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

Laatste verhuis voor bewoners De Groene Linde
Alle bewoners van het woonzorgcentrum De
Groene Linde van het OCMW zitten eindelijk in
het nieuw. Vorig jaar verhuisden 84 bewoners
naar de nieuwbouw die werd opgetrokken naast
het oude rusthuis. Nu zijn ook 27 mensen
verhuisd van hun oude vleugel naar een volledig
vernieuwd deel. Net als vorig jaar werd de hele
verhuis op een ochtend georganiseerd. ‘In de
ochtend schoof iedereen nog een laatste keer
aan voor het ontbijt’, vertelt directrice Els Wets
van De Groene Linde. ‘Nadien begon de verhuis.
Ons personeel, de werkmannen, maar ook de
familie van onze bewoners hielpen mee. Het was

even chaos, maar alles viel snel in de plooi. In de
loop van de voormiddag zaten de bewoners
allemaal op hun nieuwe kamer. Nadien werd alles
verder ingericht.’ Een van de bewoners die
meteen tevreden was over haar nieuwe kamer is
Marie-Jeanne Cherpion. Terwijl ze genoot van
het nieuwe uitzicht vanuit haar kamer arriveerden twee werkmannen met een kastje en een
koelkast die ze mee liet verhuizen. ‘De voorbije
jaren ben ik hier al een paar keer verhuisd’,
vertelt ze. ‘Deze kamer is de mooiste waar ik al in
gewoond heb.’ (BK)

Fietsen gemeentepersoneel
krijgen poetsbeurt

© BK

Een deel van het gemeentepersoneel werd in de bloemetjes
gezet door de leden van het schepencollege. Iedereen die met
de fiets naar het werk komt, werd gefeliciteerd. Sommigen
konden aan het einde van hun werkdag zelfs met een proper
gewassen fiets naar huis. Schepenen Charles-Emmanuel Van
der Straten (IC-GB), Philippe De Vleeschouwer (IC-GB), Geertrui
Windels (Respect) en burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) gaven
de fietsen van de ambtenaren die het meeste aantal kilometers
aflegden van en naar het werk een poetsbeurt. Sommige
mensen fietsen elke dag meer dan vijftig kilometer. Korpschef
Frank Van Der Perre van de politiezone Rode doet dat, maar
ook Anne Deroover en Clément Moors, die in de school aan de
Vredelaan werken, leggen elke dag behoorlijk wat kilometers af
met de fiets. ‘Het is beter voor ons milieu: als we meer de fiets
nemen, rijden er minder wagens. Zo kan je ook de files beperken.
Al die inspanningen verdienen dan ook een beloning tijdens
Car Free Day’, zegt schepen Windels. ‘Onze burgemeester
ondertekende mee het burgemeestersconvenant om de
CO2-uitstoot te beperken en door de fiets te nemen maken we
al een heel verschil.’ In de scholen werd eerder al een Strapdag
georganiseerd, waarbij de ouders werden opgeroepen om hun
wagen voor een dag aan de kant te laten en de fiets te nemen,
of te voet naar school te komen om hun kind af te zetten. (BK)
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Stationsstraat
veiliger door
parkeerverbod
Vanaf nu zou de Stationsstraat veiliger
moeten zijn voor fietsers en voetgangers.
De straat is tijdens de ochtend- en avondspits heel druk omdat ouders er hun
kinderen afzetten aan het Onze-LieveVrouwinstituut. Het gemeentebestuur
wil nu zo veel mogelijk ouders die hun
kinderen met de wagen brengen laten
uitwijken naar de kiss-and-ridezone in
de Gemeentehuislaan. Volgens het
gemeentebestuur is daar voldoende
sociale controle om van die zone veilig
naar school te stappen. Dat past ook in
de visie van het gemeentebestuur over
de heraanleg van het centrum. De
voorbije jaren waren er problemen
met het stilstaan en parkeren op de
Stationsstraat, vooral in de omgeving
van het containerpark. Het verkeer reed
er zich vaak vast omdat de geparkeerde
wagens de doorgang belemmerden. De
Oude Stationsstraat is intussen ook
vernieuwd. Ter hoogte van de nieuwe
appartementsblokken werden parkeerplaatsen aangelegd. Een dertigtal ervan
worden begin volgende week opengesteld.
De andere kant van de parking is nog
even afgesloten omdat ze als werf dient
voor de afwerking van de appartementen
op de site van Novarode. (BK)

De gemeenteraad stemde tegen de deal die Eandis wilde sluiten met het
Chinese bedrijf State Grid. Aanvankelijk wilde de meerderheid zich
onthouden, maar raadsleden Tom De Spiegeleer (Respect) en Jonatan
Voets (Respect) stemden tegen en dus werd het toch nog een nee-stem. •
Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) kondigt overleg aan met de organisatoren van Feest in Rode. De rommelmarkt werd eind september overrompeld door tienduizenden bezoekers. Ondanks een pendeldienst en
extra parking stonden honderden auto’s fout geparkeerd. Daar wil
Rolin wat aan doen. ‘Iedereen is verbaasd door het succes’, aldus de
burgemeester. • Reuzen Tist en Triene waren de eregasten op de jaarmarkt. Ze toonden er hun nieuwe hoofden, die Jean-Paul Degreef en
Bruno Vansumere voor hen maakten. Hun onderstel werd al vernieuwd,
net als de kleding. Nu is het koppel klaar om nog eens zestig jaar te
schitteren. • Kim Gevaert wordt ereburger van Sint-Genesius-Rode. De
gemeenteraad stemde daarmee in. Het schepencollege wil haar eren
omdat ze deze zomer alsnog een gouden medaille kreeg voor de 4 x 100
meter tijdens de Olympische Spelen van Peking in 2008. Een van de
atletes van de Russische ploeg die won, werd betrapt op doping. Gevaert
woont intussen vier jaar in Sint-Genesius-Rode en is al ereburger in
twee andere gemeenten. • Sint-Genesius-Rode heeft ook jong talent, dat
bewees de 9-jarige Luna. Zij trad op in het VTM-programma Little Big
Shots en liet het publiek kennismaken met artistiek rolschaatsen. Ze is
lid van RSC Wauterbos en zit op internaat op de balletschool van
Antwerpen. • De kerstmarkt vindt dit jaar plaats op 17 en 18 december,
aan de Gemeentehuislaan omdat er dan gewerkt wordt in het centrum.
Wie een stand wil uitbaten, kan zich aanmelden op de website van de
gemeente. • Die website zal er binnen enkele maanden helemaal anders
uitzien. Schepen Charles-Emmanuel Van Der Straten (IC-GB) verklaarde
op de gemeenteraad dat de inhoud intussen klaar is. ‘Over de vormgeving
was ik niet tevreden, dat wordt nog eens opnieuw bekeken.’ Wellicht
begin volgend jaar kan de nieuwe site online. • Als het van het gemeentebestuur afhangt, mag buurtweg 49 niet verplaatst worden. De weg
verbindt de Linkebeeksedreef met de Krechtenbroeklaan en de nieuwe
eigenaar heeft plannen met de grond waarop de buurtweg ligt. Omdat
de buurtweg nog vaak gebruikt wordt en hij er al sinds mensenheugenis
ligt, wil het schepencollege geen toestemming geven om de weg te verplaatsen. • Kinderen in Sint-Genesius-Rode groeien het minst vaak op in
kansarmoede: 1,4 % leeft in kansarmoede. Dat staat in schril contrast
met buurgemeente Drogenbos, waar 8,8 % van de kinderen in kansarmoede leeft. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. • Op de terreinen
aan Wauterbos is het nieuwe kunstgrasveld ingehuldigd. Vooral de
jeugdspelers van voetbalclub KFC Rhodienne-De Hoek krijgen zo meer
ruimte, want het aantal jonge leden blijft stijgen. In de jeugdwerking
zijn er 350 kinderen en jongeren aangesloten. In totaal kostte de aanleg
het gemeentebestuur 600.000 euro. In die prijs zit ook de aanleg van een
bufferbekken. (BK)
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MENSEN
vereniging in de kijker

Scouts Rode na driekwart eeuw springlevend

‘Ons ledenaantal
neemt elk jaar toe’
Scouts Rode mag dit jaar 75 kaarsjes uitblazen en zal deze
verjaardag in het voorjaar van 2017 vieren met een heus
feestweekend. Ondanks haar gezegende leeftijd is de
Rodense jeugdbeweging meer dan springlevend.
‘Ons ledenaantal neemt nog elk jaar toe.’
Feestweekend

In welk jaar Scouts Rode precies het
levenslicht zag, weten groepsleiders
Jona Couck (20) en Lasse Laeremans
(20) niet. ‘Over de geschiedenis van
onze jeugdbeweging is niet zo heel veel
bekend. Dat we 75 jaar bestaan, is een
berekende gok. We kunnen er misschien
een paar jaar naast zitten.’ Het feestweekend zal er niet minder plezierig
door zijn. ‘We willen begin 2017 een
festivalletje organiseren, met een fuif,
wat optredens, een kampvuur en
verschillende activiteiten. Ook denken
we aan een oud-ledenavond, waar we
herinneringen kunnen ophalen.’
Na al die jaren gaat het de Rodense
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jeugdbeweging nog steeds voor de wind.
Elke zondag komen 120 enthousiaste
kinderen van alle leeftijden naar de
lokalen in de Fonteinstraat in het
centrum van de gemeente. ‘We zijn een
van de grotere jeugdbewegingen in de
streek, met voornamelijk kinderen die
hier in de gemeente in de Wauterbos of
het Onze-Lieve-Vrouwinstituut naar
school gaan. Jaarlijks zien we het aantal
leden zelfs lichtjes toenemen, vooral bij
de jongere leeftijdsgroepen’, vertelt
Jona. ‘Dat zorgt zeker niet voor problemen, want we hebben voldoende
lokalen. Onze locatie is eigenlijk perfect.
Vlot bereikbaar, maar wel langs een
rustige straat, met naast onze gebou-

wen een groot grasveld waar we ons op
uit kunnen leven. Sinds vorig jaar hebben we van de eigenaar van een aangrenzend bos de toestemming gekregen
om ook daar te spelen en te ravotten.’
Het hoogtepunt van het scoutsjaar is
zowel voor Lasse als voor Jona zonder
twijfel het kamp tijdens de zomervakantie. ‘Daar kijkt iedereen heel erg naar
uit’, zegt Jona. ‘Natuurlijk komt er heel
wat verantwoordelijkheid bij kijken,
maar toch is het voor de leiding ook een
beetje vakantie. We zijn immers een
hechte vriendengroep en zien elkaar
regelmatig, ook buiten de scouts.’ De
voorbereiding voor het zomerkamp is
niet te onderschatten. ‘Twee jaar voor
het eigenlijke kamp starten we onze
zoektocht naar een geschikte kampplaats. Een belangrijke voorwaarde is de
aanwezigheid van een bos. Dat is de
reden waarom we altijd naar Wallonië
trekken. De kampplaatsen liggen er bijna
voor het rapen’, legt Lasse uit. ‘Zo’n

I N F O R M AT I E
oud-nieuw

De Gevaertvijver (deel 1)
kamp is altijd een hele verhuis. Om al ons materiaal
ter plaatse te krijgen, hebben we twee vrachtwagens nodig. Dat het er elk jaar op dezelfde manier
aan toe gaat, helpt wel. De leiding, zo’n twintig à
vijfentwintig man sterk, weet wat er van haar
verwacht wordt. En ook de kinderen weten wat er
gaat gebeuren. De kookploeg bestaat uit oud-leiders, al moeten de kinderen vanaf 12 jaar wel hun
eigen potje koken. Dat gaat niet altijd even vlot.
Soms moeten ze lang wachten en het resultaat kan
al eens tegenvallen. Voor lekker eten moet je niet
op kamp gaan.’ (lacht)

© Tine De Wilde

De scouts als leerschool

Behalve een gezellige boel zijn de scouts ook een
goede leerschool voor het latere leven. ‘Niet alleen
leer je hoe je met kinderen moet omgaan, je ondervindt ook aan den lijve wat het is om verantwoordelijkheid te hebben. Ook samenwerken en iets leren
organiseren zijn vaardigheden die je als leider in een
jeugdbeweging meekrijgt’, vindt Lasse. ‘Dat komt
onder meer bij de Jin-groep sterk tot uiting. Elke
zomer gaan zij op buitenlands kamp. Dit jaar was
dat in Portugal. Ze moeten die reis zelf bekostigen,
maar beginnen telkens met nul euro in hun kas.
Door evenementen te organiseren en klusjes op te
knappen proberen ze voldoende geld in het laatje te
krijgen.’
Jelle Schepers
Voor het feestweekend in het voorjaar van 2017 is
de groepsleiding op zoek naar foto’s van vroeger.
Foto’s en alle andere informatie mag je naar
leiding@scoutsrode.be sturen.
FR

Scouts Rode bien vivants après trois quarts de siècle
‘Le nombre de membres augmente encore’
Scouts Rode pourront souffler leurs 75 bougies cette
année; ils fêteront cet anniversaire en 2017 avec un véritable
week-end festif. ‘Nous envisageons l’organisation d’un petit
festival en 2017, avec une surprise-partie, quelques
spectacles, un feu de camp et de nombreuses activités.
Nous songeons aussi à une soirée avec les anciens
membres, qui pourraient raviver quelques souvenirs’,
comme l’expliquent les responsables du groupe Jona
Couck (20) et Lasse Laereman (20). Tout va toujours pour
le mieux pour le mouvement de jeunesse de Rode après
toutes ces années. Tous les dimanches, 120 enfants
enthousiastes de tous les âges se rendent dans les locaux
de la Fonteinstraat dans le centre de la commune. ‘Nous
sommes l’un des plus importants mouvements de jeunesse
de la région. Nous observons même une légère
augmentation de nos membres chaque année.’

De Gevaertvijver was oorspronkelijk een van de grootste waterplassen op
het grondgebied van Rode, maar werd doorheen de geschiedenis grondig
verminkt. Door de aanleg van de spoorweg rond 1870 werd een groot
oostelijk deel afgeknipt en later, in de jaren 60, ging bijna de helft van de
oppervlakte verloren ten gunste van de doorgetrokken Zoniënwoudlaan. Net
zoals Zevenbronnen was de Gevaertvijver en zijn omgeving een idyllische
plek. Geen wonder dat er tientallen verschillende postkaarten van gedrukt
werden. Dit huisje in de huidige Beekstraat betaalde een erg hoge tol voor
Koning Auto: in de jaren 60 werd er vlak voor de gevel een hoge berm
opgeworpen voor de Zoniënwoudlaan. Het liefelijke zicht dat de bewoners
vanuit de woonvertrekken hadden op de Gevaertvijver ging voorgoed
verloren.
Op de oude foto zien we rechts de vijver met het talud van de spoorweg. Het
kleine pad langs de gevel ligt nu onder de Zoniënwoudlaan. Ondanks de vele
voorbijrazende auto’s heeft het huisje tot op vandaag zijn knusse charme
weten te bewaren. Op een 10-tal meter van dit huis stond een graanmolen,
die na de Eerste Wereldoorlog werd gesloopt. Hierover lees je meer in de
volgende oud-nieuw: de Gevaertvijver deel 2.
Foto’s: Jan De Cock en Johan Stoffels
Tekst: Jan De Cock
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uit Rode

Met oldtimervliegtuigen van Kreta naar Kaapstad

Vliegen in het verleden

Deze maand stijgen twaalf teams met oldtimervliegtuigen op voor de vliegtuigwedstrijd
Crete2Cape, van Kreta naar het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Rodenaar Sam Rutherford
organiseert de rally met zijn bedrijf Prepare2Go. ‘Na twee jaar voorbereiden komt de
droom eindelijk uit’, glundert Rutherford aan de vooravond van een zoveelste avontuur.
Rutherford heeft al een hele carrière in
de luchtvaart achter de rug als hij in
2008 zijn bedrijf Prepare2Go opricht. Hij
werkte als piloot voor de Britse luchtmacht. ‘De keren dat ik in België kwam,
was toen ik er overvloog’, lacht Rutherford. ‘Ik was gestationeerd in Duitsland.
Later leerde ik mijn vrouw Beatrice
kennen, die afkomstig is van Kortrijk. We
woonden een tijdje in Londen en beland-

Goede voorbereiding

hulde brengen aan de pioniers van de
luchtvaart. Daarom vliegen er enkel
vliegtuigen mee die dateren van voor
1930. Twaalf teams zijn ingeschreven en
23 nationaliteiten doen mee. We hebben
zelfs een Belgisch team uit Charleroi, dat
deelneemt met een vliegtuig van Belgische makelij. De rally moet vooral een
avontuur worden. Onderweg organiseren we evenementen en nu al hebben

Rutherford heeft er alle vertrouwen in
dat er geen ongelukken zullen gebeuren.
‘De vliegtuigen zijn oud, maar wel
voorbereid. De teamleden kennen hun
toestellen perfect en kunnen er ook aan
sleutelen. De rally zou normaal begin dit
jaar plaatsvinden, maar het was net
omdat de vliegtuigen nog niet klaar
waren dat we alles uitgesteld hebben.
Gewoonlijk vliegen de toestellen een half
uur en dan landt de piloot. Nu zullen ze
elke dag drie tot vier uur vliegen. Elke
drie dagen plannen we een rustdag,
zodat alles gecontroleerd kan worden.
Het wordt een zwaar avontuur, maar
niet alleen voor de vliegtuigen. De
piloten moeten alle weersomstandigheden trotseren. Daarom kozen we ervoor
om in november in Kreta op te stijgen. In
die periode van vijf weken dat we naar
Zuid-Afrika vliegen hebben we onderweg de beste weersomstandigheden.’
Rutherford en zijn ploeg zullen afwisselend de vliegtuigen vergezellen in een
modern exemplaar of een oldtimervlieg-

‘Eén van de blikvangers is het
originele vliegtuig uit de film
Out of Africa.’

den uiteindelijk in Sint-Genesius-Rode.
We wonen hier prachtig en ik vond hier
de ideale ruimte voor het bedrijf, met
een grote opslagplaats voor al het
materiaal en een kantoorgedeelte. Van
zo’n plek kon ik in Londen alleen maar
dromen.’

Out of Africa

Op 12 november start de Vintage Air
Rally, Crete2Cape voor oldtimervliegtuigen.
Die volgt de oude Imperial Airwaysroute
van Caïro langs Oost-Afrika naar
Zuid-Afrika. Eén van de blikvangers is
het originele vliegtuig uit de film Out of
Africa met Robert Redford, al zijn alle
kisten pareltjes. ‘De rally is een droom
van mij die ik dankzij het bedrijf kan
realiseren’, vertelt Rutherford. ‘Ik wil zo
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vier staatshoofden van landen waar we
over vliegen toegezegd om aanwezig te
zijn. De nadruk ligt dus zeker niet alleen
op het competitieve.’

EN

‘Vintage Air Rally is a dream come true’
Twelve teams are setting off in old aircraft this month to take part in the Crete2Cape air rally,
flying from Crete to Cape Town in South Africa. Sam Rutherford from Sint-Genesius-Rode is
helping to organise the rally with his Prepare2Go company. ‘In the wake of two years of
preparations, the dream is at last coming true’, says a beaming Mr Rutherford. ‘After living for a
while in London, my wife and I finally ended up in Sint-Genesius-Rode. We really enjoy living
here and I discovered the perfect spot here for the company.’ 12 November is the starting date
for the Crete2Cape Vintage Air Rally. The participants will be following the old Imperial Airways
route, flying from Cairo and across East Africa to South Africa. One of the highlights is the
original aircraft from the film Out of Africa with Robert Redford. And if that were not enough,
Rutherford’s company is organising adventurous events for companies, with the Reizen Waes
(Flemish television programme) film crew also being a customer.

© Tine De Wilde

tuig. ‘We zijn voortdurend aan het werk
tijdens de rally. Alle logistiek errond
regelen wij. De piloten moeten zich dus
enkel concentreren op het vliegen. Het
worden dus zeker drukke weken voor
ons, maar tussendoor zal ik ook wel
genieten. Als we in december allemaal
aankomen in Zuid-Afrika zal ik een
tevreden man zijn.’

Reizen Waes

Rutherford helpt werknemers van
bedrijven over de hele wereld om in
moeilijke omstandigheden toch hun
werk te doen. ‘Waar het logistiek
moeilijk wordt om een klus te klaren,
komen wij in beeld’, legt Rutherford uit.
‘Filmploegen kloppen vaak bij ons aan.
Zo hielpen we Tom Waes en zijn ploeg
nog tijdens het tv-programma Reizen
Waes op reportage in Soedan. We
controleren of alles veilig is, leveren al

het materiaal dat ze nodig hebben en
vergemakkelijken zo hun werk. We
bereidden ook een reis voor naar
Afghanistan voor de televisieploeg, maar
die ging uiteindelijk niet door. Ik heb
over de hele wereld contacten opgebouwd. Als iemand bijvoorbeeld in
Afghanistan wil filmen om de authenticiteit van zijn film te bewaren, dan contacteren wij mensen uit ons adresboekje
die daar wonen en inschatten waar dat
haalbaar is. Dat adresboekje is heel
belangrijk; daarin staan mensen die ik
vertrouw en die ons al jaren helpen. Dat
vertrouwen is noodzakelijk. Onnodige
risico’s nemen, doen we niet. Grote
ongelukken maakten we gelukkig nog
nooit mee en dat wil ik zo houden.’

Vreemde opdrachten

Niet alleen filmploegen vinden vlot hun
weg naar Prepare2Go. Bedrijven hebben

soms de vreemdste opdrachten. Je kunt
het zo gek niet bedenken of Rutherford
en zijn ploeg klaarden de klus. ‘De ploeg
van Prepare2Go kan intussen bijvoorbeeld ingehuurd worden voor spectaculaire bedrijfsevenementen. Dan vliegen
Rutherford en zijn teamleden je bijvoorbeeld over noordpoolgebied voor
extreme teambuildingvakanties.
Intussen worden ook nieuwe plannen
gemaakt. In 2018 organiseren we een
wedstrijd voor oldtimervliegtuigen van
Ushuaïa naar New York, twee jaar later
stippelen we een route uit van Sydney
naar Londen en in 2022 volgt nog een
hoogtepunt, als we een tweede keer van
Kreta naar Kaapstad vliegen, maar dan
met vliegtuigen die honderd jaar oud
zijn. Ik heb nog wat werk voor de boeg.’
Bart Kerckhoven
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I N F O R M AT I E
verenigingen

maandag 7 november
Toqueville. De profeet van de
democratie
Prof. dr. Patrick Stouthuysen,
UPV Zoniën West
15 uur – dienstencentrum De Boomgaard
prijs: gratis
info: Annie Deheegher, 02 305 66 02 of
anniedeheegher@telenet.be

dinsdag 8 november
Creanamiddag
Femma
13.30 uur – dienstencentrum De Boomgaard
prijs: 3 euro; met Femmapas: 1 euro
info: 02 380 96 02

zondag 13 november
Herisemwandeling
met pannenkoeken
in de smidse van Alsemberg
Pasar Sint-Genesius-Rode
14 uur – bijeenkomst: Herisemmolen
info: 0475 53 57 54 of pasar.rode@telenet.be

dinsdag 15 november
Wenskaarten maken met de
dames in het asielcentrum
Femma
13.30 uur – opvangcentrum Alsemberg
info: 02 381 20 64

zaterdag 19 november
CAT-bijeenkomst
H.-Genesiuskerk
15 uur – Ons Parochiehuis
18 uur - naamopgave
info: 0491 88 55 57

zondag 4 december
Programmavoorstelling 2017
met aperitief
Pasar Sint-Genesius-Rode
10.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
info: 0486 45 12 26 of pasar.rode@telenet.be

zondag 6 november
Ontbijt
11.11.11.-comité
Heerlijk ontbijten en tegelijk de 11.11.11-projecten steunen, dat kan op zondag
6 november in Ons Parochiehuis. De organisatie van het ontbijtbuffet is vanaf
dit jaar in handen van Lien Swalens en Emilie Goessens. ‘Traditiegetrouw
krijgen de fairtradeproducten uit de Oxfam-Wereldwinkel een prominente
plaats op ons buffet’, vertellen ze. Het ontbijt kadert in de 11.11.11-campagne
Santé, die focust op een goede en toegankelijke gezondheidszorg voor
iedereen. ‘Met ons ontbijt steunen we o.a. een project in Peru, waar vrouwen
bij de bevalling vaak gedwongen worden om een keizersnede te laten uitvoeren. Niet omdat het noodzakelijk is voor hun eigen gezondheid of die van de
baby, maar gewoon omdat de privékliniek waar de bevalling plaatsvindt, er
meer geld aan verdient. De vrouwen moeten niet alleen meer betalen, ze
lopen ook meer risico op complicaties. Bovendien is er een gebrek aan
overheidscontrole, wat de deur voor misbruik wagenwijd openzet’, zeggen ze.
11.11.11 geeft niet alleen financiële steun aan dergelijke projecten, maar probeert eveneens politieke druk uit te oefenen. Wie niet aanwezig kan zijn op
het ontbijt, kan het 11.11.11-comité in Sint-Genesius-Rode ook altijd steunen via
het rekeningnummer BE90 3751 0300 9332. (HW)
8.30 tot 12 uur – Ons Parochiehuis • prijs: 17 euro voor volwassenen en 9 euro
voor kinderen • info en inschrijven: Lien Swalens (lienswalens@gmail.com,
0479 52 42 75) of Emilie Goessens (emiliegoessens@hotmail.com, 0476 67 37 78)
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maandag 5 december
Stad, verkeer en luchtpollutie
Dr. Nik van Larebeke, UGent
UPV Zoniën West
15 uur – dienstencentrum De Boomgaard
prijs: gratis
info: Annie Deheegher, 02 305 66 02 of
anniedeheegher@telenet.be

donderdag 10 november
Grensverleggende reportage: Portugal
vtbKultuur
Portugal is een land van zon, zee, wijn en fado, bij toeristen vooral
bekend om zijn schitterende stranden, de grillige rotskust van de
Algarve en zijn boeiende hoofdstad Lissabon. Maar er is heel wat meer:
Romeinse ruïnes, middeleeuwse vestigingen en ongerepte natuurparken
bijvoorbeeld. Jan Thienpont en Rita Vanden Branden komen er alles
over vertellen. Aan de hand van een audiovisuele montage laten ze je
kennismaken met het authentieke Portugal en de gastvrije Portugezen.
‘Elk jaar zetten we zes reisreportages op het programma, telkens van
oktober tot maart’, vertelt Mija De Greef van vtbKultuur. Benieuwd naar
de volgende onderwerpen? In december staat Sicilië centraal, volgend
jaar is het de beurt aan Vietnam, Indochina en de poolgebieden. (HW)
20 uur – CC Wauterbos • prijs: 7 euro (leden van vtbKultuur of VAB
betalen 6 euro) • info: 0478 46 25 41 of sintgenesiusrode@vtbkultuur.be

zondag 20 november
Open wandeling
Zoniënwoud
Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei
Wist je dat de aartshertogen Albrecht en Isabella een
paardenstoeterij lieten bouwen in het Zoniënwoud
en dat de echtgenote van Leopold II er soms ging
wandelen? Of ben je benieuwd naar de verhalen over
bezembinders en spaanderboeren? Dan ben je meer
dan welkom op de open wandeling van de streekgidsen Pajottenland & Zennevallei. Streekgids André
Figeys duikt de geschiedenis van het Zoniënwoud in
en geeft onderweg een heleboel boeiende informatie prijs. ‘We stippelen al meer dan 30 jaar streekverkenningen uit in het Pajottenland en de Zennevallei’,
vertelt Jan Quinart. ‘Tijdens onze wandelingen
focussen we vooral op de historische weetjes en
anekdotes. Wie zin heeft om mee te wandelen, hoeft
vooraf niet in te schrijven. Je moet gewoon tijdig aan
het vertrekpunt zijn. De wandeling door het Zoniënwoud vertrekt aan de Sint-Michielsdreef en duurt
ongeveer 2 à 2,5 uur.’ (HW)
14.30 uur – Sint-Michielsdreef (kruispunt
Waterloosesteenweg en Zoniënwoudlaan)
prijs: 1 euro • info: jan.quinart@telenet.be of
02 569 17 52
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C U LT U U R

237 redenen voor seks
237 redenen voor seks. Het is de titel van het Nederlandse
stuk waarmee Theater Orkater enkele jaren geleden een
hit scoorde. Reden genoeg voor Tania Poppe, om er samen
met Hans Van Cauwenberghe en Peter Van Asbroeck een
pittige, Vlaamse versie van te maken.
Geven jullie het publiek daadwerkelijk
237 goede redenen om seks te hebben? Of gaat het stuk over meer dan
alleen seks?
Van Cauwenberghe: ‘Een Amerikaans
onderzoek heeft aangetoond dat
mensen maar liefst 237 redenen opgeven om seks te hebben. Maar wees
gerust, we gaan tijdens de voorstelling
niet al die redenen opdreunen. We laten
je een beetje in onze mannelijke ziel
kijken en vertellen op een ongedwongen
manier hoe wij omgaan met seks en hoe
onze kijk op seks en liefde met de jaren
geëvolueerd is.’
Van Asbroeck: ‘Onze twee personages
geven een inkijk in hun eigen seksbeleving.
Mijn personage heeft een heel godsdienstige kijk op seks, terwijl het personage
van Hans veel losser met seks omgaat.
Die verschillende benadering zorgt voor
een clash, wat de nodige confrontatie en
ontboezemingen oplevert. Wat de
voorstelling interessant maakt, is dat
deze twee mannen zeer open over seks
praten en de toeschouwer van brandstof voorzien om na te denken over een
onderwerp dat nog altijd gevoelig ligt.’
10

Twee mannen die het op het podium
over seks en relaties hebben. Waarom
zouden vrouwen hiernaar komen kijken?
Van Cauwenberghe: ‘Het is niet omdat
er geen vrouw op het podium staat dat
er geen vrouw aanwezig is. Zo is er een
vrouw die ons brieven schrijft en ons
intieme confessies doet over haar
ervaringen met seks. Zij confronteert
ons met een aantal zaken waarvan we
soms zelf stil worden.’
Van Asbroeck: ‘Die vrouw beleeft een
seksuele renaissance en maakt daarvoor
een aantal ingrijpende keuzes. Maar
afgezien daarvan lijken twee mannen die
open en bloot over de intieme daad
praten, mij een boeiend onderwerp voor
een vrouwelijk publiek.’
Het stuk is een remake van de gelijknamige Nederlandse theaterhit.
Waarin verschilt de Vlaamse van de
Nederlandse versie?
Van Asbroeck: ‘Ik ervaar het stuk als
een universeel verhaal waarin veel
mannen zich zullen herkennen. Ik heb
vooral geprobeerd mijn eigen ziel er zo
veel mogelijk in te leggen.’

Van Cauwenberghe: ‘Eigenlijk is er
niets wezenlijks veranderd. We hebben
wel wat uitdrukkingen vervlaamst en
onze eigen favoriete muziek in het stuk
gebracht, maar het stuk op zich is zo
sterk dat we er bewust voor gekozen
hebben het niet te retoucheren.’
Tijdens de voorstelling delen jullie
heel wat weetjes over de biologie en
psychologie van seks. Zijn jullie er
zelf ook wijzer van geworden?
Van Cauwenberghe: ‘Voor alle duidelijkheid, we geven geen sekslessen. Aan de
hand van persoonlijke en herkenbare
verhalen willen we het publiek in de eerste
plaats een feelgoodvoorstelling bezorgen.’
Van Asbroeck: ‘Ik had vooral een
gevoel van herkenning. Al moet ik er
volledigheidshalve aan toevoegen dat
mijn personage soms nogal wat vreemde
fantasieën heeft. Het gekke was dat we
het tijdens de repetitiedagen bijna
uitsluitend over seks hadden. Zelfs voor
mannen voelde dat wat onnatuurlijk aan.’
De muziek die gespeeld word hebben
jullie zelf gekozen. Wat vertellen die
nummers over jullie?
Van Cauwenberghe: ‘De platen die we
draaien komen uit onze eigen platencollectie. Ze projecteren ons terug in de
tijd, naar ons eerste lief, naar een innige
slow en naar heel wat herinneringen die
ons ertoe aanzetten om tot intieme
onthullingen over te gaan.’

© Tine De Wilde

theater

Op welke manier vullen jullie elkaar aan?
Van Cauwenberghe: ‘In het stuk spelen we
twee personages die elk een uitgesproken
mening over seks hebben. Mijn personage
bevestigt het cliché dat een man elke 7
minuten aan seks denkt, terwijl Peter seks
vooral met voortplanting associeert. Door
hierover met elkaar in dialoog te gaan, helpen
ze elkaar het onderwerp open te breken.’
Van Asbroeck: ‘We voelen elkaar goed aan.
Hans geeft zich helemaal en dat zorgt voor
een aanstekelijke energie. Zoiets van ‘All
right, let’s tango!’’
Zijn jullie er ondertussen achter gekomen
of seks ook gelukkig maakt?
Van Cauwenberghe: ‘Dat is natuurlijk dé
cruciale vraag. Het antwoord is een grote
JA. Seks gaat over zo veel meer dan fysiek
contact. Het gaat erover je met de andere te
verbinden. Als je dat door te vrijen nog kan
versterken, dan is dat toch van het mooiste
dat je op deze planeet kan beleven.’
Van Asbroeck: ‘Seks is een wezenlijk
onderdeel van je geluk. Daarom is het zo
belangrijk om er creatief mee om te gaan. In
het stuk vertellen we daar meer over. Ik geef
alvast dit mee: opletten, rust roest!’
Wat is volgens jullie een goede reden om
naar deze voorstelling te komen kijken?
Van Asbroeck: ‘Het is een spannende maar
tegelijkertijd gezellige voorstelling waarin
zowel emoties als humor aan bod komen.
We doorbreken een aantal clichés en geven
je stof om na te denken over hoe seks je
echt voldoening kan geven.’
Van Cauwenberghe: ‘Gewoon het gegeven
dat je twee mannen op het podium ongegeneerd over hun intieme seksuele ervaringen
hoort praten en ze zich hierover kwetsbaar
durven op te stellen, is dat op zich al geen
prima aanleiding om te komen kijken?’
Nathalie Dirix

zaterdag 3 december
Peter Van Asbroeck en Hans
Van Cauwenberghe
237 redenen voor seks
THEATER, HUMOR

20 uur – GC de Boesdaalhoeve
tickets: 15 euro (basis)

© TDW

Van Asbroeck: ‘Er is een nummer bij dat ik
twintig jaar lang niet meer gehoord had. Het
greep me meteen opnieuw naar de keel. Alle
gevoelens van toen kwamen opnieuw
opborrelen.’

MENSEN
koken

Caldeirada de peixe
Twintig jaar geleden ruilde de toen
twintigjarige Susana Oliveira haar
thuisland Portugal voor België. ‘Ik was
jong en wou de wereld ontdekken’,
vertelt ze. Intussen is ze hier helemaal
ingeburgerd en baat ze in de Dorpsstraat al vijf jaar een traiteurzaak uit.
Oliveira koestert mooie herinneringen
aan haar kindertijd in Portugal. ‘Tijdens
het weekend kwam mijn vader ons soms
voor dag en dauw wekken. Dan mochten
we mee naar het strand, om daar te
wachten tot de vissersboten aanmeerden en we verse vis konden kopen.
Tussen de rotsen gingen we op zoek
naar mosselen of zelfs inktvis. Ook de
echtgenotes van de vissers kwamen elke
dag naar het strand om te kijken of hun
mannen al terug waren van hun tocht
op zee. Soms brachten de vrouwen al
hun ingrediënten mee, zodat ze op het
strand al meteen de vangst van de dag
konden bereiden. Van de geur alleen
kreeg je het water in de mond’, herinnert ze zich.
Haar recept voor een Portugees visstoofpotje of caldeirada de peixe wil
Oliveira graag delen. ‘Vroeger werd zo’n
stoofpotje gemaakt met alles wat er die
dag werd opgevist en werd het opgebouwd uit verschillende laagjes. Ik
verkies om de saus fijn te mixen en de
aardappelen apart te koken, dat ziet er
iets verfijnder uit.’

Ingrediënten voor 6 à 8 personen:
> 1,8 kg vis naar keuze (kabeljauw,
dorade, zeeduivel, baars, zalm …)
> 150 g schaal- en schelpdieren
> enkele gamba’s voor de afwerking
> 0,5 l visfumet (huisbereid of kant-enklaar)
> 3 uien
> 4 teentjes look
> 4 blaadjes laurier
> 2 rode paprika’s
> tomatenpulp of verse tomaten
> 1,5 kg aardappelen
> peper en zout
> olijfolie
> peterselie
Bereiding
> Neem een grote pot en stoof daarin
de uien, look en laurier aan in olijfolie. Doe er ook de tomaten en één
fijngesneden paprika bij.
> Laat alles even sudderen en voeg dan
de visfumet toe. Laat het geheel
opkoken en mix alles tot een gladde
saus. Kruid met peper en zout.
> Snij de vis in stukken en laat hem
gaarkoken in de saus.
> Kook intussen in een andere pot de
aardappelen gaar en voeg ze toe aan
de caldeirada.
> Voeg helemaal op het einde de
schaal- en schelpdieren toe. Als de
schelpen opengaan, is je stoofpotje
klaar.
> Werk af met peterselie en paprikareepjes.
Heidi Wauters
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I N F O R M AT I E
cultuurkalender

woensdag 16 november
Barba Rossa
Van alles en nog iets
FAMILIEVOORSTELLING

14 uur – GC de Muse, op locatie
in de gemeentelijke feestzaal
Drogenbos
tickets: 7 euro (basis)

donderdag 17 november
Jeanine Bisschops &
Frank Van Erum
Het laatste woord
HUMOR

20 uur – GC de Moelie
tickets: 15 euro (basis)

vrijdag 18 november
Jimmy Frey
Seniorennamiddag
MUZIEK

14.30 uur – dienstencentrum
De Boomgaard
De hits volgden elkaar op voor
Jimmy Frey: Rozen voor Sandra,
Saragossa en veel andere
meezingers. Ze passeren zeker
de revue tijdens de seniorennamiddag in dienstencentrum
De Boomgaard.
tickets: 10 euro (basis)
WORDT VERPLAATST NAAR
EEN LATERE DATUM

dinsdag 22 november
Michael Van Peel
Overleeft 2016
eindejaarsconference
(try-out)
HUMOR

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
2016. Het beleg van Europa.
Vergeet de Walen! Horden
vluchtelingen belegeren het
Europese fort. De buitenwereld
verandert. Alleen binnenskamers
in de Wetstraat is het business
as usual. Of, wacht even … Wie
heeft er die achterdeur open
laten staan?!
tickets: 12 euro (basis)
UITVERKOCHT

vrijdag 25, zaterdag 26
en zondag 27 november
Het Kinderuur (te gast)
Sniffel, Snuffel en de
staf van Sinterklaas
FAMILIE, TE GAST

19 uur – GC de Boesdaalhoeve
Een familievoorstelling voor
kinderen van 3 tot 333 jaar.
Reserveer tijdig.
op vrijdag om 19 uur, op zaterdag om 14.30 uur en 17 uur en op
zondag om 10.30 uur, 14.30 uur
en 17 uur
tickets: 7,50 euro (vvk volwassenen) – gratis (kinderen -12 jaar)

zaterdag 3 december
Peter Van Asbroeck
en Hans Van
Cauwenberghe
237 redenen voor seks
THEATER, HUMOR

20 uur – GC de Boesdaalhoeve
Hoeveel redenen heb je nodig
om de koffer in te duiken? Eén?
Twee? Vijf of negenendertig?
Peter Van Asbroeck en Hans Van
Cauwenberghe geven je er 237 in
de Vlaamse versie van de
Nederlandse theaterhit 237
redenen voor seks.
tickets: 15 euro (basis)

Wordt verplaatst naar een latere datum
Jimmy Frey
Seniorennamiddag
MUZIEK

Al op zijn vijftiende verliet een zekere Ivan Moerman
de schoolbanken om zich op de muziek te storten.
Maar het begon pas echt toen hij in 1967 als de
28-jarige Jimmy Frey op het podium van de liedjeswedstrijd Canzonissima stond. Een jaar later had hij
met Zo mooi, zo blond en zo alleen zijn grootste hit
te pakken en sindsdien is hij een begrip in de schlagerwereld. De hits volgden elkaar op: Rozen voor
Sandra, Saragossa en veel andere meezingers. Ze
passeren zeker de revue tijdens de seniorennamiddag in dienstencentrum De Boomgaard. In februari
2014 werd Jimmy Frey door SABAM en Radio 2 in
het Casino Kursaal in Oostende opgenomen in de
Eregalerij voor een leven vol muziek. (BC)
14.30 uur – dienstencentrum De Boomgaard •
tickets: 10 euro (basis)
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Gezocht: soepmakers (m/v/x)
In december en januari zijn studenten opnieuw
welkom in de Boesdaalhoeve om te komen blokken.
Om de studenten een hart onder de riem te steken
willen wij hen elke middag graag een tas verse soep
aanbieden. Maar niet alleen studenten, ook mensen
die graag een babbeltje slaan of eens de (eenzame)
sleur breken zijn welkom. Om de soep te maken zijn
wij op zoek naar vrijwilligers. We denken aan 4 à 6
soepmaakmomenten, 1 keer per week een halve dag
of avond.
Help je graag een handje; of heb je interesse, maar
wil je nog wat extra info? Geef dan een seintje via het
onthaal van de Boesdaalhoeve, 02 381 14 51 of
info@deboesdaalhoeve.be

zondag 27 november
Filosofische wandeling
Arch’educ
VORMING

Je hoeft geen filosofie gestudeerd te hebben om te filosoferen. Dat is het
uitgangspunt van de filosofische wandeling door de natuur van Sint-GenesiusRode onder begeleiding van Papatya Dalkiran. Zij studeerde moraalwetenschappen, schoolde zich bij in de praktische filosofie en filosofeert erop los
met kinderen, jongeren en volwassenen. ‘Al wandelend staan we stil bij
enkele filosofische vragen, we wisselen van gedachten en voeren zo een
filosofisch onderzoek’, legt Papatya uit. ‘Dat klinkt misschien zwaar, maar
dat is het niet. We filosoferen net op een speelse, laagdrempelige maar ook
voldoende diepgaande manier. We beginnen met enkele filosofische vragen
zoals ‘Wat is geluk?’ of ‘Hoe weet je dat je een juiste beslissing hebt gemaakt?’ Door te luisteren naar ervaringen van anderen krijg je meer zicht
op het onderwerp. We bedenken ook samen een centrale vraag met de
groep, waar we ons over buigen. Niet met een los kringgesprek, we graven
diep naar antwoorden, met voor- en tegenargumenten.’ (BC)
10 uur – GC de Boesdaalhoeve • tickets: basisprijs: 11 euro

vrijdag 25, zaterdag 26
en zondag 27 november
Het Kinderuur
Sniffel, Snuffel en de staf van Sinterklaas

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.

FAMILIE

Sinterklaas is zijn staf kwijt. En zonder staf kan hij zijn
werk niet doen. Probleempje dus, en stof genoeg voor
een vrolijk theaterstuk voor kinderen van 3 tot 333 jaar.
De ploeg van Het Kinderuur heeft al meer dan een
halve eeuw ervaring met sinterklaasvertellingen. Het
begon in 1947, toen er in Sint-Genesius-Rode voor het
eerst een groot sinterklaasfeest op touw werd gezet
voor alle kinderen van het dorp. Willem Savenberg
kroop in de huid van nonkel Wim, een figuur die
uitgroeide tot een levende legende in de Rodense
theaterwereld. Willem werd in 1989 zelfs onderscheiden als ‘ridder in de orde van het Gulden Masker’, een
prestigieuze titel in de wereld van het amateurtheater.
Vandaag bestaat Het Kinderuur uit een flinke ploeg
gedreven theatermakers. Nog steeds teert het team op
de verhalen die Willem – nonkel Wim – jarenlang uit
zijn mouw en pen goochelde. ‘Maar dit jaar brengen we
het eerste zelfgeschreven theaterstuk van de huidige
ploeg’, zegt voorzitter Fred Vanderlinden. ‘Stef Savenberg – familie van Willem – kwam op het idee van de
Snoezels. Dat zijn dieren die niemand al ooit gezien
heeft. Ze wonen op een onbewoond eiland. Het toeval
wil dat de staf van Sinterklaas in zee belandt en aanspoelt op dat eiland. Zwarte Piet krijgt van Sinterklaas
de opdracht om de staf te zoeken.’ En dat doet hij, met
de nodige moeilijkheden en spannende avonturen.
(BC)
vrijdag 19 uur – zaterdag 14.30 en 17 uur – zondag
10.30, 14.30 en 17 uur • tickets: 7,50 euro (kinderen -12
jaar: gratis) – GC de Boesdaalhoeve

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.
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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Integratie in vijf faciliteitengemeenten

Simoproject
uit de startblokken

© Tine De Wilde

Het Babycafé in Wezembeek-Oppem

‘Elke gemeente doet nu al aan integratie, maar door samen te werken, kunnen we meer
bereiken.’ Steve Waeyaert, OCMW-secretaris van Sint-Genesius-Rode, ziet veel voordelen
in het Simoproject. Vijf faciliteitengemeenten sloegen de handen in elkaar en de eerste
concrete initiatieven worden nu stilaan zichtbaar.
In juli startte het Simoproject officieel.
Het initiatief kwam van Sint-Genesius-Rode na een projectoproep van de
Vlaamse minister voor Inburgering
Liesbeth Homans (N-VA) in 2015. De
gemeenten Wemmel, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek
sloten zich aan, Kraainem hield de boot
af. De Vlaamse overheid kende een
projectsubsidie van 120.000 euro toe,
verspreid over drie jaar. ‘De vijf gemeenten hebben een intergemeentelijke
14

vereniging opgericht’, legt Waeyaert uit.
‘De bedoeling is om samen te werken
rond integratie en participatie, zodat
nieuwkomers worden gestimuleerd om
deel te nemen aan lokale activiteiten,
aan het verenigingsleven. Dat bevordert
hun integratie.’
Een derde tot bijna de helft van de
inwoners in de faciliteitengemeenten is
van vreemde herkomst: in Rode gaat het
om 34,7 % van de inwoners, in Drogenbos

om 43,8 %, in Linkebeek om 30,2 %, in
Wemmel om 36,6 % en in WezembeekOppem om 38,9 %. De gemeenten en
OCMW’s organiseren al langer elk op
hun grondgebied activiteiten om deze
mensen te betrekken. ‘Door de ervaringen te bundelen, hoeven we niet telkens
opnieuw het warm water uit te vinden.
Wat goed werkt in de ene gemeente,
kan gebruikt worden in een andere
gemeente. Zo bundelen we tijd en
energie. Maar elke gemeente is anders,

I N F O R M AT I E
rand-nieuws

met een andere samenstelling van de
bevolking, andere diensten, oppervlakte
en structuur. Daarom houden we in het
project ook rekening met de lokale
noden.’

Nieuwe website

Inge Devillé van het OCMW van Sint-Genesius-Rode begeleidt het Simoproject.
De eerste realisatie is een nieuwe
website – www.simoproject.net – die de
inwoners informeert over activiteiten en
dienstverlening. ‘De website is er in de
eerste plaats voor de nieuwkomers,
maar ook voor de dienstverleners die er
documenten en informatie op terugvinden of ernaar kunnen verwijzen. Momenteel maken we de website bekend
onder de doelgroep.’
Een ander initiatief is de Simopas. ‘Die
kan je laten afstempelen telkens als je
deelneemt aan een lokale sport- of
vrijetijdsactiviteit. Twintig stempels
geven recht op een waardebon.’ Dat kan
een Randuitcheque zijn of een Colruyt-geschenkkaart, afhankelijk van de
noden van de deelnemers. De doelgroep
is immers heel ruim, van expats en
Europese ambtenaren tot de (kans)
armere inwoners die de grootstad
Brussel zijn ontvlucht.

Activiteiten in elke
gemeente

De deelnemende gemeenten en OCMW’s
zitten geregeld samen om te overleggen
en initiatieven uit te werken. In elke
gemeente staat er al iets op stapel. In
Linkebeek gebeurt er dit najaar een
omgevingsanalyse. Zo krijgt de gemeente
een beeld van welke nieuwkomers er
waar wonen en wat hun noden of
verwachtingen zijn.
Wemmel en Sint-Genesius-Rode starten
ouderklassen op om ouders te helpen
bij de opvoeding en het schoolgaan van

samenwerkingsovereenkomst af met de
vzw PIN. Hun ‘toeleiders in de diversiteit’ (mensen die zelf van vreemde
herkomst zijn die anderen helpen) zullen
ons helpen om de doelgroep naar onze
activiteiten toe te leiden.’

hun kinderen. ‘In Sint-Genesius-Rode
willen we ook onze sport- en vrijetijdsactiviteiten verankeren in het project en ze
uitrollen over de andere gemeenten’,
zegt Devillé. ‘In de herfstvakantie
organiseren we voor het eerst zwemnamiddagen voor onze doelgroep. Niet
alleen voor de mensen uit onze gemeente, maar ook voor die uit de vier andere
gemeenten van het Simoproject.’

Vrijwilligers inzetten

Begin 2017 selecteren de vijf gemeenten
een nieuwe lading acties. Eentje is nu al
bekend. ‘We willen vrijwilligers betrekken bij de activiteiten’, zegt OCMW-secretaris Waeyaert. ‘Want integratie
slaagt het best als alle partijen betrokken worden en naar elkaar toe kunnen
groeien.’ De secretaris hoopt dat het
project na 2018 een vervolg krijgt. De
Vlaamse overheid heeft haar steun
toegezegd tot na de verkiezingen van
2018. ‘We hopen op een verlenging of
een nieuwe projectoproep, want we
merken dat er nood is aan het Simoproject. Er zijn veel nieuwkomers in onze
gemeenten, en koken kost geld.’

Drogenbos startte samen met Riso
Vlaams-Brabant de buurtwerking
Passage 4 op en zal nieuwkomers
stimuleren om deel te nemen aan
activiteiten die er worden georganiseerd. Wezembeek-Oppem start een
project rond occasionele gezinsopvang.
‘Voor ouders die niet elke dag opvang
nodig hebben voor hun kindje, maar wel
af en toe, zodat ze kunnen solliciteren,
naar de VDAB kunnen gaan of een
taalles of integratiecursus kunnen
volgen’, legt Devillé uit.
Andere activiteiten worden in alle
gemeenten van het Simoproject georganiseerd. ‘Zo leiden we de nieuwkomers
naar Café Combinne en de Babycafés.
Waar er nog geen Babycafé bestaat,
richten we er een op. We sloten ook een

Bart Claes

Meer info

Surf naar www.simoproject.net.
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Intégration dans cinq communes à facilités
Les communes de Wemmel, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos et
Linkebeek travaillent ensemble à l’intégration de nouveaux habitants. L’autorité flamande a
accordé un subside pour projets de 120.000 euros. ‘Les cinq communes ont créé une
association intercommunale’, explique le secrétaire de CPAS Steve Waeyaert. ‘L’objectif est de
coopérer dans les domaines de l’intégration et de la participation, afin de stimuler les nouveaux
arrivants à prendre part aux activités locales, à la vie associative’. Inge Devillé du CPAS de
Sint-Genesius-Rode assure l’accompagnement du Simoproject. ‘La première réalisation est la
création d’un nouveau site web – www.simoproject.net – qui informe les habitants sur les
activités et les prestations de services. Le Simopas est une autre initiative. Vous pouvez le faire
estampiller chaque fois que vous participez à une activité sportive ou de loisirs locale. Vingt
cachets donne droit à un bon de valeur.’ L’autorité flamande a promis d’apporter son soutien
jusqu’après les élections de 2018, les organisateurs espèrent que le projet continuera.
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Kruis van graaf de Croix
Dit ‘bemoste’ kruis langs de Gravendreef (het verlengde van de Varkensdreef) herinnert ons aan een jachtongeval van graaf Charles-Edmond-Marie de Croix. Het
opschrift luidt: ‘A / la mémoire / de / Charles-EdmondMarie / Comte de Croix / enlevé subitement / à/ l’affection /
de / sa famille / le / 17 octobre / 1863 / priez / pour lui.’
Charles werd in 1807 geboren in Parijs, en was op het
moment van zijn overlijden heer van Steenokkerzeel.
Met zijn echtgenote en drie kinderen Marie (1836),
Louise (1842) en Charles-Marie-Philippe (1846) woonde
hij op het kasteel van Ham. Hoogstwaarschijnlijk was
hij samen met familie en andere edellieden door burg-

graaf Louis de Jonghe d’Ardoye op het kasteeldomein
van Revelingen uitgenodigd om de herfst in te zetten
met een jachtpartij. Uit het familiearchief konden de
exacte omstandigheden van het overlijden niet worden
achterhaald. Volgens de doodsbrief van de 57-jarige
graaf overleed hij na de ziekenzalving in het kasteel van
Revelingen aan de Eigenbrakelse Steenweg. De nazaten
van de graaf weken uit naar Frankrijk en verbleven in
het kasteel de Digoine, regio Bourgondië. In 2012 werd
de inboedel van dit kasteel openbaar verkocht, onder
andere een schilderij van de verongelukte graaf de
Croix van Claude-Marie Dubufe.
Foto: Johan Stoffels, tekst: Jan De Cock

