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UIT DE GEMEENTE

Locatie kerstmarkt zorgt
voor discussie
Uit de gemeenteraad van 24 juni

Wijzigingen aan het afvalbeleid en de kerstmarkt zorgen op de gemeenteraad voor
pittige discussies tussen meerderheid en oppositie. Het gemeentebestuur gaat op zoek
naar een nieuwe uitbater voor de Kwadeplashoeve en om de kermis in augustus nieuw
leven in te blazen krijgen de foorkramers een fikse korting op hun standgeld.

Verjaardag
Het Davidsfonds viert dit jaar de 90e
verjaardag van de afdeling in SintGenesius-Rode. Dat werd op 15 juni
gevierd met een misviering in Alsemberg, een optreden van de groep
Komma en de voorstelling van een
nieuw boek van Paul Joly in gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve. De
afdeling vraagt het schepencollege een
financiële bijdrage voor dat evenement.
De gemeenteraad keurt een uitzonderlijke toelage van 750 euro goed voor
het Davidsfonds.
Foorkramers
Foorkramers krijgen een korting op
hun standplaats tijdens de kermis van
de laatste zondag van augustus. Het
gemeentebestuur wil die kermis nieuw
leven inblazen en geeft hen 50 procent
korting op hun standplaatsrechten. Op
tien jaar tijd daalde het aantal foorkramers op de kermis van negentien
naar negen. Op vraag van raadslid Raf
Stoffels (Respect) wordt bekeken of de
paaltjes aan het Kerkplein voor het
lunapark door verwijderbare exemplaren
vervangen kunnen worden. Raadslid
Tom De Spiegeleer (Respect) stelt voor
om foorkramers die naar beide kermissen
in de gemeente komen ook een korting
te geven. Het schepencollege belooft
om het voorstel voor volgend jaar te
bekijken.
Afvalbeleid
De gemeenteraad keurt enkele punten
goed over het afvalbeleid. Inwoners
moeten betalen als ze groot vuil,
tuinafval, bouw- en sloopafval en
houtafval naar het containerpark
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brengen. Wie te voet komt met een
kruiwagen, betaalt 3 euro en de
tarieven lopen op volgens vervoermiddel. Zo betaalt iemand die met een
bestelwagen komt 18 euro. De raadsleden
kregen net voor de zitting nog een
aangepast reglement. Het containerpark zal op dinsdag al om 8 uur open
zijn. Omdat er dan heel wat schoolkinderen in de buurt naar school
fietsen, zal het gemeentebestuur extra
toezicht vragen aan de politie. Ook de
prijzen van de huisvuilzakken worden
vastgelegd. Raadslid Bruno Stoffels
(Respect) merkt op dat vuilniszakken
van 75 liter voordeliger zijn om aan te
kopen dan de zakken van 60 of 30 liter.
Om mensen aan te sporen om te
recycleren zouden die zakken minstens
2 euro moeten kosten volgens Stoffels.
Omdat het schepencollege volgens de
meerderheid akkoord gaat over het
reglement, wordt het niet aangepast.
Uiteindelijk stemt de oppositie tegen
het reglement.
Kwadeplashoeve
Het schepencollege gaat op zoek naar
een nieuwe uitbater voor de Kwadeplashoeve en legt aan de gemeenteraadsleden een concessieovereenkomst
voor. In de hoeve was een brasserie
gevestigd, maar de gebouwen staan
intussen al enkele jaren leeg. Enkel de
petanqueclub is er nog actief. Er zal nu
op zoek gegaan worden naar een
nieuwe uitbater. Voor de petanqueclub
is er geen enkel probleem. De leden
kunnen er blijven spelen.
Kerstmarkt
De kerstmarkt wordt door de oppositie

op de agenda van de gemeenteraad
geplaatst en zorgt voor een stevige
discussie. De kerstmarkt werd eind
vorig jaar voor het eerst opnieuw
georganiseerd in het centrum en was
een succes. Respect stelt voor om de
kerstmarkt opnieuw te organiseren aan
de kerk en dat de huidige werkgroep
de organisatie voortzet. De aanleiding
van het toegevoegde punt is het feit dat
er geen vergadering meer is bijeengeroepen sinds de evaluatiebijeenkomst
van 16 januari. Op die vergadering
verraste burgemeester Pierre Rolin
(IC-GB) de aanwezigen door de locatie
in vraag te stellen. De betrokken

organisaties willen dat de kerstmarkt
opnieuw in het centrum plaatsvindt
om zo een traditie op te bouwen. Nu
blijkt dat het college vooraf al beslist
had om de kerstmarkt afwisselend in
het centrum en in de wijk Middenhut
te organiseren. Burgemeester Rolin
vindt het niet kunnen dat het punt
door de oppositie wordt ingediend en
laat weten dat dit net zo goed op het
schepencollege kan worden besproken.
Fractieleidster Anne Sobrie (Respect)
merkt op dat schepen Geertrui
Windels het onderwerp al lang op de
agenda van het college wilde brengen,
maar dat het steeds van tafel werd
geveegd. Rolin ontkent. Het toegevoegde punt wordt door de meerderheid weggestemd.
Uit de rondvraag blijkt nog dat het
gemeentebestuur het asfalt in de
Anemonenlaan moet aanpassen, na de
aanleg van het wachtbekken daar.
Enkel aan de kruispunten op de
Zoniënwoudlaan werden de fietspaden
goed aangeduid. Volgens het college
was een volledige aanpak te duur,
al is wel beslist om volgend jaar het
volledige fietspad aan te duiden.
Intussen gaat de zoektocht naar een
uitbater voor de cafetaria van zwembad
Wauterbos verder. Eén kandidaat
diende zich aan, maar er is nog niets
beslist. De cafetaria van de sporthal
wordt dan weer kleiner gemaakt omdat
de dansclubs nood hebben aan extra
ruimte. Tussendoor werd ook beslist
om het personeel te laten prikken. Het
gemeentebestuur zal samen met het
OCMW een tijdregistratiesysteem
installeren voor de personeelsleden. Zo
kunnen de mensen flexibeler werken
en zelf hun uren ingeven.

Sprokkels
Niet zo lang geleden lag het centrum van Rode gedurende meerdere weken
open voor grote rioleringswerken. Hiermee zouden de overstromingen van
ons dorpsplein en de omliggende straten uit de wereld worden geholpen.
Niets is minder waar. Eind juli was het weer koekenbak. De Dorpsstraat en de
Fonteinstraat stonden voor de zoveelste keer blank. Dit keer was het niet de
riolering, maar de Molenbeek die het water niet aankon. Onbegrijpelijk,
aangezien er op de site Novarode buffercapaciteit is aangelegd. Toch een
pluim aan de arbeiders van de gemeente en van Rodea, die de dag erna met
man en macht voor de grote opkuis zorgden. Mogen we hopen op
definitieve oplossingen? Als we schepen Miguel Delacroix mogen geloven
wel. Die had enkele weken eerder trots aangekondigd dat de dorpskern
volledig vernieuwd zou worden. In die plannen wordt naast het verkeersvrij
maken van het centrum ook gedacht aan het plaatsen van extra wateropvang
onder de Gemeentehuislaan en het Dorpsplein en het aanleggen van extra
parkeerplaatsen aan de rand van het dorp. Hopelijk wordt er voor de
vernieuwing (we lezen ‘verkeersvrij’ en ‘waterpartij’) niet te veel gekeken
naar onze buurgemeente, want de Alsembergse Vismarkt is niet echt meer
een bruisend plein als je het ons vraagt. Onze handelaars kijken waarschijnlijk reikhalzend uit naar een vernieuwd plein. Hopelijk trekt dit ook
nieuwe handelaars aan, want de leegstand raakt maar niet opgelost. De
nachtwinkel, waar we onlangs nog over berichtten, staat intussen alweer
leeg. Die zou zijn heil nu zoeken aan de Waterloosesteenweg. Wel nieuw
in de Dorpsstraat is een grote, moderne kinderopvang. De eigenares weet in
een krantenartikel te vertellen dat ze er met tweetalig personeel gaat werken
en aan de wettelijke bepalingen zal voldoen. Misschien kan de naam van het
kinderdagverblijf ‘petit petons’ dan ook meteen vertaald worden in ‘babyslofjes’? De nieuwe minister bevoegd voor de Vlaamse Rand is Ben Weyts
geworden. Deze keer werd iemand aangeduid die de Rand en de bijzonderheden ervan – als ‘kind van de streek’ – goed kent.
De Vlaamse Regering
heeft in haar regeerakkoord een duidelijk standpunt ingenomen met betrekking
tot de ‘versoepeling van de faciliteiten’, zoals die in een recent arrest van de
Raad van State werd geformuleerd. Het arrest – anderstalige inwoners in de
faciliteitengemeenten moeten slechts één keer om de 4 jaar vragen om een
Franstalig exemplaar van een bestuursdocument te kunnen krijgen en niet
elke keer opnieuw – geldt enkel voor de communicatie met de gemeente.
Documenten die hen door de Vlaamse overheid worden bezorgd, zullen
wel nog eerst in het Nederlands verstuurd worden.

Tekst en foto: Bart Kerckhoven

Nieuwe info kerstmarkt
Zopas werd bekend dat de burgemeester de kerstmarkt van Rode in
2014 toch opnieuw in het centrum
van de gemeente wil organiseren.
De cultuurraad en GC de Boesdaalhoeve gaan ook aan deze editie
meewerken.
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WEG UIT RODE

Fernand Van Hemelrijck

Het was met wat spijt in het hart dat het
echtpaar Van Hemelrijck in het voorjaar
van 2013 naar Kampenhout verhuisde.
‘Ons huis in Rode had veel trappen. Dat
werd stilaan te moeilijk’, begint Van
Hemelrijck. ‘Er zat niets anders op dan uit
te kijken naar een nieuwe woonst. We
konden een appartement in Rode kopen,
maar we hebben gekozen voor een huis in
Kampenhout. Ergens vind ik het jammer
dat we niet langer in Sint-Genesius-Rode
wonen, maar onze zoon woont ook in
Kampenhout, en daardoor zien we onze
kleinkinderen nu vaker. Dat is de compensatie, en dat is me nog meer waard dan
Rode.’

‘Ik volg het
nieuws uit Rode
van op afstand’

© Tine De Wilde

Nochtans is de band die Van Hemelrijck
met Rode heeft, zeer hecht. Hij werd er
sinds 1940 grootgebracht, liep er school en
woonde er tientallen jaren – sinds 1964 –
met zijn echtgenote, die eveneens afkomstig
is van Rode. Maar er is meer. Zo schreef
hij een uitgebreid naslagwerk over de
gemeente. ‘Dat boek heb ik in 1982 samen
met Urbaan De Becker uitgebracht, op
vraag van het toenmalige gemeentebestuur.’ Het boek is een turf van meer
dan 750 bladzijden en geldt nog steeds als
dé kroniek van Sint-Genesius-Rode. ‘In
het boek wordt de volledige geschiedenis
van Rode toegelicht. Politiek, cultuur, het
samenleven, de verenigingen, belangrijke
gebeurtenissen … Alles wordt beschreven.
We zijn een tijdje zoet geweest met het
opzoekings- en schrijfwerk.’

Meer dan zeventig jaar woonde Fernand Van Hemelrijck in
Sint-Genesius-Rode. Hij schreef mee aan een geschiedenis
van de gemeente en werd zelfs verkozen tot ‘culturele
Rodenaar van de twintigste eeuw’. Sinds april vorig jaar
woont hij niet langer in zijn geboortedorp, maar in zijn
hart blijft Van Hemelrijck nog altijd een bezielde Rodenaar.
Hij is dan ook de geknipte persoon voor enkele beschouwingen over Rode.
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Arme houtbewerkers
Voor die inspanningen kreeg Van Hemelrijk
in 2001 van de cultuurraad de onderscheiding ‘culturele persoonlijkheid van
de eeuw’. Dat hij dergelijk werk zou
schrijven, lag in de lijn van zijn professionele leven. Als historicus gaf hij les aan
de KU Brussel en KU Leuven, als specialist
in strafrecht en criminaliteit. Urbaan De
Becker was Wetstraatjournalist en nam de
eerder politiek gerichte stukken voor zijn
rekening. ‘Sint-Genesius-Rode was altijd
een arme gemeente, tot in de twintigste
eeuw’, gaat Van Hemelrijck terug in de
tijd. ‘De mensen leefden van het Zoniënwoud; ze waren houthakkers, bezembinders
of meubelmakers. Tot na de Tweede
Wereldoorlog was Rode dé plek waar je
goede meubels kon laten maken. Vastiau
Godeau is vandaag een van de weinige
relicten van dat houtbewerkings- en
meubelverleden. Sinds de jaren vijftig en
zestig is alles grondig veranderd. Van arme
gemeente is het een van de rijkere gemeenten
van Vlaanderen geworden. Grote gebieden

OUD-NIEUW
werden verkaveld, en omdat er vooral in
Brussel promotie werd gemaakt voor die
bouwgronden, zijn hoofdzakelijk Franstaligen er komen wonen. Er is vandaag
haast niets meer dat herinnert aan het
landelijke karakter van weleer. Nu ja, de
verstedelijking van een gemeente die grenst
aan de hoofdstad van Europa kun je niet
tegenhouden.’
Op de barricaden voor
de Boesdaalhoeve
‘Rode is een zeer mooie gemeente
gebleven, ondanks alle veranderingen.
Veel van het landelijke karakter is
verdwenen, maar toch zijn er nog mooie
plekjes bewaard gebleven. De Boesdaalhoeve bijvoorbeeld. Misschien dat niet
veel mensen zich dat vandaag nog kunnen
voorstellen, maar de omgeving van de
Boesdaalhoeve bestond destijds uit
uitgestrekte velden. Begin jaren zeventig
waren er plannen om de hoeve af te
breken en op de terreinen verschillende
appartementsgebouwen neer te poten, tot
zeven of acht verdiepingen hoog. Ik heb
daar als voorzitter van Zenne en Zoniën
– een vereniging opgericht om het
landschap te beschermen – hevig tegen
geprotesteerd. Uiteindelijk hebben we
onze slag thuisgehaald en is de hoeve
gelukkig blijven bestaan. En zo zijn er nog
wel mooie plekjes, zoals Zevenborre.
Vroeger kwamen de Brusselaars daar op
zondag en in de vakantie met de tram
naartoe, als ontspannende uitstap.’
Fiets
Hoewel Van Hemelrijck nu op meer dan
een half uur rijden van Sint-GenesiusRode woont, komt hij regelmatig terug
naar zijn geboortedorp. Hij volgt nog
steeds het reilen en zeilen. ‘De belangrijkste
gebeurtenis voor Rode in de laatste jaren
is volgens mij dat er in 1988 een Franstalige
politieke meerderheid is gekomen. Toch
stemt het mij gelukkig dat het lijkt alsof er
een communautaire kalmte heerst op dit
moment. Ik volg het nieuws uit Rode,
maar nu wat meer van op een afstand.
Soms met een knagend gevoel. Maar het
feit dat de kleinkinderen nu zo dichtbij
wonen, maakt veel goed. En ook, hier in
de regio is het aangenamer fietsen, want
het is hier minder heuvelachtig dan in
Rode.’ (lacht)
Wim Troch

Wijkkerk Sint-Barbara
De wijkkerk van Sint-Barbara is een
typisch gebouw uit het begin van de
vorige eeuw. De kerk moest zich
weren tegen het opkomende socialisme,
de modernisering en laïcisering.
Kosten noch moeite werden gespaard
om de kerk – letterlijk en figuurlijk
– terug in het midden van het dorp te
krijgen. In Vlaanderen werden
honderden wijkkerken gebouwd. In
Rode was de wijk ‘de Hoek’ al lang
vragende partij voor een eigen kerk
en parochie. De gemeenteraad gaf in
1900 toestemming om een zelfstandige
Sint-Barbaraparochie op te richten.
Het kerkje werd in sobere stijl
opgetrokken, met een wat merkwaardig
torentje. De oude postkaart werpt een
blik op de achterzijde van de kerk.
Op het grasveld achter de kerk kwam
later een parking en in 1953 een
parochiezaal.
Tekst: Jan De Cock
Foto: Johan Stoffels
Rechtzetting buurten juni 2014
In de buurten van juni schreven we
over de postkoetsenhalte aan de
Waterloosesteenweg in de Grote
Hut. In het stukje zijn een paar
historische onjuistheden geslopen.
We danken historicus Michel
Maziers uit Rode voor zijn opmerkzaamheid. Hieronder vind je de
juiste informatie.
Voor de Eerste Wereldoorlog reed de tram al tot in Waterloo. In 1910 werd
de geëlektrificeerde lijn van aan het Rouppeplein tot aan de Middenhut
immers al aangelegd. Even later werd de lijn verlengd met een stoomtram tot
in Waterloo. In de Middenhut moest je overstappen. Toeristen werden door
gidsen opgewacht voor het slagveld van Waterloo.
De naam ‘Brasserie des Mille Moutons’ komt mogelijk van de gelijknamige
hoeve wat verder op de steenweg. De koetsen op de kaart waren geen
postkoetsen, maar rijtuigen voor personenvervoer, ‘mailcoach des Anglais’
genoemd. Deze dure vervoersdienst werd in 1851 opgericht om de Engelse
toeristen naar de Leeuw van Waterloo te brengen. Er was ook een goedkoper
alternatief. Vanuit Brussel kon je de trein tot in Groenendaal nemen. Daar
kon je overstappen op de omnibus en reizen tot aan het slagveld van 1815.
De nogal krenterige Victor Hugo volgde dit traject om Waterloo te bereiken.
De naam ‘Belle Alliance’ bestond lang voor de nederlaag van Napoleon. Op
de Ferrariskaart van rond 1780 staat het gebouw als de ‘Cabaret la Belle
Alliance’. Mogelijk werd de naam gegeven als scherts of spotnaam, van een
rijke weduwe die een ‘goed huwelijk’ sloot met een boerenknecht.
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VERENIGINGSNIEUWS
Naaisalon
Met naald en (d)raad
Femma Rode
woensdag 10 september
19.30 uur - Ons Parochiehuis

Zomerse fotozoektocht
Streekvereniging Zenne en Zoniën
tot 14 september
Streekvereniging Zenne en Zoniën verkent Sint-Genesius-Rode tijdens haar
tweede zomerse fotozoektocht tussen Zenne en Zoniën. Tijdens deze wandelfotozoektocht krijgt iedereen de kans om de mooie plekjes in de streek beter te leren
kennen. Het traject loopt langs de Hof-ten-Houtwandeling. Lengte: 8,6 km over
een overwegend vlak parcours.
Startpakketten zijn verkrijgbaar bij dagbladhandel YPSI in de Fonteinstraat 27 in
Sint-Genesius-Rode. Deelnemen kost 2 euro, en je kan leuke prijzen winnen. De
winnaars worden bekendgemaakt op ons jaarlijkse ledenfeest, dat dit jaar zal
plaatsvinden op zondagnamiddag 14 september in de Graanzolder van de
Boesdaalhoeve.

Tijdens het maandelijkse naaisalon kan
je bij ons terecht voor deskundige
uitleg en begeleiding bij verstelwerken
of eigen creaties. Ook als je niet zo
handig bent met naald en draad, ben je
welkom. Onze startavond vindt plaats
op woensdag 10 september om 19.30
uur in de Foyer van het Parochiehuis,
Fonteinstraat 44 in Rode. We zijn ook
te vinden op de jaarmarkt van Rode,
op zaterdag 29 september.
Overige data naaisalons: woensdag
29 oktober en 26 november

Een organisatie van Streekvereniging Zenne en Zoniën, in samenwerking met
GC de Boesdaalhoeve en de cultuurraad van Sint-Genesius-Rode.

Gezocht!
Nieuwe leden programmeringscommissie de Boesdaalhoeve
Ben je geïnteresseerd in cultuur in de breedste zin van het woord? Bepaal je
graag mee de richting van de Boesdaalhoeve in de toekomst? Heb jij ideeën over
welke artiesten op ons podium moeten staan? Dan ben jij de geknipte persoon
voor de programmeringscommissie van GC de Boesdaalhoeve.

Wat breng je mee? Je eigen naaimachine, je verstelwerk, een patroon
of stof, een idee dat je wil uitwerken.
Ter plaatse kan je een naaimachine
gebruiken voor 2 euro.

Wat we van jou verwachten:
> Meedenken over welke doelgroepen GC de Boesdaalhoeve (extra) kan/moet
bereiken.
> Ideeën geven over de manier waarop GC de Boesdaalhoeve inwoners van
Sint-Genesius-Rode en/of verenigingen (nog meer) kan ondersteunen.
> Je één keer per maand engageren om samen te vergaderen over deze
onderwerpen.
> Indien nodig: een handje toesteken bij een Boesdaalhoeve-activiteit.
Wat je van ons mag verwachten:
> Je maakt deel uit van een enthousiaste en geëngageerde ploeg. Je leert het
centrum en je gemeente beter kennen.

Meer info: Siene Verhelst,
02 358 15 65, femmarode@gmail.com

Meer info? 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be
Geïnteresseerden kunnen tot 1 november mailen naar greet_l@hotmail.com.

Deelnemen kost 6 euro; met een
Femmapas betaal je 3 euro.

***
Fit het hele jaar
Femma Rode
donderdag 11 september
9 uur - sporthal Wauterbos
Heb je zin om de gewrichten weer los
te krijgen, de verschillende spieren wat
te versterken? Dan kan je vanaf 11
september elke donderdagmorgen
terecht in de sporthal Wauterbos om
samen met ons je lichaam optimaal te
maken. De lessen gaan telkens van start
om 9 uur.
Prijs: 80 euro voor 10 beurten
(+ 2 gratis beurten). Met een
Femmapas betaal je 50 euro.
Meer info en inschrijven:
José Konings-Van Dongen,
6 380 59 20, jose.konings@telenet.be
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Open wandeling het loze
vissertje
Streekgidsen Pajottenland &
Zennevallei
zondag 21 september
14.30 tot 17 uur – vertrek
Stationsplein Rode
Iedere derde zondag van de maand
organiseren de streekgidsen Pajottenland en Zennevallei een open wandeling,
telkens op een andere plaats in de
streek. Met een streekgids zie en leer je
ook veel meer. Het thema dat deze
keer uitgewerkt wordt, is het loze
vissertje.
Prijs: 0,50 euro
Meer info: Jan Quinart, 02 569 17 52,
jan.quinart@telenet.be

Zesde Baobabquiz
Vzw Boabab
zaterdag 18 oktober
20 uur - CC Wauterbos
Ploegen bestaan uit 4 deelnemers.
Deelnemen kost 20 euro per team.
Inschrijven kan tot 15 oktober via
roland.swalens@skynet.be, 02 358 33 08.
I.s.m. het gemeentebestuur van Rode.
De opbrengst gaat integraal naar het
onderhoud van de bestaande gebouwen,
maar vooral naar medische hulp en
onderwijs.
Kan je niet deelnemen aan de quiz,
maar wil je ons project wel steunen?
Elke bijdrage is welkom op het
rekeningnummer 123-6800114-62.

KOKEN MET GREET

Limoncellomousse

Cursussen kalligrafie
vanaf zaterdag 13 september
GC de Boesdaalhoeve
Humanistisch cursief
Cursief, het elegante en uiterst
leesbare handschrift van de Italiaanse
renaissance, is één van de meest
aantrekkelijke lettertypes voor
beginnende kalligrafen. De ruime
toepassingsmogelijkheden van dit
stijlvolle alfabet zijn daar zeker niet
vreemd aan. Wie eerder kennismaakte met cursief, maar toe is aan
een opfrissing van de basisprincipes,
is eveneens welkom.
Een grondige analyse van elke letter
afzonderlijk (basisstroken, kleine
letters, hoofdletters, cijfers en
leestekens), oog voor vormverwantschap binnen het alfabet en coherentie
in een tekst vormen het uitgangspunt
voor deze reeks.
Unciaal
De unciaal is een decoratief hoofdletterschrift, gebaseerd op de
cirkelvorm. Nadat we het alfabet
onder de knie hebben, concentreren
we ons op het vormgeven van
teksten en wenskaarten, eventueel in
combinatie met eerder aangeleerde
alfabetten. Voorkennis is niet vereist.
Je krijgt individuele begeleiding.
Begeleiding: Marion Stoffels

Benodigdheden voor 4 personen:
> 2 eieren
> 1 citroen
> 40 g kristalsuiker
> 4 g gelatine
> 100 ml slagroom
> 1 eetlepel poedersuiker
> 50 ml limoncello
> 20 g ongezouten pistachenoten
Data (8 zaterdagen):
13 en 27 september,
11 en 25 oktober,
8 en 22 november,
6 en 20 december.
Cursus humanistisch cursief van
10 tot 12.30 uur. Cursus unciaal van
12.30 tot 16 uur.
Prijs: 78 euro. Stort het bedrag op
rekeningnummer 001-4088276-93
van Arch’educ, met vermelding van
je naam + reeks cursief of unciaal.
De lesgeefster zorgt voor materiaal
ter waarde van 10 euro. Je betaalt bij
het begin van de eerste les.
Inschrijven
(maximaal 12 deelnemers):
Arch’educ, Stationsstraat 70, Asse,
02 454 54 01, info@archeduc.be,
www.archeduc.be.
Ben je linkshandig? Zeg ons dat dan
bij je inschrijving.

Twee nieuwe boeken van Rodenaren op boekenbeurs
Davidsfonds
Ons Parochiehuis - 27 en 28 september
Tijdens het jaarmarktweekend is de
tweedehandsboekenbeurs van het
Davidsfonds een begrip. Ook dit jaar
beschikken we over een groot aanbod
aan boeken. De nieuwe uitgaven van
het Davidsfonds worden er voorgesteld, en er is een nieuw boek van
onze bekendste Rodenaar Herman
Van Rompuy. Eind 2009 werd hij
verkozen tot voorzitter van de
Europese Raad. Nu, aan het eind van
zijn ambtstermijn, schrijft hij op basis
van zijn ervaringen een krachtig essay
over het verleden én de toekomst van
Europa.

Bereiding:
> Splits de eieren.
> Rasp de schil van de citroen en pers de
vrucht nadien uit.
> Klop de eidooiers met de kristalsuiker
en de geraspte citroenschil tot een
dikke, witte massa.
> Laat de gelatine 5 minuten weken in
koud water.
> Verwarm het citroensap. Knijp de
gelatine uit en los die op in het warme
citroensap. Laat wat af koelen en roer
door het eimengsel.
> Klop de eiwitten stijf.
> Klop in een andere kom de room stijf
met de poedersuiker.
> Meng de limoncello door het ei-citroenmengsel.
> Spatel daarna eerst de slagroom en
vervolgens het eiwitschuim door de
massa.
> Verdeel over glazen en zet twee uur in
de koelkast.
> Hak de pistachenootjes fijn.
> Werk de glaasjes af met de pistaches.
Smakelijk,
Greet

En dan is er ook Kanttekeningen, het
derde boek van Paul Joly, met een
mengeling van de plaatselijke
geschiedenis zoals de schrijver die
beleefde, de rake typering van
plaatselijke figuren, de originele
vergelijkingen tussen vroeger en nu
en de beschouwingen van het
dagelijkse leven van de 21e eeuw.
Paul Joly zal zaterdag en zondag zijn
boek signeren. Herman Van Rompuy
zal mogelijk op zondag 28 september
aanwezig zijn, maar gezien zijn
drukke agenda is dat niet zeker.
Meer info: 02 305 75 33,
dfrode@telenet.be
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VERENIGINGSNIEUWS
Babbeltuur
Kinderateliers Nederlands
vanaf woensdag 8 oktober
14 tot 16 uur - GC de Boesdaalhoeve

Nieuw seizoen Café Combinne
vanaf woensdag 3 september
19.30 tot 22 uur
dienstencentrum de Boomgaard

Babbeltuur is een
wekelijks kinderatelier voor
kinderen van 4 tot
7 jaar voor wie het
Nederlands niet de
moedertaal is. Voor
kinderen met een
basiskennis
Nederlands is het
goed dat ze ook in hun vrije tijd hun Nederlands kunnen
oefenen, tijdens het spelen. Ook kinderen die nog geen
Nederlands kennen, kunnen participeren. Voor deze
kinderen is het een ludieke kennismaking met de Nederlandse taal.

Vanaf woensdag
3 september
ontvangt Rita
Denayer je
opnieuw elke
week in dienstencentrum de
Boomgaard om
een kopje koffie
of thee te drinken
en te praten. Iedereen is welkom, Nederlands- en anderstaligen.
In Café Combinne komen mensen van diverse culturen en
met verschillende interesses samen. Anderstaligen oefenen er
hun Nederlands. Mensen die liever luisteren, zijn ook
welkom.

Tijdens het kinderatelier knutselen en spelen de kinderen
8 weken in het Nederlands. Aan het einde van deze 8 weken
laten ze tijdens een toonmoment zien wat ze geleerd en
gemaakt hebben.

Deelnemen en een drankje (water, koffie en thee) zijn gratis.

Data: 8, 15 & 22 oktober, 5, 12, 19 & 26 november,
3 december. Telkens op woensdag van 14 tot 16 uur.

Meer info: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be,
www.deboesdaalhoeve.be

Prijs: 70 euro per kind

Café Combinne is een samenwerking van Arch’educ
en vzw ‘de Rand’.

Locatie: dienstencentrum de Boomgaard,
Vergeet-Mij-Nietjeslaan 8, Sint-Genesius-Rode

Meer info en inschrijven: 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.babbelkous.be/babbeltuur

Kampeerweekend
Pasar Kampeerclub Sint-Genesius-Rode
26 tot 28 september
camping ‘ferme Dôrloû’ in Wodecq
In het hart van de ‘Pays des Collines’,
naast de Vlaamse Ardennen, komen we
terecht in een rustige en landelijke
omgeving die ideaal is voor wandelingen
en fietstochten.

De camping bevat 12 staanplaatsen. Het
sanitair vind je in de gebouwen van de
boerderij (douche, wasbak, warm water,
2 toiletten). Het onthaal gebeurt in het
Nederlands.

De Ferme Dôrloû werkt sinds 1990
volgens de regels van de biologische landbouw. De exploitanten, Freddy en
Chantal, bieden hun producten rechtstreeks aan de consumenten aan. Dat
maakt dat de oorspronkelijke boerderijgebouwen werden omgevormd tot een
aantrekkelijk geheel, gericht op de
wereld. De binnenplaats is als een
dorpsplein, omgeven door een bakkerij,
een slagerij, een kruidenierswinkel, een
ontvangstzaal, een gîte en het woongedeelte van de boerderij. Daarnaast is er
ook een camping én ze zijn vertrouwd
met het onthaal van groepen.

Adres: Vieux Moulin 44, 7890 Wodecq
Aankomst- en vertrekuur zijn niet
bepaald.
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Prijzen per nacht:
staanplaats: 6 euro (caravan), 5 euro
(tent), 2 euro (elektriciteit)
personen: 2 euro (volwassenen), 1 euro
(kind)
Programma
> vrijdag 26 september - avond:
verwelkoming
> zaterdag 27 september - voormiddag:
bezoek aan bioboerderij met uitleg
door de boer zelf (45 minuten, gratis)

> zaterdag 27 september - namiddag:
bezoek aan brasserie d’Ellezelles Quintine. We kiezen voor de formule
Prestige. Die bestaat uit een geleid
bezoek aan de brouwerij (50 minuten)
en het proeven van 4 soorten Quintinebieren in galopinglazen (16 cl), met
daarbovenop een galopinglas voor elke
bezoeker. Kostprijs: 9 euro.
> zaterdag 27 september - avond: soep,
broodjesbuffet en beleg voor 7 euro
> zondag 28 september - middag:
middagmaal in het restaurant van de
biologische boerderij. Voor- en
hoofdgerecht en dessert voor 20 euro.
Meer info en inschrijven voor
7 september:
Rudy en Martine Decuyper-Lemer,
0486 45 12 26, pasar.rode@telenet.be,
www.pasar.be/KampeerclubRode

DE DRIE VAN …

‘Veel vraag
naar boeken
over het verleden
van de streek’
In deze buurten staan drie originele boeken centraal.
Waarom ze wat meer in de kijker zouden mogen staan?
Dat vertelt de dienstdoende bibliothecaris van Rode, Eddy
Van Caeneghem, ons. ‘Door mijn opleiding als leraar
wetenschappen gaat mijn voorkeur uit naar non-fictieboeken
met een wetenschappelijke grondslag. Omdat de ‘grote’
geschiedenis nu eenmaal meer inhoud krijgt door de
‘kleine’ geschiedenis, koos ik voor deze erfgoedboeken.’
De bibliotheek in Rode is zeven dagen
op zeven open, en dat met minder dan
vier voltijdse bedienden. ‘We voeren
bijna 5.000 werken per jaar in, waarvan er bijna 25 % Franstalige boeken
zijn en we hebben jaarlijks tussen de
3.000 en 4.000 actieve leners. We
kunnen dus spreken van een efficiënt
draaiende bib’, vertelt Van Caeneghem.
‘Er is veel vraag naar boeken en
fotoboeken over het verleden van de
streek. Het is al meer dan dertig jaar
geleden dat de laatste geschiedenis van
Rode werd geschreven … Ja, dat is een
hint. (lacht) De gemeente heeft op ons
aanraden een erfgoedkast besteld bij
Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei.’

Bewogen tijd. Eeuwen onderweg
in Pajottenland & Zennevallei
Erfgoedcel Pajottenland/
Zennevallei
‘In dit boek ontdek je meer over de
(letterlijk en figuurlijk) bewogen tijden
die het Pajottenland en de Zennevallei
gekend hebben. Dat de regio zich
centraal in Vlaanderen bevindt, net
naast Brussel en de taalgrens, heeft
door de eeuwen heen voor spectaculaire verhalen over het ‘onderweg zijn’
gezorgd. Futuristische uitvindingen,
miraculeuze heiligen, noeste arbeid of
de zoektocht naar zuivere lucht hebben
eeuwenlang mensen en voertuigen in
beweging gezet in de streek. Verwacht

© Tine De Wilde

Eddy Van Caeneghem

geen historisch verslag van de ontwikkelingen in de mobiliteitssector, wel
een lees-, kijk- en luisterboek waarin je
kennismaakt met bijzondere regiobewoners, aparte verhalen en grappige
weetjes.’

Tussen stad en platteland
Hadewijch Degryse en
Bart Biesbrouck
‘Hier keren we terug in de tijd, zo’n
tweeduizend jaar geleden. We gaan
naar de wereld van de kleine handelaars in onze contreien: de Romeinse
vici. In dit boek komen we meer te
weten over de creativiteit, leefwijze,
religie en veel meer van onze Romeinse
voorouders in Vlaams-Brabant.’
Vergeten groenten van A tot Z
Jean-Luc Muselle
‘In dit boek maak je kennis met meer
dan vijftig verrassende groenten die bij
ons in de vergetelheid zijn geraakt, van
aardamandel tot zonnewortel. Je leest
alles wat je moet weten om ze succesvol te telen: de voorbereiding van de
grond, het zaaien, de verzorging van
de planten, het oogsten van de groenten
en het bewaren achteraf. Kortom: alle
nodige informatie voor een succesvolle
teelt, zodat je binnenkort kan genieten
van zelfgekweekte vergeten groenten
en aromatische planten. Bon appétit!’
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Duo aan het hoofd van de Boesdaalhoeve

‘Open huis voor alle
Rodenaren’
Sinds kort zijn Reindert De Schryver uit Schepdaal (Dilbeek) en Nele D’herde uit
Kokejane (Herne) de nieuwe gezichten van gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve.
Centrumverantwoordelijke De Schryver staat in voor
financiën, infrastructuur, personeel, programmering en de
opvolging van het beleidsplan; D’herde neemt de dagelijkse
leiding op zich. Zij zoekt naar mogelijke samenwerkingsverbanden met de gemeente en organisaties, staat in voor de
communicatie, werkt nauw samen met de cultuurraad en
geeft het erfgoedbeleid richting. ‘In het begin wordt het wat
10

aftasten. De eerste weken van het nieuwe seizoen zullen we
vooral veel luisteren en alles leren kennen’, zegt D’herde.
Duobaan
Omdat De Schryver ook instaat voor de coördinatie van het
Gordelfestival, werkt hij in duobaan met D’herde aan de
werking van de Boesdaalhoeve. ‘Eigenlijk hebben we wel

© Tine De Wilde

wat gemeen. We studeerden allebei
voor industrieel ingenieur. Reindert
deed eerst drie technische jobs bij
Volvo, Telenet en de gemeente
Dilbeek, werd dan vrijetijdscoördinator in Zemst, om daarna de overstap
naar vzw ‘de Rand’ te maken. Ik
werkte als ingenieur 14 jaar in een
‘breierij’ in Zottegem en werd twee
jaar geleden cultuurbeleidscoördinator
in Lennik. Daar werd ik ontslagen
omwille van besparingen. Sinds 1 mei
werk ik bij vzw ‘de Rand’ voor de
Boesdaalhoeve, in een duobaan met
Reindert. We hebben allebei een
technische achtergrond, maar hebben
ook veel oog voor het sociale en het
gemeenschapsleven’, vertelt D’herde.

Sociaal weefsel
Naast haar job geeft D’herde les aan
textielontwerpers in de hogeschool in
Gent. Thuis geeft ze in haar atelier Het
Vilthuis workshops vilt. ‘Ik werk graag
met mensen en engageer me dan ook
om samen met Reindert te werken aan
gemeenschapsopbouw in Sint-Genesius-Rode. Niet alleen de werking van
het centrum zelf, met zaalverhuur,
optredens, voorstellingen, tentoonstellingen, noem maar op, zijn belangrijk.
We willen ook werken aan het sociaal
weefsel van Rode en samenwerken met
de gemeente, de bibliotheek, het
OCMW en andere partners. We willen
werken aan een open en verdraagzame
leefgemeenschap en willen alle
doelgroepen bereiken en hen mee
betrekken in die gemeenschap.
Daarvoor zullen we vormingen en
evenementen organiseren over alle
nationaliteiten en talen heen. Ezelsoor,
het boekenkaftmoment is daarvan een
mooi voorbeeld. Ook Café Combinne,
waar Nederlands- en anderstaligen op
een plezante en ongedwongen manier
in het Nederlands praten, is een mooi
initiatief, net zoals de schoolvoorstellingen voor anderstaligen. We zullen
onderzoeken of de Boesdaalhoeve kan
samenwerken met de gemeente om het
integratiedecreet mee gestalte te geven.
Met een vrijetijdspas bijvoorbeeld kan
de drempel om aan cultuur of vorming
te doen worden verlaagd voor mensen
die het moeilijk hebben. Tegelijk
blijven we uiteraard ook de Vlamingen
en het verenigingsleven ondersteunen.’
Relevant
‘We zijn een open huis’, zegt De
Schryver. ‘De Boesdaalhoeve moet een
maatschappelijk relevant centrum zijn
en een breder zicht hebben dan enkel
cultuur. We willen het centrum zowel
binnen als buiten (boomgaard, binnenkoer en park) meer benutten. Daarvoor
moet de site duidelijker aangegeven
worden en gaan we ijveren voor een
betere bewegwijzering. We gaan ‘den
boer’ op en zullen ook op locatie
evenementen organiseren. We willen
een nieuw publiek aantrekken met
laagdrempelige projecten. Denk maar
aan gratis openluchtfilms met ondertiteling, niet alleen in de Boesdaalhoeve,
maar op termijn ook in andere wijken
in Rode. We gaan de bevolkingssamenstelling van Rode in kaart brengen
om beter te kunnen inspelen op alle
doelgroepen. Er staat hier de komende

jaren heel wat te gebeuren en we
hopen dat we een helpende hand
kunnen zijn om bruisende ideeën van
onderuit mee te helpen realiseren.
Onze deur staat open voor elk idee dat
past binnen de missie van vzw ‘de
Rand.’
Joris Herpol
Een idee om mee te bouwen aan de
gemeenschap in Rode? Mail naar
info@deboesdaalhoeve.be.
Vernieuwingswerken
De eerste voorstelling van het
nieuwe seizoen in de Boesdaalhoeve
is pas op 8 november. Dat komt
omdat het dak van de grote zaal (de
grote schuur) zal worden vernieuwd.
Er komt een nieuw rasterwerk voor
de techniek en akoestische en
energiebesparende isolatie.
Mobiele fruitpers
zondag 5 oktober
9 tot 17 uur
GC de Boesdaalhoeve
Particulieren kunnen hun eigen
gekweekt fruit laten persen met de
mobiele fruitpers. Dat is een
technologisch wondertje dat spoelt,
raspt, perst en pasteuriseert. Er
worden geen suikers toegevoegd.
Het sap wordt in vacuümvaatjes van
3 of 5 liter gedaan, die je ongekoeld
tot twee jaar kan bewaren.
Enthousiastelingen die geen eigen
boomgaard hebben, maar toch fruit
willen laten persen, mogen het fruit
gratis komen plukken in de hoogstamboomgaard van de Boesdaalhoeve (enkel voor eigen gebruik).
De geplukte appels en peren kunnen
dan onmiddellijk tot lekker versgeperst sap verwerkt worden.
Breng minimaal 75 kg fruit mee –
ongeveer drie houten kisten – waarvan minstens 75 % appels. Je kan het
sap eventueel mengen met peren,
aardbeien, bessen of ander zacht
fruit zonder harde pit. Wil je het sap
mengen met zacht fruit zonder
harde pit (aardbeien, bessen …),
breng dit dan in half bevroren
toestand mee voor de verwerking in
de pers. Tel ongeveer 8 kg fruit voor
5 liter sap. Voor een vaatje van 3
liter betaal je 4,1 euro, voor een
vaatje van 5 liter 5,50 euro.
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Topdag Gordelfestival op 7 september

‘Ik bestel alvast de zon’

Maar wat staat er op de planning van
weerman Frank Deboosere tijdens
de Topdag op 7 september? ‘Ik ben een
verwoed fietser, dus alle fietsactiviteiten van het Gordelfestival
vind ik super. Op 7 september wordt het dus moeilijk kiezen
voor mij. Als ik voor een tocht kies die door Vilvoorde
komt, kan ik een rondrit met paard en kar meepikken en
daarna nog een boottochtje op het kanaal maken. Huizingen
lijkt me ook tof: acrobatie, straattheater en humor verpakt in
een mooie circusshow voor jong en oud.

© DL

Al heel de zomer bruist het in de
Groene Gordel van de activiteiten die
het Vlaams en gastvrij karakter van de
regio uitstralen. De Topdag van het
Gordelfestival koppelt op 7 september
het beste van al deze belevenissen aan
een dag vol extra events. In Hofstade,
Huizingen en focusgemeente Vilvoorde kan je deelnemen aan sportinitiaties,
genieten van live optredens en proeven
van de beste streekproducten. Het
mooie landschap biedt ontspannende
themaroutes voor het hele gezin en
sportieve uitdagingen met pittige
fietstochten tot 120 km.

Maar het allerbelangrijkste is dat al de activiteiten van het
Gordelfestival mensen dichter bij elkaar brengt. En dan weet
ik zeker dat de zon zal schijnen in de harten van iedereen die
meedoet. Ik bestel alvast die zon!’
Ontdek het volledige programma van het Gordelfestival
via www.gordelfestival.be.

ACTIVITEITENKALENDER
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

ma

1

15.15

Nieuwe inzichten in de ziekte van Crohn / UPV-Zoniën-West

De Boomgaard

di

2

13.30

Creanamiddag / Femma Rode (ook om 19.30 uur)

Ons Parochiehuis

wo

3

13.00

Ezelsoor (gratis boekenkaftdag) / GC de Boesdaalhoeve

GC de Boesdaalhoeve

wo

3

19.30

start nieuw seizoen / Café Combinne

de Boomgaard

zo

7

08.00 ‘Gordelfestival’ Topdag / Pasar Rode

wo

10 19.30

do

11

SEPTEMBER

Naaisalon Met naald en (d)raad / Femma Rode

09.00 Start ‘fit het hele jaar’ / Femma Rode

GC de Boesdaalhoeve
Ons Parochiehuis
Sporthal Wauterbos

za

13

10.00

Start cursus kalligrafie Humanistisch cursief / Arch’educ

GC de Boesdaalhoeve

za

13

12.30

Start cursus kalligrafie Unciaal / Arch’educ

GC de Boesdaalhoeve

zo

14

Slotmoment zomerse fotozoektocht
Streekvereniging Zenne en Zoniën

GC de Boesdaalhoeve

zo

14

14.30

Spinnensafari / Natuurpunt Rode

Parking kerkhof Rode

ma

15

19.00

Wat krijgen we op ons bord? / Femma De Hoek

Parochiezaal De Hoek

zo

21 14.30

Open wandeling / Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei

Stationsplein Rode

do

25 19.00

Wereldkeuken / Femma De Hoek

Parochiezaal De Hoek

vr

26

Kampeerweekend / Pasar Rode (tot 28 september)

Camping ‘Ferme Dôrloû’ in Wodecq

za

27

Tweedehandsboekenbeurs / Davidsfonds Rode

Ons Parochiehuis

zo

28

Tweedehandsboekenbeurs / Davidsfonds Rode

Ons Parochiehuis

di

30 19.00

Wereldkeuken / Femma De Hoek

Parochiezaal De Hoek
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NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE

Tickets en info: 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

Ezelsoor
Gratis boekenkaftdag
woensdag 3 september
familie

Jaimi Faulkner
Graanzolderconcert
donderdag 9 oktober
muziek

Begin het schooljaar met een leuke
uitstap. Kom je
schoolboeken
kaften met
origineel kaftpapier. Wil je een
unieke tekening
van je favoriete
dier of superheld op je schrift of boek? Ga dan langs bij de
tekenaars van dienst. Als je klaar bent met kaften, hebben
we nog heel wat andere leuke activiteiten voor je in petto.
Zo kan je je uitleven op de muziekmobiel, zelf een bladwijzer
of cupcake maken of een open muziekles volgen. Op ons
infomarktje vind je daarnaast ook informatie van de jeugden sportclubs uit Rode – ideaal voor wie een leuke hobby
zoekt.

From Down Under
and Back Again is
de solotheatertour
van de in Berlijn
gevestigde Australische singer-songwriter en meestergitarist Jaimi
Faulkner.

13 tot 17 uur – GC de Boesdaalhoeve
In samenwerking met Academie Orfeus, K-creation, Femma
Rode, Gezinsbond Rode, gemeentelijke Bibliotheek Rode
en het Kinderuur.

Wie hem in 2013 op Volkin’Ro zag, wil dit intieme concert
voor geen geld missen. Jaimi reisde al op jonge leeftijd met
zijn gitaar en zijn unieke mix van blues, folk en soul de
wereld rond. Hij zingt over zijn jeugd in een hippieschuur
op het Australische platteland, over zijn eerste stappen op
een podium, over het leven on the road in een glimmende
rode Ford Mustang op highway 61 of over uren uit het raam
staren in een Duitse trein en over alles daartussenin. Wie
beter luistert, leert de mens achter de muzikant kennen.
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
Tickets: 12 euro (basisprijs), 11,40 euro (minibuurtabo),
10,20 euro (midibuurtabo), 9 euro (maxibuurtabo), 10 euro
(groepstarief ), 10 euro (studenten)

Meer info: www.deboesdaalhoeve.be en www.ezelsoor.info

NIEUWS UIT DE MOELIE

Tickets en info: 02 380 77 51,
info@demoelie.be, www.demoelie.be

Hier vind je activiteiten in het
Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen.
Gebruik de uitleg bij de taaliconen
om een activiteit te kiezen.

20 uur - GC de Moelie
Tickets: 18 euro (basisprijs), 17,10 euro
(minibuurtabo), 15,30 euro (midibuurtabo), 13,50 euro (maxibuurtabo), 16
euro (groep), 10 euro ( jongeren)

© Tine De Wilde

Abba Gold
Tribute to Abba
donderdag 25 september
muziek
Meer dan dertig jaar nadat Abba op het
wereldtoneel verscheen, zijn hun liedjes
nog steeds erg populair bij jong en oud.
De Britse coverband Abba Gold leunt
in deze schitterende hommage sterk
aan bij het origineel. De uitstekende
zangeressen halen met gemak de hoge
en lage noten van Agnetha en Frida.
De ijzersterke muzikanten brengen een
wervelende show, met de bijhorende
pakjes en pasjes. Laat je meeslepen door
hun glitter en glamour.

Taaliconen

Je spreekt nog geen of
niet zo veel Nederlands.
Je begrijpt al een
beetje Nederlands.
Je begrijpt al veel
Nederlands en je kan ook al iets
vertellen.
Je spreekt en begrijpt
vlot Nederlands.
Meer informatie:
www.deboesdaalhoeve.be/nl/
taalicoon
De taaliconen zijn ontwikkeld door
het Huis van het Nederlands Brussel
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Jeugd- en sportbeleid uitgetekend in beleidsplan

Waar naartoe met
jeugd en sport?
Wat mogen we de volgende jaren verwachten op het vlak van jeugd- en
sportbeleid in Sint-Genesius-Rode? Dat staat te lezen in de nieuwe jeugd- en
sportbeleidsplannen die de gemeente voor het eerst zelf opstelde. Voordien
ondersteunde vzw ‘de Rand’ de jeugd- en sportverenigingen bij de opmaak van
hun plannen.
Waar het begon
Bij het begin van de nieuwe legislatuur, in januari 2013, kregen de
burgemeesters en schepenen van alle
Vlaamse steden en gemeenten de
opdracht om een beleids- en beheerscyclus (BBC) op te stellen. Dat is een
becijferd actieplan met speerpunten,
doelstellingen, projecten en ambities
voor de periode 2014-2019. Daarin is
ook ruimte om het jeugd- en het
sportbeleid uit te tekenen, gekoppeld
aan financiële steun van de Vlaamse
overheid.

Ook aan de oprichting van een
gemeentelijke jeugdraad wordt
gewerkt.

aan de opmaak van een
gemeentelijke jeugd- en
sportgids.’

‘De gemeente stelt nu zelf een beleidsplan op om de samenwerking tussen de
gemeente en de verenigingen hechter
te maken. Het gemeentebestuur wil
daar duidelijk op inzetten deze
legislatuur’, zo verklaart de schepen de
ommekeer. De nieuwe sport- en
jeugdraden, waarin de verenigingen
vertegenwoordigd zijn, zullen input
leveren voor het beleid.

Het primaire doel van de beleidsplannen voor sport en jeugd is om
lokale verenigingen financieel en
inhoudelijk te ondersteunen. Tegelijk
is het ook een plan met richtlijnen en
concrete streefdoelen. Wat dat in
Sint-Genesius-Rode betekent, licht
Miguel Delacroix (IC-GB), schepen
voor Jeugd en Sport, toe.

Wat met sport?
Volgens schepen Delacroix investeert
de gemeente al jaren in sport. ‘Wij zijn
de enige gemeente in de wijde omgeving die beschikt over een zwembad,
een ruime sporthal, openluchttennisterreinen en twee voetbalsites. Maar de
mogelijkheden zijn te weinig bekend.
Ik hoor soms Rodenaren zeggen: Er is
geen sportaanbod in Rode. Nochtans
zijn bijna alle sporten vertegenwoordigd, maar de mensen weten dat niet.
Daarom is een betere communicatie
nodig.’

Uitleendienst
Niet alleen voor sport,
maar ook voor jeugd
werd een beleidsplan
opgesteld. Daarin staat
dat het gemeentebestuur
wil inzetten op de
ondersteuning van alle
jeugdverenigingen en
-initiatieven.’ Schepen
Delacroix: ‘We willen
als gemeente helpen bij
de organisatie van
jeugdactiviteiten, een
jeugdbeleidsplan
opstellen met een
specifiek subsidiereglement voor jeugdverenigingen, een jeugdraad
oprichten, enzovoort.’

Gemeente aan zet
Rode is de enige faciliteitengemeente
die zelf een jeugd- en sportbeleidsplan
heeft ingediend. Voordien ondersteunde
vzw ‘de Rand’ de verenigingen in hun
planningsproces, omdat het gemeentebestuur geen beroep wilde doen op
middelen van de Vlaamse overheid.
Dat is nu anders. Delacroix: ‘Eind 2013
werd de gemeentelijke sportdienst
opgericht. Dat was de eerste stap in de
opstart van een effectief sportbeleid.
Een nauwe samenwerking tussen het
gemeentebestuur en de sportverenigingen is noodzakelijk. De sportdienst zal
fungeren als het aanspreekpunt voor
verenigingen én particulieren.’
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Dat wil het gemeentebestuur doen
door onder meer een specifieke website
te lanceren. ‘Zo kunnen de verenigingen
en initiatiefnemers meer ruchtbaarheid
geven aan hun activiteiten. Dat zal er
ook voor zorgen dat meer mensen
zullen deelnemen aan de sportactiviteiten.
Voor sport zijn wij al gestart met het
verzamelen van clubinformatie en met
het bestuur van de nieuwe sportraad
werd allerlei informatie opgelijst voor
de nieuwe website. We denken ook

Concreet staan er
enkele projecten op stapel, zowel
inzake sport als jeugd. ‘We willen
werken aan een uitleendienst met een
ruim aanbod aan kwalitatief materiaal
om zo de werking van de clubs te
professionaliseren, op vraag en op maat
van de jeugd- en sportverenigingen.
Ook moet werk worden gemaakt van
een duidelijk aanspreekpunt voor alles
wat met jeugd en sport te maken heeft.
Zowel voor de sport als voor het
jeugdbeleid geldt dat we voortaan niet
uitsluitend het bestaan of de aanwezigheid van verenigingen willen subsidiëren, maar vooral de activiteiten en
initiatieven die deze clubs nemen.

RAND-NIEUWS

© Filip Claessens

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.

Daarnaast is het vernieuwen van het kunstgrasveld aan
sporthal Wauterbos een belangrijke doelstelling. Als ontmoetingsplaats voor jongeren moet het jeugdhuis voldoende
financiële zuurstof krijgen voor leuke activiteiten.’
Aandachtspunten
De volgende jaren staat Sint-Genesius-Rode voor enkele
belangrijke uitdagingen. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan het
optimaliseren van het gebruik van de sportinfrastructuur.
Het is ook een uitdaging om blijvend een kwalitatief
zwembad aan te bieden aan onze inwoners. Tegelijk moeten
we wel zorgen dat de kosten daarvan onder controle blijven.
En: communicatie is duidelijk een werkpunt.’
Wim Troch

REDACTIE
Reindert De Schryver, Jan Decuypere, Greet Lebleu,
Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers
EINDREDACTIE
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@derand.be
HOOFDREDACTIE
Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be
REDACTIEADRES
GC de Boesdaalhoeve,
Toekomstlaan 32B, 1640 Sint-Genesius-Rode
tel. 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be,
www.deboesdaalhoeve.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGEN
Pascal Velkeneers en Sandra Meert (onthaalmedewerkers),
Pieter Moens (stafmedewerker) en Reindert De
Schryver (centrumverantwoordelijke). Openingsuren:
maandag van 13.30 tot 20 uur (tijdens schoolvakanties tot
17 uur), dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30
uur en 13.30 tot 17 uur, woensdag van 13.30 tot 17 uur.
Buurten wordt ondersteund door de afdeling SintGenesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince.
Je vindt deze editie en het volledige archief van
buurten op www.deboesdaalhoeve.be.
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RODE IN BEELD

Volkin ‘Ro gaf niet enkel mooi
weer, maar ook muzikaal genot en
randanimatie voor de jongere en
niet meer zo jonge Rodenaar.
Alles verpakt in een familiale sfeer
in en rond de Boesdaalhoeve.
Graag tot volgend jaar.
Tekst en foto: Johan Stoffels

