlichting en kerstmuziek. Aan de
houtvuurtjes kan je je verkleumde handen
verwarmen. En dit jaar heeft de gemeente
met Voice Male een groep van formaat
gestrikt voor een concert. Voice Male, dat
is back to basics: zingen, goed zingen. In
een sober decor met een sobere belichting
draait alles om de stem. De zes leden van
Voice Male weten perfect hun stem te
beheersen en te gebruiken. Wie deze
prachtige a capellamuziek wil horen,
moet op zondag 10 december om 16.00
uur in de Sint-Genesiuskerk zijn.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen op het
gemeentehuis, 02-380 20 40 tijdens de
openingsuren. Ze kosten 5 euro. Kinderen onder de 12 jaar krijgen een gratis
toegangskaart.
De kerstmarkt op het Kerkplein vindt
plaats op zaterdag 9 december van 14.00
tot 22.00 uur en zondag van 14.00 tot
19.00 uur.
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Kim Hindrijckx,
een beloftevolle jonge renner
Met Kim Hindrijckx heeft Sint-GenesiusRode opnieuw een beloftevolle, jonge
wielrenner in huis. Al van jongs af was hij
gefascineerd door ‘de koers’. De Brabantse
Pijl was elk jaar een feest. Nu gaat hij er
zelf voluit voor en hij hoopt elk jaar nog
wat sterker voor de dag te kunnen komen.
Een goede vier jaar geleden waren er een vijftal jonge beloftevolle renners in Sint-Genesius-Rode. Zij wilden allen met volle
overtuiging hun ‘stalen ros’ bedwingen. Om uiteenlopende
redenen hingen vier van de vijf hun fiets aan de haak. Enkel
Kenny Dehaes hield vol. Dankzij hard werken, veel oefenen en
luisteren naar goede raad, reed hij al verschillende mooie
wedstrijden. Vorig jaar reed hij een erg verdienstelijk eerste
seizoen bij de profs. Nu is er opnieuw een jonge Rodenaar actief
in het wielrennen. Kim Hindrijckx is 17 jaar en woont met zijn
ouders Marc en Lieve en zus Sara aan het Schildeken… in de
achtertuin van Kenny Dehaes.
Kim Hindrijckx begon in 2003 bij de aspiranten te rijden. “Het
wielrennen kreeg ik met de paplepel ingegoten. Van kleins af aan
ging ik met mijn vader, die ook ooit wielrenner was, en mijn
grootvader, die op 78-jarige leeftijd nog elke week meefietst met
de wielertoeristen van De Hoek, naar koersen kijken. Vooral de
Brabantse Pijl was telkens weer een hoogdag”, vertelt Kim.
Zoals bij vele jonge renners verliepen de vier seizoenen die Kim
volmaakte als aspirant, nieuweling en eerstejaarsjunior met
hoogtes en laagtes. “Bij mijn eerste wedstrijd werd ik uit de
wielen gereden, maar ik hield toch vol. Nadien viel ik al vlug in
de prijzen en ik voelde mij sterker worden. Bij de nieuwelingen
kwam ik echter zwaar ten val en ik had een tijdje angst om in een
groep te rijden. Zodra dat vergeten was, kwamen ook de goede
uitslagen terug. Vorig jaar was een tweede plaats in MolenbeekWersbeek mijn mooiste uitslag.”
Tijdens het voorbije seizoen als eerstejaarsjunior nam Kim
Hindrijckx vooral deel aan de ‘grotere’ wedstrijden, zoals de
Ronde van Antwerpen en Remouchamps, waar hij dikwijls zijn
eigen kansen opofferde voor de ploeg. “Normaal ook. Een eerste
seizoen als junior is vooral een leerschool. Ik moet het trouwens
hebben van ‘lastige’ wedstrijden met zoveel mogelijk heuvels.
Sprinten is niet mijn ding. Als we bijvoorbeeld met acht renners
naar de meet stormen, word ik gegarandeerd zevende of achtste.
Op het einde van het seizoen voelde ik dat ik sterker was
geworden. Ik kijk dan ook met enig optimisme uit naar mijn
tweede seizoen als junior.”
Harde noten
Kim heeft er veel voor over om er als renner te komen. “Tijdens
het wielerseizoen staat uitgaan en fuiven niet in mijn agenda.
Ook geen bier of alcohol. En ik let op wat ik eet. De dag van de
wedstrijd bereid ik zelf mijn eten. De was en de plas blijft voor
mijn moeder... Ik spring dagelijks op de fiets om te trainen. Soms

in groep, soms alleen”, vertelt Kim.
Kim Hindrijckx studeert Multimediatechnieken aan het Don
Bosco Instituut in Halle. Hij zit in zijn laatste jaar. “Dat is hard
‘werken’. Thuiskomen, trainen en nadien nog huiswerk maken
en lessen leren.” Kim staat met beide voetjes op de grond. Hij
weet wat hij wil. “Na mijn tweede jaar junior wil ik overstappen
naar de beloften. Daarna zien we wel. Ik ben voorstander om
geleidelijk vooruitgang te boeken en niets te forceren. Ik ben
gelukkig te kunnen werken met een trainer als Stefaan Heymans.
Hij maakt mijn oefenschema op en dat volg ik tot in de puntjes.
Ik ben ook al een paar keer met Kenny Dehaes gaan rijden. Hij
fluistert me wel eens wat nuttige tips in het oor.”
Als Kim niet koerst, duikt hij de kelder in om gitaar te spelen of
te drummen. “Ook dat leerde ik van mijn vader. Zo kan ik mij
eens op een andere manier afreageren”, lacht Kim.
Hugo Devillé
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“Als we onze krachten
bundelen, is er veel mogelijk”
Voorzitster Greet Lebleu over 10 jaar cultuurraad

Precies 10 jaar geleden, op 16 december 1996, werd de Culturele Raad Rode opgericht
onder impuls van een aantal Vlaamse culturele verenigingen en individueel geïnteresseerden. Hoewel de gemeente volgens een decreet van 1991 verplicht was om een cultuurraad op te richten, weigerde ze dat te doen. Dat was buiten enkele Vlamingen gerekend,
die met de steun van de Vlaamse Gemeenschap zelf een cultuurraad oprichtten.
Anne Sobrie, Mija De Greef, Jos Bonehill,
Eddy Demunter en Jan Willems stonden
aan de wieg. Omdat de Vlaamse Gemeenschap enkel de cultuurraad zou erkennen,
werden niet alleen sociaal-culturele, maar
ook jeugd-, sport- en seniorenverenigingen onder de vleugels van de raad
genomen. Voorwaarde was dat de
verenigingen het Nederlands zouden
gebruiken bij hun werking en dat vormde
een probleem voor de voetbal-verenigingen. Daarom werd er later nog een
sportraad opgericht, waar deze voorwaarde niet geldt. De Culturele Raad Rode
wordt door de gemeente niet erkend als
adviesraad, wel als een gewone vereniging. De gemeente weigert dus om advies
te vragen aan de cultuurraad, wat ze
eigenlijk wel zou moeten doen. Ook aan
Franstalige zijde is er een Association
Culturelle, die evenmin wordt erkend als
adviesraad.
Hoogtepunten
Huidig voorzitster Greet Lebleu werd kort
na de oprichting lid van de cultuurraad.
Eerst vertegenwoordigde ze er het oudercomité van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut, later de zanggroepen De Trappers en
Lapsus. In mei 2002 ging ze bij het bestuur
en sinds oktober 2003 staat ze aan het roer
als voorzitster.
Tien jaar cultuurraad, dat mag natuurlijk
niet onopgemerkt voorbijgaan. “Tijdens de
voorbije 11 juliviering hielden we al een
grote receptie, waar alle leden van de
Nederlandstalige verenigingen op uitgenodigd waren”, vertelt Greet. En op 2
december wordt er nog een vervolg gebreid
aan de feestelijkheden. “Alle bestuursleden
van de verenigingen konden zich inschrijven voor een fakkeltocht en een kaas- en
wijnavond.”
Over haar persoonlijke hoogtepunten hoeft
Greet niet lang na te denken. “Een eerste

hoogtepunt was het optreden van The
Fundamentals in oktober 2003. The
Fundamentals is een groep rond vier
mentaal gehandicapte zangers, aangevuld
met bekende namen uit de muziekwereld,
onder andere Jan Hautekiet. De belangrijkste doelgroep voor dat optreden waren
mindervaliden en senioren, mensen die
anders niet zo gemakkelijk te bereiken zijn.
Naar aanleiding van dat optreden kwamen
er houten planken op de binnenkoer van
GC de Boesdaalhoeve, zodat de zaal
toegankelijker is voor rolstoelpatiënten.
Nadien is trouwens de beslissing gevallen
om elk jaar iets te doen voor gehandicapten
en senioren. We organiseren nu optredens in
het dienstencentrum De Boomgaard, waar
telkens veel volk op afkomt. Tot nu toe
stonden Paul Severs, Samantha en Marc
Dex er al op het podium.” Een tweede
hoogtepunt was december 2004. Toen
stroomde de kerk vol voor een gospelconcert van drie Rodense verenigingen. “Het
Genesiuskoor, het Ceciliakoor van De Hoek
en Lapsus sloegen toen de handen in elkaar
voor een avond gospelliedjes. De cultuurraad zorgde voor financiële ondersteuning
en de verenigingen zetten samen een
geweldige avond op poten. Ik vind het nog
altijd zeer leuk dat drie verenigingen het
initiatief namen om samen iets te organiseren. Uiteindelijk is dat een belangrijke taak
voor een cultuurraad: de kans bieden aan
verenigingen om elkaar beter te leren
kennen, om van ideeën te wisselen en om
samen te werken”, zegt Greet.
Wat te doen?
Verder vindt Greet het belangrijk om met
de cultuurraad ook zelf activiteiten te
organiseren en zoveel mogelijk naar
buiten te treden. “Ik ben heel trots dat we
kunnen meewerken aan Folkin’Ro. Het is
fantastisch dat we in Rode een evenement
van die omvang kunnen realiseren en dat

we daar als cultuurraad een steentje toe
kunnen bijdragen. Daarnaast is ook de 11
juliviering uitgegroeid tot een jaarlijks
evenement, waar er vroeger een beurtol
was met andere faciliteitengemeenten”,
vertelt ze. Sinds kort is er ook overleg
tussen het bestuur van de jeugdwerkgroep, het sportoverleg en de cultuurraad.
“Het is de bedoeling dat we één keer per
jaar rond de tafel zitten en dat we
bijvoorbeeld samenwerken voor grote
activiteiten, zoals de 11 juliviering. Dit
overleg is het duidelijke bewijs dat het
verenigingsleven in Rode nog steeds
bloeit.” Ook voor de toekomst heeft
Greet grote dromen. “Ik zou elk jaar heel
graag een groot optreden organiseren en
daarbij nog hechter samenwerken met
GC de Boesdaalhoeve. “Financieel gezien
is het noch voor GC de Boesdaalhoeve
noch voor de cultuurraad mogelijk om
constant grote namen naar Rode te halen.
Maar als we onze centen samenleggen en
onze krachten bundelen, moet dat
mogelijk zijn”, besluit ze.
Heidi Wauters
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Het Kinderuur brengt unieke
sinterklaasvoorstelling
“We zouden graag meer optreden”

Al meer dan een halve eeuw brengt Het Kinderuur in Sint-Genesius-Rode en omgeving
kinderspektakels op de planken. Naar goede jaarlijkse traditie wordt tijdens de sinterklaasperiode een spetterende productie in elkaar gebokst. Dit jaar is dat met ‘Opa’s Wondermachine’
niet anders. Waarom ze het doen? “Voor het plezier en om kinderen te amuseren.”
“Het Kinderuur brengt kinderspektakels
die door volwassenen zijn gespeeld”, zegt
voorzitter Fred Vanderlinden, die ook
leerkracht is in de gemeentelijke basisschool Wauterbos. “Het Kinderuur is in
1947 ontstaan uit het toenmalige
parochiaal comité. Dat organiseerde een
algemeen sinterklaasfeest in ‘Ons
Parochiehuis’. Alle kinderen kwamen naar
dat feest en kregen een geschenk van de
sint. Het was een toneelstuk waarbij de
kinderen actief werden betrokken. Het
eerste optreden was meteen goed voor
bijna vijfhonderd enthousiaste toeschouwertjes. Het Kinderuur was geboren en
organiseerde daarna jaarlijks een optreden
rond Sinterklaas. Inmiddels bestaan we al
meer dan vijftig jaar en mogen we onze
vereniging ‘Koninklijk’ noemen. Stichterbezieler Willem Savenberg gaf de fakkel
in 1989 aan mij door. Maar dat veranderde de werking niet, want we zijn
producties blijven organiseren. In feite
zijn we een groep vrienden die telkens
samenzitten om een nieuwe productie op
te starten. We hebben wel veel losse
medewerkers. Dat is ook nodig om alles te
kunnen bolwerken”, zegt Vanderlinden.
Ook iets meegeven
In 1993 kwam leerkracht David Maes uit
het Onze-Lieve-Vrouw-Instituut van
Rode erbij. “Dat jaar organiseerden we in
december in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut een groots spektakel dat werd
opgevoerd voor vijfhonderd kinderen”,
verduidelijkt David Maes. “We willen de
kinderen niet alleen amuseren, maar hen
als het even kan ook iets bijbrengen. Met
de schoolmusical WWW (Weet Wat je
Wilt) wezen we de kinderen op een
speelse manier op de misbruiken en
gevaren van het internet.”
“We hebben het vooral zeer druk in het
najaar”, gaat Fred Vanderlinden verder.
“Rond de sinterklaasperiode treden we

de reserveringen in zijn boek en zal op 3
december de kinderen ontvangen.”

vijf tot zes keer op. We hebben al in
Leuven, Dworp, Mechelen en Strombeek
gespeeld. Voor het eerst treden we nu op
in GC de Boesdaalhoeve. We zouden
graag meer optreden. Als je weet hoeveel
tijd en energie wij erin steken, is het
natuurlijk leuker om meer dan één keer
op te treden.”

“Wij willen
de kinderen
amuseren én
iets bijbrengen”
“Omdat we voor het sinterklaasoptreden
zo’n driehonderd kinderen in GC de
Boesdaalhoeve verwachten, wordt het
optreden in twee groepen opgesplitst. En
om de kinderen al voor het optreden te
betrekken bij het stuk, moeten ze hun
plaatsje reserveren door zelf te bellen naar
het nummer van Zwarte Piet. Die schrijft

Waarover gaat ‘Opa’s Wondermachine’?
Kan je over het sinterklaasoptreden een
tipje van de sluier oplichten? “Wat ik kan
zeggen, is dat er deze keer niet alleen
volwassenen meespelen. Er spelen ook
twee kinderen (Hanne Ossé en Daan
Blijckers) in ‘Opa’s Wondermachine’ mee.
Het verhaal gaat over een gelukkig gezin
met oma (Greet Stoffels) en opa (Bruno
Vansummere). De koning (Maarten
Motté) wil zoveel mogelijk geld om zijn
feestjes te kunnen betalen, maar opa en
oma hebben geen geld. Het verhaal komt
in een stroomversnelling wanneer de
generaal (David Maes), die door de
koning op pad werd gestuurd, interesse
heeft in de wondermachine die opa
knutselde. En om te zien welke rol de
buurvrouw (Christel Maesschaelck)
speelt, moet je zelf komen kijken. Ik kan
alvast verklappen dat de Sint en Zwarte
Piet er zeker bij zullen zijn”, besluit Fred
Vanderlinden, die het stuk regisseerde.
Het decor werd gebouwd door architect
Jean-Paul De Greef, die ook het decor
voor de vroegere BRT-serie ‘Het Pleintje’
heeft ontworpen.
Joris Herpol
Info: Het Kinderuur speelt op 3 december een sinterklaasvoorstelling om 14.30
uur en om 16.30 uur in GC de Boesdaalhoeve. Gratis voor kinderen t.e.m. 12
jaar. Reserveren kan via de GSM van
Zwarte Piet, 0472-42 96 85 (liefst na
17.00 uur als je Zwarte Piet zelf wil
spreken). Zoals de traditie het wil, krijgt
elk kind een geschenkje van Sinterklaas.

Fred Vanderlinden (l.) en David Maes (r.)
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Bloemen vilten
KAV Rode Centrum
dinsdag 5 december - 13.30 uur
Ons Parochiehuis
Op de maandelijkse praat- en doenamiddag, gewoonlijk de eerste
dinsdag van de maand, vilten de dames van KAV en andere
geïnteresseerden deze maand bloemen. Wie graag meedoet,
brengt het volgend materiaal mee: een stukje noppenfolie (kleine
noppen ± 40x40 cm), een bakje om water in te doen, een stukje
huishoud- of toiletzeep, eventueel een afwasborsteltje, een stukje
gaasdoek (muggengaas, gordijn, tule: moet synthetisch zijn),
naald, draad en schaar, en een sponzen handdoekje.
Om de bloem te vilten, hebben we merinoswol nodig. Onze
lesgeefster Josée Demunter zorgt dat elke ingeschreven deelnemer een pakketje kan kopen. Inschrijven is dus absoluut noodzakelijk bij: Josée Demunter-Swaelens, 02-380 54 45 of demunter.
swaelens@telenet.be

Vormingscursussen Arch’educ
seizoen 2006-2007
Leren kiezen
di 5, 12 en 19-12
19.30 tot 22.00 uur
Word je ook zo moe van de dagelijkse stroom van informatie en
al die interessante voorstellen waar absoluut op in moet worden
gegaan? Weet je niet meer wat prioritair voor jou is? We zullen je
helpen om te kiezen waar je je energie in wilt stoppen en
bijgevolg meer lichtheid en diepgang aan je leven geven.
Lesgever: Joke De Vloet (sociologe en psychotherapeute,
educatief medewerker bij Relatiestudio)
20 euro voor 3 avonden (min. 6, max. 12 personen)
Foutloos Schrijven
di 23-01-2007 (basis) en 30-01-2007 (verdieping)
19.30 tot 22.00 uur
Schrijf je ge-emaild of geëmaild? Wanneer schrijf je een
hoofdletter? Schrijf je cijfers voluit? Ook na de meest recente
spellinghervorming twijfelen schrijvers aan de juiste spelling. We
hebben het over de zin of onzin van spellingregels en willen de
deelnemers met meer spellingzekerheid naar huis sturen.
I.s.m. Leesweb vzw
Lesgever: Ilona Plichart (educatief medewerker bij Leesweb,
coördineert de Boekenkaravaan)
5 euro per avond (min. 8, max. 20 deelnemers)

Kerstmarkt
Kleuterschool De Hoek
vrijdag 8 en zaterdag 9 december 16.00 tot 21.00 uur - kleuterschool
De Hoek
Wat is er leuker dan te kuieren op een sfeervolle kerstmarkt waar
je aan heel democratische prijzen je kerstinkopen kan doen? Op
vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2006 organiseert de kleuterschool van ‘De Hoek’ haar jaarlijkse kerstmarkt. De deuren zijn
open vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur.
Wij bieden je kerstversieringen, kerst- en nieuwjaarsgeschenken,
hapjes en drankjes aan. Voor de kinderen worden er leuke
workshops georganiseerd. We heten jullie van harte welkom in
de Kleuterschool ‘De Hoek’, Gehuchtstraat 170, 1640 SintGenesius-Rode.

Workshop succesvolle
telefoontechnieken
Zaterdag 9 december - 9.00 uur
GLTT
De meeste huishoudens hebben er minstens één. Op elk kantoor
staat een telefoon. Veel mensen dragen er één op zak. De
telefoon is niet meer weg te denken. Maar waarom telefoneren
wij zoveel? De meeste mensen zullen antwoorden: ‘om tijd te
winnen’. Het is inderdaad makkelijker iemand op te bellen dan
met iemand een afspraak te maken en hem persoonlijk te
ontmoeten. Niet alleen is het sneller, vaak is het ook goedkoper.
Je hebt toch een persoonlijk contact en je krijgt directe feedback.
Heel wat belangrijke zaken worden afgehandeld via de telefoon.
Soms kan de telefoon ook storend zijn. Een telefonisch ‘verkoopsgesprek’ moet heel goed voorbereid worden om negatieve
reacties te vermijden. Je kunt je eigen telefoonverkeer regelen,
maar niet het feit dat je zelf opgebeld wordt. De telefoon is een
belangrijk communicatiemiddel, maar al te vaak zien wij mensen
het slecht gebruiken. Het is dus hoog tijd dat wij even gaan
kijken hoe wij ons telefoongebruik efficiënter kunnen maken.
Deze workshop wordt geleid door Arthur A. Ross, Master of
Arts in Business Communications and Public Relations.

I.s.m. Arch’educ, Vormingplus Halle-Vilvoorde en GC de
Boesdaalhoeve.

Wil je deelnemen aan deze gratis workshop, kies dan uit de
volgende data:
- vrijdag 8 december van 19.00 tot 21.30 uur
GLTT-campus Halle, A. Demaeghtlaan 40, 1500 Halle
- zaterdag 9 december van 9.00 tot 11.30 uur
GLTT-campus Rode, Schoolstraat 2, 1640 Sint-Genesius-Rode

Inschrijven: Arch’educ tel. 02-451 61 84 of info@archeduc.be
of via GC de Boesdaalhoeve

Hoe deelnemen aan deze gratis workshop? Eenvoudig, reserveer
je plaats op 02-358 28 97 of info@gltt.be
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19de kerstdiner
VOG
zaterdag 16 en zondag 17 december
Ons Parochiehuis
In het weekend van 16 en 17 december organiseert VOG, de
werkgroep die instaat voor het onderhoud en de vernieuwing
van de zaal Ons Parochiehuis en de scoutslokalen in Rode
centrum, voor de negentiende keer het kerstdiner.
Dit eetfeest is gekend voor de keuze van het menu, dat zowel
leuke en betaalbare schotels zoals kaaskroketten, Mechelse
koekoek, aangepaste kinderschotels,… brengt als fijnproevers
laat likkebaarden van carpaccio, bouillabaisse, Victoriabaars,
wild,… Ook de wijnkaart brengt menigeen in verrukking. Maar
het is vooral de gezellige en warme sfeer die dit eetfeest karakteriseert.
Inderdaad, VOG telt zelf maar een vijftal permanente leden en
doet voor deze activiteit een beroep op alle verenigingen en
sympathisanten die gebruik maken van de zaal en de jeugdlokalen. De kersttijd is het ideale moment om samen rond de tafel te
zitten, samen aan een project te werken. Het is dan ook de
glimlach van de medewerkers en van de gasten die van dit feest
een succes maken.
Ben jij er ook graag bij? Kom dan langs op zaterdag 16 december
vanaf 18.00 uur of zondag tussen 11.30 en 15.00 uur. Je zal er
zeker niet alleen zijn en we hopen dat ook jij geniet van de sfeer
van vriendschap en blijdschap. Tot dan?

Zangkoor de Groene Linde
Wist je dat er iedere maandag van 14.00u tot 16.00 uur een
75-tal mensen aanwezig zijn? Dan wordt er lustig op los
gezongen, met een kopje koffie, een gezellig babbeltje tussendoor en een gelukkige glimlach. Iedereen kijkt wanneer het
einde nadert alweer uit naar de volgende maandag. Maar daar
blijft het niet bij. Het koor zingt ook af en toe in de kerk, op de
kerstmarkt, in CC de Meent enzovoort. De cafetaria wordt voor
een misviering af en toe omgetoverd tot een kerk. Na de dienst is
er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Je hoeft
niet (goed) te kunnen zingen om erbij te horen. Iedereen is van
harte welkom!
Info:
Marcel Van Damme, 02-380 05 00

VTB-VAB op de kerstmarkt
zaterdag 9 december van 14.00 tot
21.00 uur
zondag 10 december van 14.00 tot
19.00 uur
Ook dit jaar is VTB-VAB aanwezig op de Rodense kerstmarkt
op het Kerkplein.
Naast informatie over de op stapel staande afdelingsactiviteiten
biedt deze sociaal-culturele vereniging de bezoekers de kans zich
op te warmen aan een heerlijk geurende jäger- of andere thee of
weg te dromen bij de kerstgadgets. Je hebt de keuze uit een
uitgebreid gamma van kerst- en wenskaarten, artisanaal gemaakte fruitgelei en snuisterijen.
Info:
02 380 49 39 of sintgenesiusrode@vtb.be

De wereld rond met VTB-VAB
Noord-Spanje en de camino naar
Santiago de Compostela
donderdag 7 december - 20.00 uur
CC Wauterbos
In 813 ontdekte men in Galicië het graf van apostel Jacobus. In
de vroege middeleeuwen bracht deze vondst een vrome en
massale reactie op gang: een moeilijke en gevaarlijke bedevaart
naar Compostela. Tevens wilde de christelijke wereld van die tijd
zijn steun verlenen aan het kleine koninkrijk Asturias, dat de
weg naar Compostela kon openhouden door zich te blijven
inzetten tegen de islamitisch-moorse overheersing in de rest van
Spanje. Op die weg of ‘camino’ bouwde men bruggen, paleizen,
kloosters, kerken en kathedralen; de mooiste van Europa. De
diepe ingetogenheid van het romaanse beeldhouwwerk van San
Juan de la Pena, de triomfantelijke geestdrift van de gotische
kathedralen van Burgos en Leon, de barokke overvloed in de
torens van Compostela, de sierlijke boogbruggen in zovele oude
stadjes langs de ‘camino’, de indrukwekkende berglandschappen
en uitgestrekte vlaktes, dit alles vormt een verrassend rijke
beloning voor hen die stapschoenen aantrekken. Mede door de
talrijke interessante ontmoetingen met mensen uit de hele
wereld, wordt de camino voor velen ‘de’ tocht van hun leven.
Noord-Spanje en de Camino naar Santiago de Compostela
Een reportage van Jan en Rita Thienpont-Vanden Brande (SintNiklaas)
Deelname: 4 euro, 3 euro (leden van VTB-VAB)
Info: VTB-VAB Socio-Cultuur, 02-380 49 39,
sintgenesiusrode@vtb.be, www.vtb.be/sint-genesius-rode
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Music: connecting people

Ludwine Beuckels en Lena Björk-Franzén over het kerstconcert
Het traditionele kerstconcert in de kerk van Sint-Genesius-Rode wordt dit jaar een unieke samenwerking tussen het strijkorkest van de Orfeus Muziekacademie van Alsemberg en United Voices,
het leerlingenkoor van de Scandinavische school in Waterloo. Het concert wordt volledig opgevat
als een typisch Scandinavische Santa Luciaviering.
Licht en geluk
“Santa Lucia wordt in de Scandinavische
landen uitbundig gevierd op 13 december”,
vertelt Lena Björk-Franzén. Zij is de dirigente
van United Voices, het koor van de Scandinavische school in Waterloo. “De dertiende
december is de donkerste dag van het jaar.
Letterlijk, maar ook figuurlijk, want er zijn op
die dag ook altijd ontzettend veel gevechten en
problemen in Scandinavië. Het is heel
belangrijk dat op zo’n moment de duisternis
niet overwint en daarom vieren we Santa
Lucia. Zij brengt licht en geluk tot bij de
mensen.”
De Luciaviering is een typisch Scandinavisch
gebruik, hoewel de Heilige Lucia eigenlijk
Italiaanse wortels heeft. “Er bestaan vele
legendes over Santa Lucia, maar één van de
mooiste komt uit Italië. Volgens die legende
was Lucia de dochter van een rijk Italiaans
koppel. Maar hoewel ze van rijke komaf was,
was ze erg begaan met de hongerigen en de
armen die in de catacomben leefden. Op een
dag vroeg ze aan haar ouders een kroon
waarop ze kaarsen kon zetten. Op die manier
kon ze voedsel brengen aan de mensen die in
kelders en donkere plekken aan het verhongeren waren. Ze bracht hen niet alleen voedsel,
maar tegelijkertijd ook licht en geluk. Nu nog
altijd zingen we het traditionele Italiaanse
Santa Lucialied tijdens onze concerten.”
Muziek brengt mensen samen
In Sint-Genesius-Rode krijgen de 18 engelenstemmetjes van United Voices de instrumentale steun van het strijkorkest van de Orfeus
Muziekacademie uit Alsemberg. Dat ensemble
staat onder leiding van Ludwine Beuckels.
“Het idee voor deze ongewone samenwerking
kwam van Helga Basteleurs, de voormalige
centrumverantwoordelijke van GC de
Boesdaalhoeve. Ons orkest is een kamerorkest
met alleen strijkers. Het bestaat volledig uit
leerlingen en oud-leerlingen van de muziekacademie. We bestaan nu zes jaar en we
beginnen meer en meer op te treden. We
verzorgen bijvoorbeeld al drie jaar na elkaar
een concert in GC de Moelie en we doen ieder

Lena Björk-Franzén en Ludwine Beuckels.

jaar één of twee kerstconcerten. Toen Helga
me vroeg of ik bereid was om samen met het
koor van de Scandinavische school het
kerstconcert van Rode te verzorgen, heb ik
dan ook niet lang getwijfeld.”
Ook Lena Björk-Franzén had niet veel
bedenktijd nodig. “Ik ben echt heel blij dat we
gevraagd werden om dit te doen. Dit is eens
wat anders. We worden bijzonder vaak
gevraagd door Scandinavische bedrijven in
België. Santa Lucia is immers een groot feest in
de noordelijke landen: iedereen houdt ervan en
iedereen wil meevieren. In Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland zingen zowat alle
kinderen liedjes van Santa Lucia. Maar hier
zijn wij veruit de enigen. Onze agenda is dan
ook goed gevuld. Tussen 5 en 21 december
geven we 28 verschillende concerten. Het
concert in Rode is voor ons een echte uitdaging. Ik beschouw het als een geschenk en zie
het als een kans om onze leerlingen in contact
te brengen met andere muzikanten. Doorgaans
sluiten wij ons als gemeenschap een beetje te
veel af, vrees ik. En zo’n gezamenlijk concert
kan een opening zijn uit dat isolement. Muziek
is de beste manier om mensen te verenigen. En
mijn leerlingen zijn bijzonder enthousiast. De

boodschap van de liedjes is dan ook heel mooi:
licht en geluk verspreiden in donkere tijden.”
Kaarsen in het haar
Santa Lucia wordt traditioneel afgebeeld met
kaarsen in het haar en op het hoofd. Dat beeld
zal United Voices op 8 december ook gebruiken in Sint-Genesius-Rode. “We komen in een
soort processie de kerk binnen met de kaarsjes
op ons hoofd en we brengen al zingend het
licht bij de mensen. Ons repertoire bestaat
voornamelijk uit liedjes die de boodschap van
Santa Lucia op de een of andere manier in zich
dragen. Maar er zitten ook enkele internationale kerstliederen tussen, zodat de mensen niet
enkel onverstaanbare liedjes in het Zweeds te
horen krijgen.” Voor die gekende kerstliedjes
wordt United Voices begeleid door de violen,
altviolen en cello’s van de Orfeus Muziekacademie. “Wij hebben drie nummers, ‘Stille
Nacht’, ‘Jingle Bells’ en ‘Away in a Manger’
laten arrangeren voor een snarenensemble als
het onze”, vertelt Ludwine Beuckels. En
daarnaast voeren we alleen met het orkest ook
nog vier jazzy nummers uit.”
Klaartje Van Rompaey
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Het Kinderuur
Sinterklaasvoorstelling
Zo 03-12
familievoorstelling

United Voices & Muziekacademie
Orfeus
Kerstconcert
Vr 08-12
klassiek

United Voices, het koor van The Scandinavian School of
Brussels (Waterloo), bestaat uit laatstejaarsstudenten uit Finland,
Noorwegen en Zweden. Mevrouw Lena Björk-Franzén leidt het
koor en brengt een ruim repertoire van pop, jazz, folk en
klassiek. Speciaal voor Kerstmis plant United Voices in de H.
Genesiuskerk een Luciaconcert, geheel volgens Zweedse traditie.
De klederdracht en het kaarslicht tijdens de Luciaviering zorgen
voor sfeer en brengen tijdens het donkere jaareinde licht,
vreugde en liefde in het hart van de mensen. Ze traden dit jaar

Al meer dan 50 jaar brengt Het Kinderuur in Sint-GenesiusRode kindertoneel en figurentheater. De heilige sint doet
jaarlijks zijn intrede op de sinterklaasvoorstelling van het
gezelschap. De Kinderuurproducties speelden al in Ons Parochiehuis en CC Wauterbos, maar vanaf 2006 wijken de plaatselijke helden uit naar GC de Boesdaalhoeve voor twee opvoeringen van hun nieuwe sinterklaasproductie. Zoals de traditie het
wil, krijgt elk kind een geschenkje van Sinterklaas.
14.30 uur en 16.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 2,50 euro (kassa), gratis voor kinderen t.e.m. 12 jaar

op in het Koninklijk Paleis in aanwezigheid van de koninklijke
familie en namen deel aan verschillende wedstrijden in het
buitenland.
Het schoolorkest van de Muziekacademie Orfeus bestaat vijf jaar
en is samengesteld uit een 25-tal leerlingen en oud-leerlingen.
De leeftijd schommelt tussen 12 en 79 jaar. Onder leiding van
Ludwine Beuckels spelen ze de Carmenfantasie van Bizet voor
strijkorkest. Nadien volgt een selectie uit de wereldvermaarde
Toverfluit van Mozart door het vioolkwartet.
20.30 uur - Heilige Genesiuskerk
tickets: 8 euro (kassa), 7 euro (vvk), 5 euro (abo en - 12 jaar)
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Aranis
Soundtrack zonder film
Zo 14-01-2007

Raf Coppens
Het leven zoals het is
Do 18-01-2007

Aranis is een eigentijdse groep van jonge
muzikanten die eigen composities brengen,
afgewisseld met improvisaties en stevige
solomomenten. Hun aanstekelijke crossoverstijl is moeilijk te omschrijven. Aan de
basis liggen akoestische en klassieke
instrumenten die op een ongebruikelijke
manier worden bespeeld. De muziek
situeert zich tussen hedendaags klassiek,
postrock en folk, waarbij gedrevenheid,
afwisseling en expressiviteit centraal staan.
De concerten van Aranis ademen een
unieke sfeer uit van Astor Piazolla, John
Cale of Jethro Tull.

Vlaanderens scherpste conferencier nam
een sabbatjaar om zijn potlood extra aan te
slijpen voor zijn nieuwe show. Hij kwam
terug met een nieuw literair genre: de
realitykalender. Coppens schreef een
kalender bij mekaar met voor elke dag van
het jaar originele en vooral heel grappige
recepten tegen de alledaagse sleur. Hij zegt
wat de meeste mensen alleen maar durven
te denken! Zijn kalender verschijnt bij
uitgeverij Van Halewijck. Op de scène is
Raf Coppens herkenbaarder en straffer dan
ooit. Hij raakt met ‘Het leven zoals het is’
het publiek recht in het hart.

muziek

humor

Meer info: www.aranis.be

quiz

Ken je het gevoel? Het antwoord ligt op
het puntje van je tong en toch, je kan er
maar niet op komen. Weet een van je
ploegmaten het misschien? En vooral,
weten de andere ploegen het? Tientallen
zeer gevarieerde vragen, over aardrijkskunde en wetenschap, over stripverhalen
en literatuur, over actualiteit en film. Niet
enkel je hersenen, ook je smaakpapillen
worden ingeschakeld. De Boesdaalquiz
stelt je zintuigen op de proef: horen, zien,
voelen en proeven. Elke deelnemer gaat
naar huis met een prijs. Wil je zeker zijn
van een tafel voor je ploeg? Ben jij
misschien de volgende winnaar van deze

niet langer onbesproken quiz? Schrijf je
dan zo snel mogelijk in op het secretariaat
van GC de Boesdaalhoeve (min. 4, max. 6
personen per ploeg), want het aantal
plaatsen is beperkt!

Linde de Groof (viool) - Liesbeth Lambrecht (viool) - Marjolein Cools (accordeon) - Stijn Denys (gitaar) - Axelle
Kennes (piano) - Jana Arns (dwars-, altfluit)
en Joris Vanvinckenroye (contrabas,
compositie)
11.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 11 euro (kassa), 10 euro (vvk),
8 euro (abo en - 12 jaar)

5de Boesdaalquiz
Vr 26-01-2007

20.00 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 2 euro/persoon (kassa),
1 euro/persoon (vvk)
Meer info: www.rafcoppens.be en www.
driepees.be
Peter Perceval (concept en regie) - vzw
Drie Pees (productie)
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 13 euro (kassa), 12 euro (vvk),
10 euro (abo en - 12 jaar)

COLUMN 13

Koken met…
Dubbele rozijnenvlecht

Voorbereiding: ongeveer 30 minuten
Wachttijd: ongeveer 65 minuten
Baktijd: ongeveer 40 minuten
Voor 20 stukken:
> 500 g tarwebloem (en wat extra voor het kneden)
> 50 g suiker
> 40 g verse gist
> ¼ liter lauwe melk
> geraspte schil van 1 citroen
> 1 snuifje zout
> 60 g zachte roomboter of margarine
> 1 eidooier (en 1 ei voor het bestrijken)
> 80 g rozijnen
> fijne kandijsuiker voor het bestrooien
Bereiding:
> De helft van de bloem in een beslagkom zeven. In het midden
een kuiltje maken en hierin de gist brokkelen. De lauwe melk
erbij doen en het geheel goed roeren. Afgedekt met een

vochtige doek op een warme plaats 15 minuten laten rijzen.
> De rest van de bloem, de suiker, de citroenrasp, het zout, de
boter en de eidooier erbij doen en alles tot een glad en stevig
deeg kneden. Ten slotte de rozijnen erdoor kneden en het
geheel afdekt nog ongeveer 30 minuten laten rijzen.
> Het deeg op een met bloem bestoven aanrecht nogmaals
kneden. Twee derde van het deeg in drie stukken verdelen.
Van elk stuk een reep van ongeveer 4 centimeter dik vormen
en hiervan een brede vlecht maken. De vlecht op een met
bakpapier bedekt bakblik leggen.
> Van de rest van het deeg 3 dunne, even lange repen vormen en
hiervan ook een vlecht maken. Op de brede vlecht leggen.
Afgedekt nog ongeveer 20 minuten laten rijzen.
> De oven voorverwarmen op 200 °C. De vlecht met het
losgeklopte ei bestrijken en bestrooien met fijne kandijsuiker.
Op een rooster onder in de oven ongeveer 40 minuten bakken.
Smakelijk!
Greet
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Nederlands voor 16- tot 81-jarigen
Wie volgt Nederlandse les bij vzw ‘de Rand’
Het was in veel gemeenschapscentra van
vzw ‘de Rand’ drummen bij het begin
van het schooljaar. De in totaal meer dan
300 cursisten Nederlands en deelnemers
van conversatiegroepen moesten hun weg
vinden naar het juiste lokaal. Hier en daar
moesten er extra tafels en stoelen
aangevoerd worden door het grote succes
van de cursussen. Ondertussen heeft
iedereen zijn draai gevonden en de eerste
woordjes Nederlands zijn al geleerd.
Vzw ‘de Rand’ werkt voor de basiscursussen Nederlands samen met enkele Centra
voor Volwassenenonderwijs. Daarnaast
zijn er ook drie conversatiegroepen voor
anderstaligen die al heel vlot Nederlands
spreken, maar graag wekelijks nog wat
oefenen. Dat gebeurt in een heel ontspannen sfeer, met veel inbreng van de
deelnemers zelf.
De cursisten Nederlands zijn gewoonlijk
inwoners van de gemeente waar de lessen
plaatsvinden, maar ook enkele Brusselaars
en inwoners van gemeenten net over de
taalgrens komen in onze lesplaatsen over
de vloer.
Ongeveer twee derde van de cursisten zijn
vrouwen. De leeftijdsgroep tussen 31 en
50 jaar lijkt het meest zin te hebben in een
cursus Nederlands, maar er zijn ook
enkele erg jonge enthousiastelingen van
16 en 17 jaar. Onze oudste deelneemster,
81 jaar oud, is in elk geval een voorbeeld

wat ‘levenslang leren’ betreft!
Het zijn trouwens niet alleen de Franstalige Belgen die Nederlands leren, al
vormen zij wel een ruime meerderheid.
Met meer dan 40 verschillende nationaliteiten is de groep cursisten erg divers.
Vooral de Duitsers en de Fransen laten
zich vaak zien in de lessen Nederlands,
maar wat dacht je van iets ‘exotischere’
vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld
Japan, Brazilië, Kameroen of Bangladesh?
Onze bewondering is dan ook groot voor
al die cursisten: Nederlands leren moet

Provinciale Milieuprijs 2007
Tal van mensen en organisaties zijn bezig met natuur en milieu.
Elk jaar opnieuw zien frisse ideeën, nieuwe stimulansen en
originele projecten het (groene) licht. De provincie VlaamsBrabant wil deze initiatieven aanmoedigen en ondersteunen.
Daarom kent ze jaarlijks een Provinciale Milieuprijs toe van
2.500 euro.
Wie kan deelnemen?
Iedereen die in 2006 op een goede of originele manier rond
natuur of milieu heeft gewerkt komt in aanmerking: jeugd- of
sociaal-culturele verenigingen, bedrijven, wetenschappelijke
instellingen, lokale overheden en scholen, maar ook andere
organisaties en particulieren.
Hoe kan je deelnemen?
Wie wil deelnemen, moet een projectfiche indienen. Deze
projectfiche kan je telefonisch aanvragen bij de provincie
Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu, 016-26 72 56 of via e-mail
leefmilieu@vlaamsbrabant.be.
Meer informatie over het wedstrijdreglement vind je op de
provinciale website www.vlaamsbrabant.be/nme.
De projecten moeten uitgevoerd zijn voor 31 december 2007.
De projectfiche moet uiterlijk op 31 januari 2007 ingediend
worden.

voor hen hetzelfde zijn als Swahili,
Perzisch of Japans voor ons.
Voor informatie over cursussen Nederlands kan je nog steeds terecht op het
gratis nummer 0800 123 00. In januari
starten in sommige gemeenten in de rand
nieuwe cursussen. Het aanbod is wel
beperkt, omdat de meeste cursussen in
september starten en een heel schooljaar
duren.

‘Water is voor vissen’
Verantwoord omgaan met alcohol
Omdat verantwoord alcoholgebruik geen evidentie is, lanceert
de provincie een sensibiliseringscampagne onder de slogan
‘Water is voor de vissen’. De campagne staat stil bij de mogelijke
problemen die alcohol kan veroorzaken en stimuleert de mensen
om niet toe te geven aan de sociale druk om mee te drinken. De
uitdrukking ‘water is voor de vissen’ wordt wel eens gebruikt
door mensen die hun dorst liever lessen met iets ‘pittigers’ en
ondertussen vergeten dat de mens voor zowat 70 % uit dat
levensnoodzakelijke vocht bestaat.
”Zeker met de eindejaarsfeesten in zicht, richt deze campagne
zich vooral op de leeftijdsgroep tussen 25 en 79 jaar. Verantwoord omgaan met drank kan veel verkeersellende en familiale
spanningen vermijden. De campagne kan een insteek zijn om op
gemeentelijk vlak een lokaal alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen”, vertelt gedeputeerde Wiske Ockerman.
De campagne is mee uitgewerkt door het provinciaal preventieplatform middelengebruik. Het materiaal bestaat uit een
infofolder, een testje, affiches en folderhouders. Preventiewerkers en lokale besturen kunnen het pakket gratis verkrijgen bij de
dienst welzijn en gezondheid, Provincieplein 1, 3010 Leuven,
via telefoon 016-26 73 31 of via e-mail gezondheid@vlaamsbrabant.be
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De Kyoto Code
Een campagne om je energiekosten te
kraken en CO2 te besparen

INHOUD
UIT DE GEMEENTE 2-3 Een gesprek met Maria
Mosselmans en Antje Lebeau / 3 Kerstmarkt /
4 Kim Hindrijckx, een nieuwe jonge wielrenner
VERENIGINGSNIEUWS 5 Culturele Raad Rode
bestaat 10 jaar / 6-7 Het Kinderuur brengt sinterklaasvoorstelling / 8 KAV Rode Centrum - Vormingscursussen Arch’educ - Kerstmarkt in kleuterschool De
Hoek - Workshop telefoontechnieken in GLTT /
9 Kerstdiner van VOG - VTB-VAB / 16 Activiteitenkalender
DE BOESDAALHOEVE 10 Zweden en Belgen brengen Santa Luciaviering / 11-12 Programma
COLUMN 13 Koken met…

Wil jij een lagere energiefactuur en ben je bereid daar ook kleine
inspanningen voor te leveren? Deze campagne helpt je op weg
om je eigen energieverbruik aardig terug te schroeven en heel
wat euro’s te besparen. Iets voor jou?
Deelnemen
Deelnemen aan deze campagne doe je door gedurende minstens
1 maand een concrete energietip in de praktijk te brengen. Als je
deelneemt, krijg je een heleboel tips om energie te besparen.
Daar kies je zelf eentje uit en die zet je in de praktijk om. Alle
beetjes helpen, weet je wel… Op de website www.kyotocode.be
lees je hoeveel je exact in euro’s en CO2 bespaart met een aantal
van de praktische tips.
Inschrijven kan op 2 manieren:
> Je schrijft in via de website: www.kyotocode.be
> Geen internet? Geen probleem. Je schrijft je in per brief waarin
je de volgende gegevens vermeldt: naam, adres, telefoon en het
aantal leden in je eigen huishouden. Die brief stuur je naar
Arch’educ, Stationsstraat 70, 1730 Asse. Nadien ontvang je alle
praktische informatie en kan je verder aan de slag.
De partners in dit project
Ecolife is een milieuorganisatie die campagne voert met zeer
concrete tips voor de deelnemers, waarmee ze zelf aan de slag
gaan. Door het opvolgingssysteem dat de tips en metingen in
beeld brengt, slaagt Ecolife erin de besparingen uit te drukken in
g CO2. Ecolife werkt samen met andere partners om via hun
netwerking deelnemers te werven. Meer info: www.ecolife.be
Arch’educ en Vormingplus Oost-Brabant zijn twee Vormingpluscentra die een educatief aanbod voor volwassenen aanreiken in
de provincie Vlaams-Brabant. Zij kiezen voor een actieve rol om
het klimaatprobleem op de agenda te zetten.
Meer info: www.vormingplus.be
Meer informatie over de campagne
Kyoto Infolijn: 0486-88 50 97
Website: www.kyotocode.be
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BUURTEN
is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve
en vzw ‘de Rand’. Buurten komt tot stand met de steun van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie
Vlaams-Brabant.
Redactie
Jan Decuypere, Greet Lebleu,
Anne Sobrie, Heidi Wauters
Eindredactie
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
02-456 97 98, geert.selleslach@derand.be
Redactieadres
GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode
tel. 02-381 14 51, fax. 02-381 11 34
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be
Verantwoordelijke uitgever
Eddy Frans, Kaasmarkt 75,
1780 Wemmel
Voor info, tickets
en reserveringen
Voor de programmatie van de Boesdaalhoeve kan je terecht op
het secretariaat: ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 17.00 uur, ma ook van 17.30 tot 20.00 uur,
wo van 9.00 tot 12.30 uur
rek.nr. 091-0165013-45, gelieve bij een overschrijving steeds
te vermelden over welke voorstelling het gaat
Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-GenesiusRode/Beersel van de Orde van den Prince.

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

DECEMBER

Waar

info

Oud Sint-Janshospitaal/Brugge

02-380 40 02

1 8.30

Dienstencentrum
De Boomgaard Kersthappening

3 14.30

Het Kinderuur
Sinterklaasvoorstelling

GC de Boesdaalhoeve

02-381 14 51

3 16.30

Het Kinderuur
Sinterklaasvoorstelling

GC de Boesdaalhoeve

02-381 14 51

5 19.30

Arch’educ & GC de Boesdaalhoeve
Cursus ‘Leren kiezen’

GC de Boesdaalhoeve

02-451 61 84

5 13.30

KAV
Praat- en doenamiddag (bloemen vilten)

Ons Parochiehuis

02-380 54 45

6 14.30

Dienstencentrum De Boomgaard
Sintfeest met goochelaar Werner

De Boomgaard

02-380 40 02

7 20.00

VTB-VAB
Noord-Spanje

CC Wauterbos

02/380 49 39

8 20.30

GC de Boesdaalhoeve
Kerstconcert

H. Genesiuskerk

02-381 14 51

8 19.00

GLTT
Gratis workshop Succesvolle telefoontechnieken

Campus Halle

02-358 28 97

Kleuterschool De Hoek
Kerstmarkt

Kleuterschool De Hoek

9 10.00

Arch’educ
Kalligrafiecursus

GC de Boesdaalhoeve

02-454 54 01

9 09.00

GLTT
Gratis workshop Succesvolle telefoontechnieken

Campus Rode

02-358 28 97

12 19.30

Arch’educ & GC de Boesdaalhoeve
Cursus ‘Leren kiezen’

GC de Boesdaalhoeve

02-451 61 84

12 13.30

KAV Rode Centrum
Demonstratie feestmenu

Ons Parochiehuis

02-380 96 02

12 19.30

KAV Rode Centrum
Demonstratie feestmenu

Ons Parochiehuis

02-380 96 02

14 09.00

KAV
Pilates

Sporthal Wauterbos

02-380 59 20

16 18.00

VOG
19e Kerstdiner

Ons Parochiehuis

17 11.30

VOG
19e Kerstdiner

Ons Parochiehuis

19 19.30

Arch’educ & GC de Boesdaalhoeve
Cursus ‘Leren kiezen’

GC de Boesdaalhoeve

8-9 16.00

GC de Boesdaalhoeve is gesloten van 23/12 t/m 2/1.
Wij wensen jou een prima eindejaar en een mooi 2007!

02-451 61 84

