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I N F O R M AT I E
uit de gemeente

woensdag 9 en 23 maart
Voorleesuurtje
Bib Rode

OCMW zoekt opvang voor
vluchtelingen

15 uur – bib Rode
info: bibliotheek@sint-genesius-rode.be

De diensten van het OCMW onderzochten de voorbije weken verschillende
mogelijkheden om extra asielzoekers op te vangen. De staatssecretaris voor
Asiel en Migratie wees in zijn spreidingsplan zeven extra vluchtelingen toe aan
de gemeente. ‘Dat aantal is niet zo hoog, omdat Sint-Genesius-Rode al jaren
inspanningen levert om asielzoekers op te vangen’, zegt OCMW-voorzitter
Xavier Deleenheer (IC-GB). ‘We moeten er wel rekening mee houden dat er
nog meer vluchtelingen opgevangen moeten worden, want het probleem is
zeker niet opgelost. Ik wil voor deze mensen een draagvlak creëren in onze
gemeente. We zullen hen, net zoals we dat al doen, verspreid in de gemeente
opvangen.’

zondag 20 maart
Opendeurdag
woonzorgcentrum
De Groene Linde
OCMW Sint-Genesius i.s.m.
Dag van de Zorg vzw
14 uur – WZC De Groene Linde
info: 02 380 62 88,
degroenelinde@ocmwrode.be

Nachtwinkel
krijgt gelijk
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De enige nachtwinkel in Sint-Genesius-Rode
heeft een streepje voor op toekomstige
concurrentie. De winkel mag dan toch na 22 uur
open blijven, terwijl andere nachtwinkels
zich aan het strengere en recentere politiereglement zullen moeten houden. Taha
Alimentation trok naar de Raad van State
omdat het gemeentebestuur plots een
streng sluitingsuur oplegde en een uitzondering op dat reglement niet toestond. De
nachtwinkel in de wijk Middenhut opende
midden 2014 de deuren. Enkele maanden
later voerde het college een nieuw reglement
in waarbij nachtwinkels enkel van 18 tot 22 uur
open mochten zijn. Taha Alimentation vroeg
om een later uur, maar dat verzoek wees de
gemeente af. De Raad van State schorst die
beslissing nu. Het rechtscollege stelt in zijn
arrest dat de weigering van de gemeente
onvoldoende is gemotiveerd. Bij Taha
Alimentation zijn ze tevreden. ‘We blijven
niet de hele nacht open’, klinkt het. ‘Maar
een nachtwinkel moet toch op zijn minst tot
middernacht open kunnen zijn, anders heeft
het geen zin. Toen we om 22 uur moesten
sluiten, verdienden we niets meer. We doen
er alles aan om de buren en het gemeentebestuur niet tot last te zijn.’ Vreemd genoeg
zullen nieuwe nachtwinkels zich wel aan de
strengere regels moeten houden. Ook in het
vernieuwde politiereglement zijn de strengere
regels opgenomen. ‘Omdat we vinden dat
nachtwinkels overlast met zich meebrengen’,
zegt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). ‘We
respecteren het oordeel van de Raad van
State, maar gaan er eigenlijk niet mee
akkoord.’ (BK)

Het OCMW heeft het idee om asielzoekers in containers op te vangen langs
de Boomgaardweg, aan de rand van de OCMW-site. ‘Ik spreek liever van
bungalows, want die containers zijn echt wel comfortabel’, zegt Deleenheer.
‘Het is een test. Misschien kunnen we nadien nog op andere plaatsen in de
gemeente containers zetten. Als we zoiets doen, betrekken we daar natuurlijk
de omwonenden bij.’ Ook een snelle renovatie van de pastorie in De Hoek is
een mogelijkheid. Die staat nu leeg en moet dringend opgeknapt worden. Het
gemeentebestuur heeft dit jaar 100.000 euro opzij gelegd voor de renovatie.
Ten slotte is er nog de leegstaande oude vleugel van het woonzorgcentrum.
Een grote opvang van asielzoekers komt er niet, maar een paar gezinnen
opvangen behoort wel tot de mogelijkheden. Het gemeentebestuur en het
OCMW zullen beslissen hoe ze de extra vluchtelingen onderdak zullen geven.
Vandaag vangt Sint-Genesius-Rode een veertigtal asielzoekers op. (BK)
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Paaseierenraap
zondag 20 maart
Op zondag 20 maart organiseert de gemeente
haar paaseierenraap in het park van de
Boesdaalhoeve. De paasklokken vinden dat
een ideale locatie om hun vele lekkere
paaseitjes te verstoppen. Om 10 uur is iedereen
welkom om de eitjes te beginnen zoeken.
Praktisch: de gemeente vraagt om zoveel
mogelijk te voet of met de fiets naar de
Boesdaalhoeve te komen. Als dit niet kan,
kan de wagen op de parking van het station
geparkeerd worden. De stationsparking
ligt op 5 à 10 min wandelafstand van de
Boesdaalhoeve. Het te volgen traject zal
bewegwijzerd zijn.

Ontwikkelaar Redevco wil net over de grens met Waterloo een nieuw
winkelcentrum bouwen van meer dan 20.000 m2. Het complex langs de
Brusselsesteenweg ligt niet ver van Sint-Genesius-Rode en dus werden
ook Rodenaren uitgenodigd op een infoavond. De vergunningsaanvragen
van de ontwikkelaar moeten nog groen licht krijgen. • Jeugddienst
Panta Rhei organiseert in de krokus- en paasvakantie speelpleinen voor
Nederlandstalige kinderen. De geplande activiteiten zijn terug te vinden
op de website van de gemeente. • Park Novarode wordt binnenkort
eigendom van de gemeente. Ontwikkelaar Immpact bouwt rond het
park woningen. Er wordt ook een boek uitgebracht over de geschiedenis
van de papierfabriek die er jarenlang gevestigd was. • De 71-jarige Paula
Van Roy heeft haar slagerij op het Koningsplein voorgoed gesloten. In
1967 opende ze de slagerij met haar man. 49 jaar later houdt ze het voor
bekeken. • Afvalophalers trokken aan de alarmbel omdat nog steeds
heel wat opengescheurde afvalzakken langs de kant van de weg staan.
Het gemeentebestuur vraagt aan de inwoners om de zak indien mogelijk
in een ton te bewaren, zodat dieren de zakken niet openscheuren. •
Ouders van wie de kinderen deelnemen aan speelpleinwerkingen, sportstages of kampen in België kunnen rekenen op een subsidie. De gemeente
betaalt de helft van de prijs terug, met een maximum van 8,50 euro per
dag. • Een studiebureau zal onderzoeken welke nieuwe bestemming de
oude, leegstaande vleugel van woonzorgcentrum De Groene Linde kan
krijgen. • De Roefeldag vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 april. Het is
mogelijk de laatste editie omdat het personeel van de gemeente te veel
werk zou hebben met de organisatie. • Shop in R(h)ode bestaat een jaar.
Het gemeentebestuur wil de handelaarsvereniging vaker bij het beleid
voor de lokale economie betrekken. De handelaars werden eind januari
alvast uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie. • Een tien jaar oude
veegmachine van de gemeente is tweedehands verkocht. Gemeentearbeiders kunnen sinds kort met een moderne en efficiëntere machine
aan de slag. • De organisatoren van Volkin’Ro, het zomerfestival aan de
Boesdaalhoeve, hebben besloten om er een tijdje mee te stoppen. • De
stationsbuurt is verfraaid. Er werd nieuwe verlichting geïnstalleerd en
de braakliggende grond langs de Zoniënwoudlaan wordt een gazon dat
de gemeente zal onderhouden. • Politieploegen gingen op vraag van het
gemeentebestuur in januari op pad om de leegstand in de gemeente in
kaart te brengen. Wie eigenaar is van leegstaande en verkrotte woningen
riskeert een belasting te betalen. • Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB)
krijgt 5,9 op 10 van de Rodenaren in het burgemeestersrapport van
Het Nieuwsblad. Dat zijn betere punten dan zijn voorgangster en zus
Myriam Rolin. • Het gemeentebestuur vraagt deskundigen om advies
om een succesvolle markt te kunnen organiseren. • De kasseien in de
Smaragdlaan zijn vervangen door een laag asfalt. Het gemeentebestuur
liet de strook opnieuw aanleggen omdat buurtbewoners over het lawaai
klaagden. (BK)

10 uur – park Boesdaalhoeve • gratis
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met een missie

Pater Damase: even terug in Belgïe

Let love rule

Even terug in het land voor een jaarlijkse medische controle
en als we hem ontmoeten alweer vertrekkensklaar richting
Kinshasa: pater Damase. Tachtig jaar is hij – dat geeft
niemand hem – en de vriendelijkheid en wijsheid zelf.
Voor een gesprek met buurten maakt hij graag tijd.

‘Ik werd geboren in 1936 als Ndembe
Nsasi, zoon van Sasi, in een klein dorpje
in het woud van Majobe, op 500 kilometer
van Kinshasa. Missionarissen van Scheut
hadden een missiepost in de regio. Door
hun toedoen kon ik als goede leerling
filosofie gaan studeren in Kinshasa.
Na mijn studies in 1958 kwam ik naar
België. In Leuven studeerde ik theologie
en ik leerde er ook Nederlands. Later
doctoreerde ik in Leiden. Zo kwam ik
met de Nederlandse cultuur in aanraking.’
4

Pastoor in Rode

‘In 1961 kwam ik hier in het huis van
Scheut terecht. 840 missionarissen van
Scheut zijn nog steeds actief in 24
landen in vier continenten. Zij richten
zich voornamelijk op de evangelisatie en
zijn actief in de parochies. Van 1986 tot
1994 was ik zelf pastoor in Antwerpen.
Daarna kwam ik in Rode terecht. Ik had
er een fijne tijd. Ik was er tot 1998
pastoor. Ik deed de mis, huisbezoeken,
was actief bij de parochieploeg, het
kerkkoor, KAV en nam deel aan andere
activiteiten. Of de mis doen hier anders
is dan in Kongo? De mis, de boodschap
en de oprechtheid zijn hetzelfde, maar
de mensen participeren op een andere
manier. In Kongo is een mis een populair
gebeuren, een feest waar gezongen en
gedanst wordt. Als priester kan je je
daar uitleven in je preek en het publiek
leeft ook mee. Hier mag je preek niet
langer dan een kwartier duren of er rijst
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ls ik, opgejut na een hectische
rit door Brussel, aankom bij het
huis van de paters van Scheut
in Anderlecht, glijdt meteen alle stress
van me af. Damases guitige ogen en
stralende lach maken dat ik als vanzelf
overga in een andere modus. Eén van
tijd hebben voor elkaar, van hartelijkheid
en openheid. Geen wonder dat ze hem
ook ‘de lachende pater’ noemen.

Laatste misviering in Sint-Genesius-Rode door
pastoor Damase Ndembe, op zondag 31 mei
1998 om 17.30 uur.

zuchtend, stommelend protest. Iedereen
heeft zijn programma. Maar dat is een
kwestie van cultuur. Voor mij is de
morfologische kant niet zo belangrijk.’

Back to the roots

‘Vandaag maak ik deel uit van een
religieuze gemeenschap op de universiteit

I N F O R M AT I E
in Kinshasa. Ik draag er dagelijks de mis
voor en geef er taallessen, momenteel
in de sectie Afrikaanse talen: Lingala,
Swahili, Kikongo, Shiluba … Er bestaan er
meer dan honderd. Ginds worden amper
pensioenen uitbetaald, dus ook ouderen
blijven werken voor de kost. Dagelijks
doe ik er de mis voor de evangelische
gemeenschap.’

oud-nieuw

Kapel van het klooster van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

‘Ik voel me goed op de twee continenten.
Je moet de verschillen kennen en je bij
de mensen aansluiten. Als ik hier aankom,
dompel ik me meteen onder in een
westers bad. Voor een goede verstandhouding en samenleving zijn eerst en
vooral respect voor de mensenrechten
en openheid naar de toekomst en de
andere nodig, wat ook zijn of haar
cultuur of huidskleur is. Vanuit respect
moet je groeien tot liefde, de andere
graag zien. Met de toestroom van
immigranten nu doet Europa hiervoor
enorme inspanningen. Maar alle volkeren
zijn verplicht om open te zijn en wederzijds begrip te hebben, zodat liefde kan
groeien. Ik ben een optimist. Slechte,
ongelukkige gebeurtenissen zullen er
altijd zijn, net zoals de menselijke
conditie. Maar telkens opnieuw zal,
net zoals we een griep overwinnen, het
goede opduiken. De universele remedie
is wederzijdse liefde.’
Tine De Wilde

FR

Père Damase: bref retour en Belgique
Le Père Damase a été prêtre à Sint-GenesiusRode de 1994 à 1998. Lorsque nous l’ avons
rencontré, il revenait brièvement dans le pays
pour son contrôle médical annuel. ‘Je fais
actuellement partie d’une communauté
religieuse à l’université de Kinshasa. J’y
célèbre la messe tous les jours et je donne
pour le moment des cours de langue dans la
section des langues africaines. Il y en a plus
de cent.’
Le Père Damase est né en 1986 sous le nom
de Ndembe Nsadi dans un petit village situé
dans la forêt de Majobe, à 500 kilomètres de
Kinshasa. ‘Les missionnaires de Scheut
avaient un poste de mission dans la région.
Grâce à leur intervention, j’ai pu étudier la
philosophie à Kinshasa. Après mes études, je
suis venu en Belgique en 1958. J’ai étudié la
théologie à Leuven et j’y ai aussi appris le
néerlandais. Plus tard, j’ai passé ma thèse de
doctorat à Leiden. Cela m’a permis de me
familiariser avec la culture néerlandaise.’

De neogotische kapel van het klooster
van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven
Weeën ligt wat verdoken achter de
kloostergebouwen. Op de oude
postkaart uit de jaren 20 zien we de
koorzijde van de kapel; de sacristie was
er achteraan tegen gebouwd. Later
bleek dit gebouwtje stabiliteitsproblemen
te hebben en werden de muren
voorzien van steunberen. Op de
voorgrond zie je de tuin van het
klooster met tegen de muur van de
sacristie een levensgrote Christus.
De buitenkant van de kapel wijzigde
nauwelijks. Het kunstig gesmede kruis
op de torenspits werd later vervangen
door een eenvoudig model. Rechts
lagen de kloostergebouwen. Een
dubbele gang, zowel op het gelijkvloers
als op de eerste verdieping, verbond
het woon- en werkgedeelte met de

kapel. De passage had rechts en links
hoge gevensterde gotische arcaden die
uitgaven op de tuin en de binnenplaats
van het klooster. In een van de vensters
gaf een deur toegang tot de tuin. De
gebouwen rechts op de oude postkaart
werden later vervangen door nieuwbouw. De oorspronkelijke kapel van de
zusters lag op de eerste verdieping van
het klooster, maar door de groeiende
congregatie werd ze al snel te klein.
Onder overste moeder Melanie
(1838-1905) werd gestart met de bouw
van de nieuwe neogotische kapel. In
1907 werd het interieur van de kapel
kunstig geschilderd. Later verdwenen
deze schilderingen onder een nieuwe
laag verf.
Tekst: Jan De Cock
Nieuwe foto: Johan Stoffels
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15 jaar
Natuurpunt
in Rode
Dit jaar viert Natuurpunt Rode
zijn vijftiende verjaardag. Hoog
tijd voor een gesprek met kristallen
voorzitter Philippe Verdegem, die
al heel die periode aan het roer
van de vereniging staat.

Philippe

Het eerste wat me opviel tijdens ons
gesprek, was zijn West-Vlaamse ‘h’ en ‘g’.
Het vermoeden bleek juist, want Philippe
heeft zijn jeugd doorgebracht in Blankenberge en Brugge. Niet dat die band er
nog steeds is, want ‘zowat het enige
concrete aspect dat zich tot vandaag
doorzet, is dat ik supporter ben van
Club Brugge’, lacht hij. Hij woont en
werkt al lang in het Brabantse, omdat hij
zijn vrouw naar hier is gevolgd. In zijn
West-Vlaamse periode was hij al een
fervente vogelaar, en dat is vandaag nog
zo. Hij is vrijwilliger bij de vogelringwerkgroep van Halle, en al 25 jaar natuurgids.

Natuurpunt

De geschiedenis van Natuurpunt in
Rode heeft, zoals zo veel zaken, een
communautair tintje. Oorspronkelijk
was Philippe lid van ‘Leefmilieu Rode/
Environnement Rhode’. Een voorstel
tot splitsing in een Nederlands- en een
Franstalige vleugel werd niet aanvaard,
en toen het toenmalige Natuurreservaten
en De Wielewaal in 2000 fuseerden,
zag Natuurpunt Rode het levenslicht.
Een mogelijke samengang met de
Franstalige zuster- organisatie ‘Natagora’,
faciliteitengemeente oblige, vond in
beide nationale besturen geen medestanders omdat de statuten in verband
met het werkingsgebied zo’n constructie
niet mogelijk maakten. ‘Ik schat dat nu
6

ongeveer dertig procent van de gezinnen
in Rode nog Vlaams zijn. Honderdvijftig
gezinnen zijn lid van onze vereniging, en
die situeren zich bijna allemaal in die
dertig procent’, stelt Philippe vast.

Studie en arbeid

‘Onze kernwerking bestaat uit een zestal
activiteiten per jaar, zoals een spechtenof spinnenwandeling, thematische
uitstappen rond vogels of planten,
vlinderinventarisaties en dergelijke.
Dat is ons kloppend hart. Uiteraard gaat
nogal wat vrijwilligerstijd naar het
beheer van ons natuurgebied in de
Kwadebeekvallei, waar we veel aandacht

en landschapsplaatje dat gezien mag
worden. Jammer dat de waterkwaliteit
van de Kwadebeek te wensen overlaat
omdat er nog steeds geen collector ligt
die de vuilvracht moet afkoppelen’,
betreurt de voorzitter.

Departement Leefmilieu

Meteen maakt hij een sprong naar de
gemeentelijke milieuraad, waarvan hij
eveneens voorzitter is. ‘Onze schepen
van Leefmilieu is Geertrui Windels, maar
de coalitie maakt het haar niet gemakkelijk.
Haar werkingsbudget is minuscuul klein,
en toch slaagt ze erin via samenwerking
met andere organisaties en overheden

‘In de Kwadebeekvallei doet de vroedmeesterpad het beter: een opsteker’
hebben voor de vroedmeesterpad die
het daar de jongste jaren opnieuw wat
beter doet. Dat is een opsteker voor alle
medewerkers, ook voor de terreinploeg
uit Mechelen die het meer dan zeven
hectare groot gebied mee vorm geeft.’

veel te realiseren. De wil is er om onze
gemeente zo groen mogelijk te houden,
ook bij het bestuur, maar de versnippering
van middelen en bevoegdheden speelt
in ons nadeel.’

‘Het behoud van het kleinschalige
landbouw- en cultuurlandschap ligt ons
eveneens nauw aan het hart’, blikt
Philippe terug. ‘De aanwezigheid van
enkele graslanden, poelen, hagen en een
boomgaard biedt een kwalitatief natuur-

Eén man wil Philippe nog even in de
schijnwerper zetten als we ons gesprek
afsluiten. ‘In augustus vorig jaar verloren
we Jacques Mangelinckx, de inspirerende
en gedreven ereconservator van ons
natuurgebied in de Kwadebeekvallei. Hij

In memoriam
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koken

heeft het gebied gemaakt tot wat het
vandaag is, en dat willen we in gedachten
blijven houden. Gelukkig heeft een
andere bekwame persoon, Luc De
Ridder, de fakkel overgenomen, zodat de
toekomst van het gebied en zijn bewoners
gegarandeerd is.’
Herman Dierickx
FR

15 ans de Natuurpunt à Rode
Cette année, Natuurpunt Rode fête son
quinzième anniversaire. Son président
Philippe Verdegem: ‘Notre action principale
porte sur environ six activités par an, comme
une promenade consacrée aux araignées et
aux piverts, des sorties thématiques sur les
oiseaux ou les plantes, les inventaires de
papillons etc. Evidemment, une grande partie
de notre travail de bénévolat concerne aussi
la gestion de notre réserve naturelle dans la
Kwadebeekvallei, où nous portons une
attention particulière au crapaud accoucheur
qui se porte à nouveau mieux depuis
quelques années.’
‘La préservation des paysages agricoles de
petite dimension et des sites aménagés par
l’homme nous tient aussi fort à coeur. La
présence de quelques prairies, de mares, de
haies et d’un verger offre un site paysager et
naturel de qualité qui mérite d’être visité. Il est
dommage que la qualité de l’eau du Kwadebeek
laisse à désirer, en raison de l’absence d’un
collecteur servant à éliminer les déchets.’

Karolien Stoffels

Choco van mémé
Jeanne Wets is een naam die bij veel
Rodenaren wellicht nog een belletje
doet rinkelen. Karolien Stoffels koestert
fantastische herinneringen aan haar
mémé, die naast een hele hoop levenswijsheid ook het recept voor een
overheerlijke chocopasta doorgaf aan
haar kinderen en kleinkinderen.

Ingrediënten

‘We schatten dat de geschiedenis van
de choco teruggaat tot 1958. Het
recept is in al die jaren nooit veranderd.
Mijn schoonbroer heeft ooit wel eens
een poging ondernomen om de choco
te optimaliseren, maar wij vonden dat
het oorspronkelijke recept toch het
allerbeste resultaat gaf’, lacht Karolien.

Bereiding

‘Eigenlijk hadden we nog het liefst dat
pépé onze boterhammen smeerde,
want hij legde er een lekker dikke laag
chocopasta op. Mémé was altijd
zuiniger, anders waren haar potten te
snel leeg. Met de choco van mémé
namen we vorig jaar ook deel aan een
wedstrijd van chocolademerk Côte
d’Or, dat op zoek was naar de beste
familierecepten met chocolade in de
hoofdrol. Ons recept was goed voor
een plaats in de top 20! Dat leverde
niet alleen een gigantische mand
chocolade op, ik mocht met mijn
petekindje Tine en haar broer Senne
de choco ook gaan maken bij een
professionele chef-kok. We blijven het
recept dus van generatie op generatie
doorgeven.’

> 500 g boter (Solo geeft het lekkerste
resultaat)
> 400 g pure chocolade
> 20 boudoirkoekjes
> 2 grote mokken melk
> 1 kleine mok suiker
> 3 eieren

> Smelt de boter en chocolade op een
zacht vuurtje.
> Laat intussen 20 boudoirs weken in
de melk.
> Zodra de koekjes volledig plat zijn,
mag je ze samen met de melk en de
suiker toevoegen aan het boterchocolademengsel. Roer goed.
> Neem de pot van het vuur, voeg ook
de eieren toe en mix alles tot een
smeuïg geheel.
> Doe het mengsel in bokalen. Laat de
potten afkoelen en bewaar ze in de
koelkast.
Tip: Ervaring leert hoeveel melk je
precies nodig hebt voor een perfect
smeerbare chocopasta.
De choco is ongeveer 14 dagen houdbaar in de koelkast. De bovenstaande
hoeveelheden zijn goed voor vijf
potten.
Heidi Wauters
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dinsdag 1 maart
Creanamiddag
Femma Rode
13.30 uur – Ons Parochiehuis Rode
prijs: 3 euro (Femmapas), 1 euro (niet-leden),
drankje inbegrepen
info: Maryse Laus, 02 380 81 00,
femmarode@gmail.com

© De Marcellekes

zondag 6 maart
Ochtendwandeling
Voorjaarsroepen in het woud
Natuurpunt-Rode i.s.m.
Natuurgidsen Zuidwest-Brabant

zaterdag 12 maart
Schuurrock
De Marcellekes i.s.m. GC de Boesdaalhoeve
Lokaal muzikaal talent een podiumkans bieden, dat is al voor het negende
jaar op rij de filosofie achter Schuurrock. Dit jaar valt die eer te beurt aan
de bands Escape Escape en B4Dawn. De organisatie is in handen van De
Marcellekes, de groep die traditiegetrouw ook als afsluiter op de affiche
staat en dit jaar een extra verrassing in petto heeft.
De Brusselse band Escape Escape heeft met drummer Marvin Marteau een
halve Rodenaar in de gelederen. De groep brengt nummers die schommelen
tussen dromerige new wave en rechttoe, rechtaan indierock. Daarna is het
de beurt aan B4Dawn, een band waarvan de geschiedenis teruggaat tot in
2002. Na de split van De Kato’s, de toenmalige begeleidingsband van Bob
Savenberg, besloten een aantal leden een eigen groepje op te richten.
Verschillende formaties en groepsnamen later brengt B4Dawn melodische
rock met een elektronisch tintje naar de Grote Schuur.
De Marcellekes zorgen voor de slagroom op de taart. En dat mag je gerust
letterlijk nemen, want de band viert dit jaar zijn vijftiende verjaardag. Wat
op 11 juli 2001 tussen pot en pint begon in café De Vissers, is intussen
uitgegroeid tot een vaste waarde. Zanger en gitarist Tom Ghesquiere:
‘We willen onze verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom
hebben we onze fans ingeschakeld om de playlist voor Schuurrock samen
te stellen. Uit de meer dan 100 covers en eigen nummers die we de voorbije jaren gespeeld hebben, maakten we een eerste selectie. Daarna lieten
we ons publiek stemmen voor hun favoriete nummers. Om de nostalgie
helemaal compleet te maken, zullen er op Schuurrock ook een aantal
vroegere bandleden mee op het podium staan.’ (HW)
19 uur (deuren) en 19.30 uur (eerste optreden) - GC de Boesdaalhoeve
prijs: 6 euro (vvk), 8 euro (kassa) • Kaarten zijn te koop bij de bandleden,
op www.demarcellekes.be, via demarcellekes@gmail.com of via het onthaal
van de Boesdaalhoeve.

9 uur – parking Bosmuseum Jan van Ruusbroec
Duboislaan 6, Hoeilaart
gratis
info: gids Philippe Verdegem, 0477 385 051,
www.natuurpuntrode.be
Lees ook het interview op p. 6-7.

maandag 7 maart
Planeten buiten ons
zonnestelsel: kans op
buitenaards leven?
UPV-ZONIËN-WEST - Uitstraling
Permanente Vorming
15.15 uur – dienstencentrum de Boomgaard
spreker: prof. dr. em. Jean-Pierre De Greve, VUB
gratis
info: Annie Deheegher, 02 305 66 02,
anniedeheegher@telenet.be

dinsdag 8 maart
Vrouwenwerking
Femma Rode
13.30 uur – asielcentrum Alsemberg
info: Rita Wauters, 02 381 20 64,
rita.wauters@telenet.be

zondag 13 maart
Dankviering met aansluitend
receptie
Femma Rode
10.45 uur – kerk H. Genesius
info: Rita Denayer, 02 380 65 48,
rita.denayer@telenet.be

maandag 14 maart
Naaisalon
Femma Rode
13.30 uur – Ons Parochiehuis
info: Rita Wauters, 02 381 20 64,
rita.wauters@telenet.be
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zaterdag 5 en zondag 6 maart
Okra-restaurant
Okra Sint-Genesius-Rode
Het bestuur van seniorenbeweging Okra (open, kristelijk, respectvol, actief) organiseert naar jaarlijkse traditie een eetfestijn. In het weekend van 5 en 6 maart kan je er
onder andere proeven van brochettes met aangepaste sausjes. De winst van het
Okra-restaurant gaat rechtstreeks naar de ledenwerking. Bestuurslid Suzanne de
Roos vertelt waarom: ‘Elke maand organiseren we uiteenlopende activiteiten voor
onze leden, zoals een kaart- of bingonamiddag, een quiz … We zorgen ook altijd voor
een hapje en een drankje. Zeker voor de oudere leden die alleen zijn, is het een
belangrijke vorm van sociaal contact. Mensen zijn blij dat ze bij ons een aangename
tijd kunnen doorbrengen en een babbeltje kunnen slaan. Onze Okra-afdeling telt
meer dan 100 leden. Alle extra centjes in de kassa zijn dus welkom.’ (HW)
17.30 uur (zaterdag) en 11.30 uur (zondag) – Ons Parochiehuis
info: Suzanne de Roos, suzanne.deroos@gmail.com

dinsdag 5 april
Creanamiddag: flocken
Femma Rode
13.30 uur – Ons Parochiehuis
Ook kinderen zijn welkom.
prijs: 10 euro (niet-leden),
5 euro (met Femma-pas), materiaal (flockfolie)
en drankje inbegrepen
info: Siene Verhelst, 02 358 15 65 of
siene@skynet.be

vrijdag 8, zaterdag 9 en
zondag 10 april
Festiviteiten 18 jaar JH Animoro
JH Animoro
info: info@jhanimoro.be of
www.facebook.com/animoro

zaterdag 16 en zondag 17 april
25e Kunsttentoonstelling SAR
Senior Artist Rode
10 tot 12 uur en 14 tot 19 uur - CC Wauterbos
vernissage op vrijdag 15 april om 19.30 uur

dinsdag 12 april
Vrouwenwerking
Femma Rode

zondag 17 april
Fietstocht naar Waterloo
(25 km)
Fietsersbond/GRACQ

13.30 uur - asielcentrum Alsemberg
info: Rita Wauters, 02 381 20 64,
rita.wauters@telenet.be

i.s.m. gemeente Sint-Genesius-Rode
14 uur – start aan gemeentehuis
einde voorzien rond 18 uur

zondag 28 februari
Regionale kleuterhappening
Sportregio Zuidwest Rand

Kinderen tussen 3 en 6 jaar zijn welkom om
een namiddag te komen spelen op de
springkastelen, fietsjes en pedalo’s, in het
doolhof, op het klim- en klauterparcours …
Begeleiding door een volwassene is verplicht.
14 tot 17 uur – sporthal AJ Braillard
Wandelingstraat 54, Ruisbroek
prijs: 3 euro per kind
info: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89
Inschrijven doe je de dag zelf ter plaatse.

dinsdag 19 april
Huwen of samenwonen, moet
er nog een verschil zijn?
Femma Rode
i.s.m. Davidsfonds, Gezinsbond en Kind en Gezin
19.30 uur – locatie wordt nog bepaald
gratis
spreker: Sonia Beck
info: Siene Verhelst, 02 358 15 65,
siene@skynet.be
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C U LT U U R
muziek

Tom Vanstiphout

Songwriter en gitarist
Tom Vanstiphout is momenteel een van de meest
gewaardeerde muzikanten in België. Sinds 2003 is hij
vaste klant bij de MIA’s in de categorie beste muzikant.
Hij stelt met vaste regelmaat solowerk voor, dat steevast
zijn weg vindt naar de radio en het publiek.

TERUGBLIK

Recent bracht Tom Vanstiphout het
album Playing guitar helps uit. Zijn vierde
plaat intussen. De Kapellenaar is niet aan
zijn proefstuk toe. ‘Sinds mijn zestiende
maak ik liedjes. Ik voel een noodzaak om
dit te blijven doen. Ik heb de drang om
te schrijven, in combinatie met de zin
om muziek te laten horen die ik fijn vind.
Misschien zijn dit wel belangrijke
drijfveren om deze plaat te maken.’
‘Het kon niet anders of er moesten een
rist gitaren aan te pas komen, want dat
is mijn wereld. Naast songschrijver ben
ik immers ook een gitarist die beïnvloed
werd door mensen als James Taylor,
Jackson Browne, Ry Cooder en Bonnie
Raitt. Tekst en muziek komen bij mij
meestal harmonieus samen. Vaak
ontstaat de muziek uit het niets, in
combinatie met een aantal spontane
zinnen, waaraan ik nadien nog hard
sleutel.’

activiteit

© BK

Altijd beter

Veertiende Boesdaalquiz
Eind januari vond in gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve de Boesdaalquiz
plaats. Achttien ploegen streden op vrijdag 29 januari om de overwinning.
‘We moesten verschillende ploegen teleurstellen omdat we volzet waren’,
vertelt Nele D’Herde van de Boesdaalhoeve. ‘We legden een wachtlijst aan
voor het geval er nog ploegen zouden afzeggen.’ Meer dan honderd mensen
deden mee aan de populaire quiz. Achteraan in de zaal kon ook het publiek
meevolgen. De Boesdaalquiz is populair omdat de geoefende quizzer én de
gelegenheidsspeler er veel plezier aan beleven. Het quizteam bedacht een
reeks vragen in de meest uiteenlopende thema’s. Omdat de slogan Deelnemen
is belangrijker dan winnen na al die jaren nog steeds voorop staat, gingen alle
ploegen met een prijs naar huis. De quiz is er in de eerste plaats voor mensen
die een band hebben met Sint-Genesius-Rode en de plaatselijke verenigingen.
De ploeg Tsjikatillo 69 won uiteindelijk de veertiende Boesdaalquiz. (BK)
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‘Ik heb een reis afgelegd om nu tot dit
vierde album te komen. Ik wil altijd beter
worden en nog betere songs en albums
maken, me blijven verfijnen als gitarist
en concerten geven die nog beter
onthaald worden. In die zin ben ik
ambitieus. Maar geloof me, een dag
zonder gitaar kan ook. Als ik thuis kom
na een tour, vragen mijn twee kinderen
aandacht en wil ik er zijn voor hen. Een
dag zonder gitaar kan dus wel. Drie
dagen wordt al wat moeilijker.’ (lacht)
‘Ik vind Playing guitar helps een goeie
titel, omdat je hem op veel manieren
kan interpreteren: zowel ludiek als
serieus. En dat klopt ook met de liedjes
op deze plaat. Gitaar spelen helpt me te
leven zoals ik wil, het is iets wat er voor
mij altijd zal zijn. In deze moeilijke tijden
biedt de gitaar soms troost. We hebben
nood aan schoonheid en momenten
van samenzijn en de gitaar helpt me
daarbij. Door mijn muziek kan ik iets
doorgeven van mezelf.’

Meer samenspel

‘Op de vorige plaat heb ik veel zelf
gedaan, waardoor ik nu soms vind dat je
me er te veel op hoort. Nu voel ik meer
samenspel onder muzikanten. Dat komt
waarschijnlijk ook doordat we drie
dagen lang met zijn vieren in de studio
doken, zoals dat vroeger gebeurde. Nu is
iedereen veel met computers bezig en
gaat een kunstvorm – het samenspelen
van muzikanten – wat verloren. Dat
proces wou ik graag opnieuw tot stand
laten komen, en dat is gelukt: daar ben ik
fier op. Muzikaal heb ik 100 % mijn ding
kunnen doen. Ik wou zeker dat de
luisteraar in zijn fantasie de muzikanten
zou zien spelen als hij de plaat opzet. Ik
koos voor mensen die in hun discipline

‘Een dag zonder

goed zijn en uit verschillende genres
komen. Zo speelt mijn drummer bij het
Brussels Jazzorkest en is de pianist een
Deen die in Parijs woont. Het is fijn om
omringd te worden door mensen als
Remko Kühne, Bart Delacourt en Toni
Vitacolonna.’
‘Thematisch focussen de songs van mijn
nieuwe plaat ook minder op mezelf. Ik
kijk nu naar de grotere wereld. Zo zit er
een song in met een politieke achtergrond, wat nieuw is voor mij. De laatste
maanden zijn immers niet de vrolijkste
van de wereld en dat doet me als vader
van twee kinderen toch nadenken. Maar
ik hou alles in balans. Het is zeker geen
conceptalbum of een zwarte plaat: er is
plaats voor een lach en een traan.’

© Tine De Wilde

gitaar lukt wel,
drie dagen is al
wat moeilijker’

Liefde voor gitaar

‘Ik ben en blijf een songwriter, maar
hoop toch dat het gitaristieke de bovenhand haalt. De muziek die ik schrijf gaat
over dingen die dicht bij mij liggen, en de
liefde voor de gitaar straalt er doorheen. Ik zie in een gitaar meer dan een
instrument dat me begeleidt of waarop
ik wat akkoorden kan tokkelen, en dat
probeer ik ook over te brengen. Ik heb in
deze plaat de sologitarist in mezelf naar
boven laten komen. Ik kijk er dan ook
naar uit om die kant van mezelf live te
laten zien.’
‘Ik speelde al in grote zalen in binnen- en
buitenland. Concerteren in kleine CC’s is
dus een beetje nieuw voor mij, maar ik

vind het heerlijk. Het is voor een stuk
een nieuw begin. Maar mijn muziek komt
het best tot zijn recht op kleine locaties.
Dat komt dus helemaal goed.’
Steven Verhamme

donderdag 24 maart
Tom Vanstiphout
In concert
MUZIEK

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
tickets: 14 euro (basis)
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I N F O R M AT I E
cultuurkalender

woensdag 2 maart
Theater Tieret
Barbie-Rama
(5-10 jaar)
FAMILIE

14 uur – GC de Muse,
op locatie: gemeentelijke
feestzaal Drogenbos
Barbie-Rama is een mix van
figuren- en verteltheater met
muziek en mime.
tickets: 7 euro (basis)

donderdag 3 maart
Bert Gabriëls
Humoravond
HUMOR

19.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
i.s.m. GLTT
tickets: 7 euro (basis)
UITVERKOCHT

donderdag 10 maart
Gameavond
JEUGD

zondag 13 maart
Repaircafé
PROJEC T

19.30 uur – eetcafé de Moelie
In eetcafé de Moelie vind je een
aantal moderne spelconsoles,
beeldschermen en een groot
scherm om samen met je
vrienden naar hartenlust te
gamen.
gratis

donderdag 10 maart
Gili
CTRL
HUMOR

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
Een avond vol manipulatie,
suggestie en zelfs hypnose.
tickets: 15 euro (basis)
UITVERKOCHT

14 uur – GC de Moelie
Laat je defecte spullen gratis
herstellen in het Repaircafé.
info: www.repaircafelinkebeek.be

donderdag 17 maart
Daan Hugaert en
Marc Stroobants
The Duck Variatons
THEATER

20 uur – GC de Moelie
Het observeren van eenden zet
twee mannen aan tot speculeren
over het leven.
tickets: 15 euro (basis)

zondag 20 maart
Picalili
KASTeel
THEATER

11 uur – GC de Moelie
Te gekke voorstelling over de
alledaagse dingen, vol verbazing
en fantasie, waarin de ‘alsofwereld’ echt wordt. Voor
kinderen van 1,5 tot 5 jaar.
tickets: 7 euro (basis)

donderdag 24 maart
Tom Vanstiphout
In concert
MUZIEK

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
Kruisbestuiving tussen een
uitmuntende gitarist, een unieke
liedjes schrijvende zanger en een
grappige entertainer. Lees ook
het interview op p. 10-11.
tickets: 14 euro (basis)

donderdag 3 maart
Bert Gabriëls
Humoravond in duidelijke taal
HUMOR

Sinds hij in 2004 zowel de 123Comedy Award als de Radio2 Humorprijs
won, is Bert Gabriëls een vaste waarde in het Vlaamse comedylandschap.
Nochtans was het een late roeping. Na zijn studies rechten en antropologie
werkte hij elf jaar als jurist voor de dienst Vreemdelingenzaken, en daarna
voor onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Vlaams Minderhedencentrum. Omgaan met anderstaligen ligt hem dus wel. Ook op het
podium. In de Boesdaalhoeve brengt hij een programma vol vertellingen,
grappen en grollen op maat van cursisten Nederlands. Maar natuurlijk is
iedereen welkom.
‘Ik kies onderwerpen uit die voor anderstaligen heel herkenbaar zijn, zoals
het contact met andere culturen en administratieve diensten. Maar ik heb
het ook over de typische Vlaamse gewoonten, spreekwoorden in het
Nederlands, zelfs omgaan met racisme’, vertelt Bert. ‘Ik leg hen geen
moeilijke ‘denkkronkels’ voor, maar kies vooral grappige situaties uit.
Moeilijke woorden of uitdrukkingen zal ik niet vermijden. Ik praat wel wat
minder snel en leg dingen uit als dat nodig is. De ervaring leert trouwens
dat als je een grap goed brengt, de tekst snel duidelijk wordt.’ (BC)
19.30 uur – GC de Boesdaalhoeve • tickets: 7 euro (basis)
UITVERKOCHT • Als er voldoende interesse is, organiseert de Boesdaalhoeve
een extra voorstelling. Geef een seintje via info@deboesdaalhoeve.be.

12

maandag 4 tot
vrijdag 8 april
Cirkus in beweging
Circusstage voor
kinderen (6 tot 12 jaar)
VAK ANTIEA ANBOD

9 tot 16 uur
GC de Boesdaalhoeve
De kinderen worden vijf dagen
ondergedompeld in een knotsgekke circuswereld.
tickets: 90 euro (basis),
85 euro (tweede kind),
80 euro (derde kind)

vrijdag 29 april
The Percussion Unit
Display
MUZIEK

20.30 uur
GC de Boesdaalhoeve
Een hippe explosie van akoestisch en elektronisch slagwerk.
tickets: 15 euro (basis)

Uitleg taaliconen

Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je
niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen.De taaliconen
zijn er voor volwassenen die Nederlands leren of geleerd
hebben.

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.

maandag 4 april tot vrijdag 8 april
Circusstage (6 tot 12 jaar)
Een wervelende paasvakantie
VAK ANTIEA ANBOD

Dansen op een touw, balanceren op een eenwieler,
vliegen als een acrobaat, stunten en grappen uithalen
als een clown. Welk kind droomt er niet van de knotsgekke, spannende wereld van het circus? Tijdens de
paasvakantie leren de artiesten van de circusschool
Cirkus in Beweging kinderen van 6 tot 12 jaar de
kneepjes van het vak. Vijf dagen lang. De jonge
deelnemers verleggen creatieve, sociale en motorische
grenzen, ze overwinnen hun twijfels en geven zich
tijdens de laatste dag helemaal tijdens de apotheose:
een wervelende circusvoorstelling in de Boesdaalhoeve.
Cirkus in Beweging uit Leuven is de grootste circusschool
van Europa. Elke lesgever is een gediplomeerde circusdocent die het beste uit elk kind naar boven haalt. (BC)
9 tot 16 uur – GC de Boesdaalhoeve
prijs: 90 euro (kind 2: 85 euro, kind 3: 80 euro)

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.
De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

TICKETS EN INFO
GC de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32 B, 1640 Sint-GenesiusRode • info@deboesdaalhoeve.be • Tel. 02 381 14 51 •
www.deboesdaalhoeve.be • OPENINGSUREN: ma van 13.30
tot 20 uur (tijdens schoolvakanties tot 17 uur), do en vr van
9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, wo van 13.30 tot 17 uur.
TICKETS EN INFO
GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek
info@demoelie.be • Tel. 02 380 77 51 • www.demoelie.be
OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 17 uur, di, do en vr van
9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur.
TICKETS EN INFO
GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos • info@demuse.be
Tel. 02 333 05 70 • www.demuse.be • Openingsuren: ma, di en
do van 9 tot 12.30 uur.
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I N F O R M AT I E
rand-nieuws
De gemeenten van Halle-Vilvoorde
hebben zo hun eigen, specifieke
problemen. Veel daarvan komen
overwaaien uit Brussel, zoals de verstedelijkingsdruk, de criminaliteit en de
mobiliteitsproblemen. En dan heb je nog
de druk van anderstalige leerlingen op
het Nederlandstalig onderwijs en de
historisch gegroeide achterstand in de
welzijns- en zorgsector. Onder impuls
van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Haviland verenigden de
burgemeesters van de regio zich net een
jaar geleden in het Toekomstforum
Halle- Vilvoorde.

‘Het Toekomstforum

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

‘Samen de problemen
van de Rand aanpakken’
Niet alle faciliteitengemeenten stappen mee in het
Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Nog niet. ‘Dat komt
nog wel’, zegt Stephan Verwee. ‘Als ze zien dat we
concrete resultaten neerzetten en dat we onze regio
beter maken, overtuigen we ze wel.’
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© Filip Claessens

is geen praatbarak,
we zetten resultaten
neer’

‘Het Toekomstforum is geen praatbarak’,
beklemtoont Verwee, de algemeen
directeur van Haviland. ‘Ons doel is
meervoudig. We kaarten bovengemeentelijke problemen aan bij de hogere
overheid, met concrete voorbeelden en
oplossingen. Bovendien zijn we een
drukkingsgroep van 35 burgemeesters.
Dat kan tellen. Tegen 2019 – de volgende
Vlaamse en federale verkiezingen – hopen
we eigen projecten voor onze regio voor
te stellen en op de politieke agenda te
plaatsen.’

Prioriteiten

Het Toekomstforum wordt geleid door
een stuurgroep van negen burgemeesters.
Daarnaast zitten vertegenwoordigers
van de gemeenten in vijf themawerkgroepen, waar specifieke problemen
worden besproken en oplossingen uitgedokterd. ‘Tijdens de algemene vergadering
van de burgemeesters op 23 december
2015 hebben we bepaald welke projecten
we naar de voorgrond brengen’, zegt
Verwee. ‘Zo werkten we een prioriteitenplan uit rond mobiliteit, met aandacht
voor fietssnelwegen en de fileproblemen
op de Brusselse ring. Op het vlak van
veiligheid willen we dat de onderbemanning van het parket en het justitie-

I N F O R M AT I E

huis wordt aangepakt en dat er antennes
van dat justitiehuis komen in Asse, Halle
en Vilvoorde. We ijveren ook voor de
erkenning van Halle en Vilvoorde als
centrumsteden en onze hele regio als
centrumregio.’

vacature

Zandlopercafé zoekt nieuwe uitbater
Wil je graag een tof en gezellig café uitbaten in een bruisend gemeenschapscentrum met een missie? Heb je goede ideeën voor een nieuwe start?
Vzw ‘de Rand’ zoekt een nieuwe zelfstandige uitbater voor het café in
GC de Zandloper in Wemmel.

Door faciliteitenbril
bekijken

Prioriteiten waar ook de faciliteitengemeenten beter van worden. ‘Maar
voor ons ligt dat vaak net iets anders’,
zegt Walter Vansteenkiste. De burgemeester van Wemmel vertegenwoordigt
de faciliteitengemeenten in de stuurgroep van het Toekomstforum. ‘Die
vertegenwoordiging is nuttig omdat er
in de faciliteitengemeenten nu eenmaal
specifieke regels gelden. Als we het in de
themawerkgroep onderwijs bijvoorbeeld
hebben over de problematiek van
anderstalige leerlingen gaat dat in de
Rand doorgaans over Nederlandstalige
scholen. Dat Nederlandstalig onderwijs
kan rekenen op subsidies en ondersteuning voor extra taallessen voor
anderstalige leerlingen. In het Franstalig
onderwijs in de faciliteitengemeenten
zijn deze subsidies er niet. Die scholen
moeten dus andere wegen zoeken om
kinderen de onderwijstaal – in dit geval
het Frans – aan te leren.’
Bij elk thema dat het Toekomstforum
behandelt, bekijkt Vansteenkiste de
specifieke situatie van de faciliteitengemeenten. ‘Als we het hebben over
mobiliteit en veiligheid, moeten we niet
zeveren over het taalstatuut van de
faciliteitengemeenten. Die problemen
spreken voor zich en zijn in elke gemeente
hetzelfde. Maar bij onderwijs, welzijn en
zorg speelt het taalstatuut wel een rol.’

Geen gehoor

Wemmel, Wezembeek-Oppem en
Drogenbos nemen deel aan het
Toekomstforum, Linkebeek, Kraainem
en Sint-Genesius-Rode niet. ‘Ik kan me
voorstellen dat Damien Thiéry van
Linkebeek zich niet graag aansluit bij een
burgemeestersoverleg in Vlaams-Brabant’,
zegt de Wemmelse burgemeester. ‘De

Het café is een belangrijk uithangbord in het hart van ons centrum. Het
programma van de Zandloper en de activiteiten van de verenigingen zorgen
voor een goede klantenbasis. De basisuitrusting van het café is aanwezig, de
uitbaterswoning staat ter beschikking… voor het ondernemerstalent rekenen
we op jou!
Wij zoeken naar iemand die de verenigingen en de bezoekers van een
gemeenschapscentrum goed bedient, die op zoek gaat naar samenwerking
en aanvulling op het programma van de Zandloper, maar vooral ook naar een
frisse wind, iemand met een ondernemende aanpak die nieuwe ideeën en
suggesties heeft, werkt aan de opbouw van een eigen klantenbestand en
eigen commerciële activiteiten opzet. We kijken uit naar jouw ideeën!

Interesse?

Vraag de infobundel met alle details op en stuur je kandidatuur met cv en
motivatiebrief vóór 29 maart naar Stefaan Gunst, Kaasmarkt 75, 1780
Wemmel, stefaan.gunst@derand.be, 02 454 86 57.
EN

nieuwe burgemeester van Kraainem
(Dorothée Terlinden-Cardon de Lichtbuer,
n.v.d.r.) heb ik het nog niet kunnen
vragen, want ik heb haar nog niet
ontmoet. En waarom Sint-GenesiusRode niet deelneemt, weet ik niet.’
Volgens Stephan Verwee van Haviland
zullen ook deze drie afwezigen nog wel
aansluiten bij het initiatief. ‘Onze voorzitter Luc Wynant, de burgemeester van
Liedekerke, zal elke burgemeester die
om welke reden dan ook nog niet
deelneemt aan het Toekomstforum
proberen te overtuigen. Volgens mij is
het helemaal geen taalkwestie, maar is
er twijfel of het Toekomstforum wel
concrete resultaten zal opleveren. Als
die eerste resultaten er zijn, zal elke
twijfelaar snel overtuigd zijn.’
Bart Claes
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Tackling the problems on the outskirts of
Brussels together
“The Toekomstforum (Future Forum) of
mayors from Halle-Vilvoorde raises supramunicipal problems with the higher levels of
government. We provide specific examples
and solutions. By 2019 – when the next
Flemish and federal elections will be held – we
want to put forward our own projects for our
region”, says Stephan Verwee, General
Director of Haviland. “We have identified
priorities regarding mobility, focusing on
cycling highways and the traffic jams on the
ring road. In the area of security, we want
something to be done about the understaffing
at the public prosecution office and the House
of Justice. We are also lobbying to get Halle
and Vilvoorde recognised as centre cities and
our whole region as a centre region.” Not all
municipalities with language facilities are on
board with the Future Forum Halle-Vilvoorde.
“They will be. Once they see that we can
deliver concrete results, we will be able to
convince them.”
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BEELD
uit Rode

Tijdens de aanleg van het elektriciteitsnet aan de spoorlijn (1949)
werd de toenmalige ‘bareel’ vervangen door een voetgangerstunnel. Zoals zo veel tunnels van de Belgische spoorwegen is
ook deze vies, vuil en beangstigend. Onze gemeente heeft het
lovenswaardige initiatief genomen om samen met ‘urban artists’

uit eigen streek deze ondertunneling wat op te vrolijken, in
afwachting van de realisatie van het Gewestelijk Expres Net
en de bijhorende vernieuwingen aan het Stationsplein.
Tekst en foto: Johan Stoffels

