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Achterstand sociale woningbouw inhalen
Het gemeentebestuur en het OCMW willen de komende
jaren fors inzetten op de bouw van extra sociale
woningen. Vandaag zijn er in Sint-Genesius-Rode
120 sociale woningen die tegen goedkopere tarieven
worden verhuurd aan wie het financieel minder breed
heeft. Volgens het ‘Bindend Sociaal Objectief’ van de
Vlaamse overheid moeten er echter nog eens zoveel
bijgebouwd worden. De achterstand helemaal inlopen
wordt moeilijk, maar zowel het gemeentebestuur als
het OCMW maken werk van nieuwe projecten. ‘Ons
voornemen is om alles in het werk te stellen om dat
Bindend Sociaal Objectief te halen’, zegt OCMWvoorzitster Anne Troussel (IC-GB). ‘In de Dorpsstraat
komt er een nieuwbouw van zes woongelegenheden,

waarvan vier sociale woningen. Als het ruimtelijk
uitvoeringsplan is goedgekeurd, kunnen we een tiental
sociale woningen bouwen aan de Boomgaardweg. De
sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei
plant ook nog zes tot acht sociale appartementen in de
Kerkstraat zodra de oude pastorie gesloopt is.’ Verder
rekent Troussel er vooral op dat de privéontwikkelaars
ook sociale woningen zullen bouwen. ‘Daarvoor
hebben we in 2017 een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met Woonpunt Zennevallei, zodat we in
bepaalde gebieden met projectontwikkelaars kunnen
samenwerken. Dat is onder andere het geval op de
hoek van de Zoniënwoudlaan en de Gemeentehuislaan.’
(BK)

Start wekelijkse markt in Rode
De Rodenaren kunnen voor het eerst in twintig jaar opnieuw naar een wekelijkse markt
in hun eigen dorp. Zondagvoormiddag zakten honderden inwoners af naar het Dorpsplein
waar de eerste markt in twintig jaar plaatsvond. Er stond onder andere een bloemenkraam, een groenten- en fruitkraam maar ook een viskraam en een kaasboer.
‘We willen van deze markt een succes maken’, legt schepen van Wekelijkse Markt Philippe
De Vleeschouwer (IC-GB) uit. ‘Daarom vroegen we eerst aan de mensen wanneer ze
graag naar de markt gingen. Zondagochtend kreeg de voorkeur. De zoektocht naar
marktkramers bleek niet zo eenvoudig maar we vonden toch een tiental kandidaten.
Hopelijk kan het aanbod de komende maanden nog uitbreiden.’ (BK)
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I N F O R M AT I E
uit de gemeente

Vijver
Bierenberg
binnenkort
toegankelijk?

© BK

Het gemeentebestuur wil de vijver
van de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) tussen de Bierenberg en het
Visserspad toegankelijk maken voor
het publiek. Tegelijk kan de vijver
ook dienen als bufferbekken voor
regenwater. Daarvoor moet er eerst
een onteigening gebeuren. Er is een
openbaar onderzoek gestart. Het
project kadert in het landinrichtingsplan Molenbeekvallei. Daarvoor
werkt Sint-Genesius-Rode samen
met de Vlaamse Landmaatschappij.
In het verleden werd al geprobeerd
om de vijver aan te kopen, maar een
bod van 240.000 euro werd toen
geweigerd. Daarom wordt nu een
onteigeningsplan opgesteld, al
hoopt de gemeente dat er nog een
akkoord uit de bus kan komen. Een
onteigeningsprocedure kan immers
lang aanslepen. (BK)

Telex
• Meer dan twee jaar nadat de wegenen rioleringswerken in het centrum
begonnen, komt het einde in zicht.
Na de zomervakantie is de aannemer
opnieuw aan de slag gegaan in de
Oliebronstraat en de Gemeentehuislaan. Als alles klaar is, zal het onderste
deel van de laan verkeersvrij zijn en zal
er aan het huidige rondpunt een
kiss-and-ridezone worden aangelegd.
• De grote collectorwerken in de Kwadebeekvallei zijn een nieuwe fase ingegaan.
Je moet omrijden via de Bosstraat en
de Zoniënwoudlaan en ook in de
Paddenstraat zijn de rioleringswerken
gestart. Tegelijk wordt er verder
gewerkt aan de pompstations.
• Kenny Dehaes stopt aan het einde van
het seizoen met wielrennnen. Dehaes is
aan de slag bij Lotto-Soudal en was
sinds jaar en dag de enige profrenner
uit Sint-Genesius-Rode in het peloton.
Hij won onder andere Halle-Ingooigem
en als belofte won hij destijds de Ronde
van Vlaanderen.
• Vlaanderens grootste youtuber Vince
Okerman is verhuisd. Hij verruilt
Sint-Genesius-Rode voor Gent. Onder
het pseudoniem Vexx deelt hij zijn
tekeningen en andere kunstwerken
met de hele wereld. Maar liefst 1,8
miljoen mensen volgen zijn kanaal op
de populaire videosite. De voorbije
zomer hing hij nog een van zijn werken
op in het Hallerbos.
• Enkele Schotse tradities werden begin
september getoond in het Boesdaalpark,
waar de fameuze Highland Games
werden georganiseerd. De ploegen
moesten zich meten in disciplines
als boomstamwerpen, zakgooien,
gewichtheffen, een boomstamrace
en boomstamzagen.
• We zien de Brusselse brandweer steeds
vaker uitrukken in onze gemeente. In
de Vlaamse Rand moest het Brusselse
korps vorig jaar 917 keer uitrukken. Dat
is bijna een verdubbeling in vergelijking
met drie jaar geleden. Dat ze in SintGenesius-Rode vaak interventies voor
hun rekening nemen, hoeft niet te

verbazen omdat de voorpost
Eikenbos in Ukkel vlakbij is.
• De scholengroep waar ook het OnzeLieve-Vrouwinstituut deel van uitmaakt,
heeft een nieuwe directeur. Dany
Berckmans gaat met pensioen en
Lander Van Medegael neemt de fakkel
over. Geen nood als die namen niet
meteen een belletje doen rinkelen.
Lokaal zijn het de plaatselijke directeurs
die vooral contact hebben met ouders
en leerlingen.
• De flitscamera’s van de politie draaien
overuren op de Eigenbrakelse Steenweg.
In 2018 werden er maar liefst 2.203
bestuurders geflitst, of bijna de helft
van alle chauffeurs die in Rode tegen de
lamp liepen. Op de steenweg wisselt een
zone 50 een paar keer met een zone 70
en zo laten heel wat bestuurders zich
blijkbaar verrassen.
• De Rode Duivels promoten een nieuw
spel dat vzw ‘de Rand’ met de Belgische
Voetbalbond uitwerkte. Met het memoryspel kunnen anderstalige voetballertjes
hun voetbalwoordenschat bijschaven.
Ook andere verenigingen kunnen er
gebruik van maken. De Voetbalbond
en vzw ‘de Rand’ denken intussen al na
over andere initiatieven.
• Het Dorpsplein blijkt sinds de heraanleg
een ideaal evenementenplein. De
gemeente organiseerde er al activiteiten,
maar ook vtbKultuur palmde het plein
in voor de vijfennegentigste verjaardag
van de afdeling. Iedereen kon er terecht
voor een reuzenbarbecue en enkele
optredens en workshops. (BK)
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MENSEN
verhalen langs de Molenbeek

David Decuypere over de Molenbeek in zijn achtertuin

‘De vis verdween, maar
kikkers zijn er in overvloed’
Op een warme zomerdag strijken we neer in de Stationsstraat, in de gezellige tuin
van David Decuypere en Lia Harnie. Veel dichter bij de Molenbeek kan je niet wonen:
ze kabbelt letterlijk door hun achtertuin. Tijd voor een gesprekje met deze geboren
en getogen Rodenaren over het leven langs de beek.

Zowel David als zijn echtgenote Lia zijn
opgegroeid in Rode en hebben nooit
ergens anders gewoond. ‘Toen we de
gelegenheid kregen om het huis van
mijn grootvader te kopen, hebben we
niet getwijfeld. Ik zag onmiddellijk hoe
we dit hier konden omtoveren tot twee
mooie wooneenheden. Nu moeten we
er alleen nog de finishing touch aan
geven. Ik ben trots op het eindresultaat’,
vermeldt David.
‘We wonen hier graag’, vult Lia aan. ‘We
zitten in een gezellig stukje natuur, maar
toch overal dichtbij. Het treinstation is
op loopafstand, de crèche van ons
zoontje Victor is vlakbij en onze ouders
wonen niet veraf. Met jonge kinderen is
het fijn om je ouders en schoonouders
in de buurt te hebben. Als kinesiste doe
ik veel huisbezoeken, maar ik heb hier
thuis ook een praktijkruimte.’ David
hoeft amper anderhalve kilometer te
rijden naar zijn werkatelier. Zijn eigen
bedrijf – Dadec Interieur, gespecialiseerd
in binnenschrijnwerk op maat – verhuisde
onlangs van Essenbeek naar Rode. ‘Bijna
negen jaar lang was het bedrijf gevestigd
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in Halle, maar die gebouwen begonnen
stilaan uit hun voegen te barsten. Als bij
toeval kwam er in Rode aan de Kwadeplas
een perfecte locatie vrij’, zegt hij.

Kinderziektes

Nochtans was die verhuizing eerder een
toevallige samenloop van omstandigheden.
‘Het afgelopen jaar kreeg ik zowat alle
mogelijke kinderziektes door via mijn
zoon Victor’, vertelt David. ‘Niet kunnen
werken is voor een zelfstandige een
ramp. Het zit ook niet in mijn karakter
om zomaar in de zetel te hangen. Ik
probeerde mijn verplichte bedrust
nuttig te spenderen door te surfen op
Immoweb. Op een dag zag ik daar
toevallig een groot atelier bij de zoekertjes
staan. Er stond één foto van de binnenkant bij, zonder adresgegevens. Er werd
alleen vermeld dat het gebouw ergens in
het centrum van Rode lag. Ik dacht: ik
moet weten waar dat is.’ Die locatie
bleek de Kwadeplasstraat te zijn. ‘Ik ben
heel blij dat we daar terechtgekomen
zijn’, zegt David. ‘De ruimte is drie keer
zo groot als in Essenbeek, we kunnen
er echt ons ding doen. Alleen al qua
stockage heb je als schrijnwerker snel
veel plaats nodig.’
David en Lia leerden elkaar kennen toen
ze allebei in de groepsleiding stonden bij
de scouts van Rode. ‘Toen ik scoutsleider
was, kwam ik hier met de jongverkenners
in de Molenbeek spelen’, herinnert David
zich. ‘Er stond toen niet zo veel water in,
maar slib was er des te meer. Als we dan
ook nog een rookbommetje gooiden,
werd die beek ineens een griezelige

tunnel. Er waren toch een paar
scoutsleden die niet zo op hun
gemak waren. Eerst een grote
mond, maar achteraf was het
veel minder’, lacht hij.
‘Van de Molenbeek in onze tuin
hebben we geen last’, aldus
David. ‘We hebben nog geen
wateroverlast gehad, al komt
het water bij hevige regenval
wel hoog. Maar overstromingen
hebben we nog niet meegemaakt.
Omdat we de geschiedenis van
de beek en ook de overstromingsgevoeligheid een beetje kenden,
ligt hier een ingenieus systeem
met terugslagkleppen en
dergelijke. Daar hebben we
goed over nagedacht. Mijn
grootvader wist wat de aandachtspunten waren. Dat was
mooi meegenomen’, vertelt hij.
‘In de zomer van 2011, toen ook
dat hevige noodweer over de
weide van Pukkelpop trok, is
het hier wel overstroomd. Toen
woonde peter Jef hier nog’,
vult Lia aan.

Kikkers
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‘We hebben dit huis gekocht in 2012’,
steekt David van wal. ‘Het was de
woning van mijn grootouders, waarvan
we enkel de vier muren hebben laten staan.
Binnenin hebben we alles gestript en
verbouwd tot twee duplexappartementen.
In 2014 zijn we hier komen wonen. Eerst
woonden we in het bovenste appartement,
terwijl we het onderste verder konden
afwerken. Later verhuisden we naar de
benedenverdieping.’

‘Als het echt warm is buiten, ruik je de
beek’, zegt David. ‘Ik vermoed dat er op
sommige plekken toch nog rioolwater in
de Molenbeek zal belanden. Voor de rest
vinden we het leuk, zo’n beekje in onze
tuin. Mijn grootvader vertelde al eens
verhalen van vroeger, toen er nog vis in
de beek zat. Dat waren andere tijden.
Vis zal er volgens mij niet meer in de

EN

And a stream runs through it
A hot summer’s day sitting in David
Decuypere and Lia Harnie’s delightful
garden in Stationsstraat. You can’t live
much closer to the Molenbeek stream: it
literally runs through their backyard.
We don’t mind having the stream in our
garden,’ says David. We haven’t had any
water problems yet, even though the
water does rise quite high when there is a
heavy rainfall. But we haven’t to contend
with flooding up to now. We knew a bit
about the history of the stream and the
risk of floods, hence the ingenious system
that has been created here with check
valves and suchlike. We gave this a lot of
thought. My grandfather knew the main
things to look out for. So that was very
useful ‘, he says. In the summer of 2011,
when the Pukkelpop meadow was hit by
heavy storms, there was some flooding
here as well. Peter Jef was still living here
at the time’, adds Lia.

Molenbeek zwemmen, maar kikkers
hebben we hier in overvloed’, vertelt hij.

rolschaatsen. We kijken er al naar uit om
onze kroost daar te leren fietsen.’

David en Lia zijn het er allebei over eens
dat er in Rode de laatste jaren serieuze
inspanningen geleverd worden om het
dorpscentrum aangenamer te maken.
‘De nieuwe speeltuin in het dorp is een
mooie aanwinst. Daar is altijd veel volk.
Ook in het vernieuwde Novarodepark
is het aangenaam wandelen. Je ziet er
bovendien veel kinderen fietsen of

Weggaan uit Rode is voorlopig niet aan
de orde voor het koppel. ‘We dachten
eigenlijk dat dit het plekje was waar we
ons definitief zouden settelen, maar
toen bleek Lia plots zwanger van een
tweeling’, vertelt David. ‘We zullen op
termijn moeten bekijken of er hier in de
Stationsstraat ruimte genoeg is voor
ons vijven. Al gaan we er voorlopig van

uit dat dat wel het geval zal zijn. Op dat
vlak zijn we allebei even nuchter en
praktisch ingesteld: we zijn ervan
overtuigd dat we voor alles een oplossing vinden. We hebben hier nu iets
moois opgebouwd en ook de zaak is in
volle expansie. We zien wel wat het
wordt en waar het leven ons brengt.
Maar voorlopig hebben we andere
prioriteiten’, lachen ze.
Heidi Wauters
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I N F O R M AT I E
verenigingen

zondag 29 september
Algemene vergadering met
aanwerving nieuwe kernleden
JH Animoro
16 uur – JH Animoro
Wil jij ook af en toe een handje toesteken en deel
uitmaken van het topteam dat je favoriete
jeugdhuis draaiende houdt? Kom stipt om 16 uur
langs.
info: jeugdhuisanimoro@gmail.com

vrijdag 4 oktober
Gezinsweekend Beveren
PASAR Sint-Genesius-Rode
Van der Valk Hotel Beveren
Geniet van een luxueus en aangenaam verblijf in
een superiorkamer, geschikt voor 1 of 2 personen.
Inschrijven voor 23 januari.
info: pasar.rode@telenet.be

maandag 7 oktober
Voordracht: Onze toekomst?
Feiten en trends uit de wetenschap
UPV Zoniën-West
15 uur – LDC De Boomgaard
Voordracht door prof. De Greve (vakgroep Fysica
VUB).
info: janssens_irma@hotmail.com

vrijdag 11 oktober tot
zondag 13 oktober
Tentoonstelling kunstverenigingen
ap-Art en 10x10
openatelierdagen rOdeArt
19 tot 22 uur (vernissage op vrijdag),
11 tot 18 uur (zaterdag en zondag)
GC de Boesdaalhoeve
Lees meer op p. 8-9.
gratis
info: www.deboesdaalhoeve.be, www.rodeart.be

zaterdag 12 oktober
Ziekenzorgnamiddag
Samana

maandag 7 oktober
Lezing: Onze toekomst? Feiten en trends uit de wetenschap
UPV Zoniën-West
Elke eerste maandag van de maand organiseert UPV Zoniën-West een voordracht
in dienstencentrum De Boomgaard. Daarbij is het altijd de bedoeling om
soms complexe wetenschappelijke thema’s op een begrijpelijke manier uit
te leggen.
‘In oktober geeft professor Jean-Pierre De Greve van de vakgroep fysica aan
de VUB een toelichting bij de rol van de wetenschap in onze leefwereld’,
vertelt Irma Janssens van UPV Zoniën-West. ‘Dat gaat heel ruim, van de
bevolkingsgroei over de klimaatverandering tot de hogere levensverwachting
en de nood aan gezond en lekker voedsel die daarmee gepaard gaat. We
proberen medische en niet-medische onderwerpen af te wisselen bij de
keuze van onze lezingen’, vertelt Irma. ‘In november staat een voordracht
over de relatie tussen hersenen en gedrag op het programma.’ (HW)
15 uur – dienstencentrum De Boomgaard • gratis • info: Irma Janssens
(02 380 55 43, 0477 34 04 65, • upv.zonienwest@gmail.com) of
Annie Deheegher (02 305 66 02, anniedeheegher@telenet.be)

13.30 uur – LDC De Boomgaard
Met animatie, hapjes en drankjes.
info: 02 380 37 75

donderdag 24 oktober
Bedrijfsbezoek aan hoeve Cuvry
Femma
14 uur – hoeve Cuvry
(Jozef Hauwaertstraat 42, Dworp)
prijs: 7 euro (leden), 12 euro (niet-leden)
info: groep.femmarode@gmail.com

zaterdag 26 oktober
Vijfde spaghettifestijn
JH Animoro
vanaf 18 uur – Ons Parochiehuis
Na het eetfestijn volgt de Foyerfuif.
info: jeugdhuisanimoro@gmail.com

zaterdag 2 november
Halloweenfeestje
JH Animoro
20.30 uur – JH Animoro
Trick or treat! Kom verkleed en krijg korting.
info: jeugdhuisanimoro@gmail.com
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donderdag 24 oktober
Bedrijfsbezoek aan hoeve Cuvry
Femma Rode
Femma Rode krijgt een blik achter de schermen bij
hoeve Cuvry in Dworp. ‘We bezoeken de varkenskwekerij, waar aandacht is voor de korte keten, van de
boer rechtstreeks naar de klant’, vertelt Suzy Plompen.
‘Vanaf de geboorte worden de varkens bij hoeve Cuvry
gevoederd met voeders op basis van niet genetisch
gemanipuleerde granen, zonder antibiotica, groeibevorderaars of dierlijke vetten. Na de rondleiding is er
tijd voor een proeverij met aangepaste streekbieren of
sappen. Wie wil, kan ook vlees kopen in de hoevewinkel.’
Dit najaar heeft Femma Rode nog enkele andere leuke
activiteiten op het programma staan. ‘Op vrijdag
29 november gaan we bloemschikken’, zegt Suzy. ‘We
leren een opbindtechniek en maken zo een kerstslinger
van natuur- en recuperatiemateriaal. Op donderdag
5 december houden we in de Rodense bibliotheek een
bespreking van het boek De acht bergen van Paolo
Cognetti. Na de boekbespreking keuvelen we verder
met een lekker stuk pizza.’ (HW)
13.30 uur (afspraak aan de Gemeentehuislaan ter
hoogte van de Fortis-bank om te carpoolen) en
14 uur (afspraak bij hoeve Cuvry, Jozef Hauwaertstraat
42, Dworp) • prijs: 7 euro (leden), 12 euro (niet-leden)
info en inschrijven: groep.femmarode@gmail.com

maandag 4 november
Voordracht: de relatie tussen
hersenen en gedrag
UPV Zoniën-West
15 uur – LDC De Boomgaard
Er gaat een enorme fascinatie uit van de werking
van onze hersenen en de manier waarop ze onze
gedragingen, psychologische functies en mentale
vermogens controleren. Professor D’hooge geeft
tekst en uitleg.
info: janssens_irma@hotmail.com

zondag 10 november
Landschapswandeling Odeghien
Natuurpunt Rode
13.30 uur – vertrek Zevenbronnen
(oude watermolen)
We wandelen vanuit het prachtige Zevenbronnen
over de taalgrens naar het weinig bekende
Odeghien en genieten van mooi bewaarde
hoekjes.
info: René Marcelis, 0474 01 47 14

zaterdag 18 januari
Boesdaalquiz
Schrijf je in voor de Boesdaalquiz vanaf 1 oktober
Of je nu een doorgewinterde quizzer bent of nog wat
groen achter de oren, op de Boesdaalquiz beleeft
iedereen een fijne avond. Ons quizteam zorgt voor een
arsenaal aan vragen over de meest uiteenlopende
thema’s, inclusief een plaatselijke ronde waar je kennis
over Rode en omgeving beloond wordt. Ook je smaakpapillen worden geprikkeld. Onder het motto ‘deelnemen
is belangrijker dan winnen’ gaat elke ploeg met een
mooie prijs naar huis. Vaardig dus 4 tot 6 deelnemers
uit jouw vereniging af en ga de uitdaging aan.
20 uur – GC de Boesdaalhoeve • prijs: 15 euro per ploeg

Verenigingsactiviteiten online doorsturen
Wil je de activiteiten van je vereniging in buurten zien verschijnen?
Surf naar www.deboesdaalhoeve.be/activiteitenformulier en vul online het activiteitenformulier in. Jouw activiteit verschijnt dan in de gemeenschapskrant, op de website
van GC de Boesdaalheve onder verenigingen/activiteiten en op de UIT-databank
www.uitinvlaanderen.be.
Wil je op de hoogte zijn van de deadlines voor buurten? Stuur een e-mail naar
info@deboesdaalhoeve.be en we bezorgen je maandelijks een herinneringsmail.
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Samen
exposeren

verenigen

vrijdag 11 oktober tot
zondag 13 oktober
Tentoonstelling
kunstverenigingen
ap-Art en 10x10
Openatelierdagen
rOdeArt

Kunstverenigingen ap-Art en 10x10 stellen samen tentoon
tijdens de openatelierdagen rOdeArt. Lees verder en maak
kennis met beide verenigingen.

19 tot 22 uur (vernissage op vrijdag),
11 tot 18 uur (zaterdag en zondag)
GC de Boesdaalhoeve
gratis
info: www.deboesdaalhoeve.be,
www.rodeart.be

Kunstkring 10x10
Variatie troef

© Tine De Wilde

Hoe kreeg 10x10 als kunstvereniging destijds die
opmerkelijke naam?
Katrien Voets: ‘Jos Bonehill was in 1989 de oprichter van
onze vereniging, intussen 30 jaar geleden. Hij verzamelde
tien kunstenaars rond zich die in evenveel disciplines werken
exposeerden. Vanuit die invalshoek ontstond de naam 10x10.
Doorheen de jaren zijn er kunstenaars vertrokken, nieuwe
leden bijgekomen, maar toch blijft het aantal schommelen
rond die tien. Nieuwe leden zijn vaak kennissen of vrienden
van huidige leden en zo krijg je een natuurlijk verloop. De
technieken die we beoefenen zijn na meer dan 25 jaar nog
altijd heel verschillend. Er zijn leden die schilderen, maar ook
keramiek, fotografie, textiel, aquarellen, porselein en andere
kunstvormen komen aan bod. Dat maakt een tentoonstelling
van onze groep boeiend voor het publiek. Die diversiteit is
erg belangrijk in onze vereniging.’

Kunstkring 10x10 bestaat dit jaar dertig
jaar. Katrien Voets is een van de leden die al
jaren meedraait in de groep. ‘Niemand heeft
het voor het zeggen bij 10x10 en dat levert
vaak de beste ideeën op’, zegt ze.
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Maken jullie samen kunst?
Voets: ‘Organisatorisch is het niet eenvoudig om iedereen
op een vast moment en een regelmatig tijdstip samen te
brengen. We wonen ook niet allemaal in elkaars buurt. De
leden zijn onder andere afkomstig van Beersel en zelfs
Braine. Eigenlijk heeft iedereen een eigen atelier waar hij of
zij aan de slag gaat. Voor de tentoonstellingen zijn we altijd
razend benieuwd naar wat de collega’s gemaakt hebben. De
kunstwerken kunnen dan wel heel verschillend zijn, toch
beïnvloeden we elkaar soms. Zo maakte ik eens een werk
met een mooi motief dat iemand anders in de groep aanreikte.’
Tonen jullie de kunstwerken vaak aan het grote publiek?
Voets: ‘Elke twee jaar organiseren we een tentoonstelling.
Daar proberen we altijd iets speciaals van te maken. Zo
vroegen we vorige keer de Koninklijke Fanfare Eendracht
Maakt Macht uit Lot om enkele muziekstukken te spelen.
Tijdens de openatelierdagen heeft de Boesdaalhoeve op
vrijdagavond ook een orkest geprogrammeerd. Muziek
vrolijkt een tentoonstelling op, dus dat vinden we zeker een
prachtig initiatief. We werken ook samen met verenigingen
buiten Sint-Genesius-Rode. Zo stelden we al eens tentoon in
Bergen. Dichter bij huis werkten we al eens samen met de
sterrenkundevereniging Mercurius in Halle. We beslissen als
groep telkens samen over wat we doen. 10x10 is een kleine
vereniging. Iedereen heeft evenveel te zeggen. Dat levert
vaak leuke ideeën op.’ (BK)

FR

Le cercle artistique 10X10 et le groupe artistique ap-Art
exposent ensemble
Les associations artistiques Ap-art et 10x10 exposent ensemble du
vendredi 11 octobre au dimanche 13 octobre à l’occasion des
OpenAtelier Dagen rOdeArt.

Le cercle artistique 10X10 fête son trentième anniversaire cette
année. Katrien Voets est un des membres du groupe depuis de
nombreuses années. ‘Jos Bonehill a créé cette association en 1989. Il
a réuni autour de lui dix artistes qui exposaient des oeuvres dans
autant de disciplines. Ce qui explique l’origine du nom 10X10.’
Il y a vingt ans, l’artiste Janot Michiels a pris sous son aile un groupe
d’élèves dans la Laatbloeiersacademie à Alsemberg. A son départ, les
amis ont décidé de continuer à peindre avec elle: ap-Art était né.

Kunstgroep ap-Art
Samen grenzen verleggen

Hoe is ap-Art ontstaan?
José Konings: ‘De leden hebben elkaar vijftien jaar geleden
gevonden in de Laatbloeiersacademie in de Meent in Alsemberg.
Janot Michiels gaf toen les aan de academie en heeft ons
heel wat bijgebracht. Maar toen ze er stopte besloten een
vijftal cursisten om samen met haar verder te schilderen. Zo
ontstond ap-Art. Elke maandag van 13 tot 18 uur komen we
samen in de Boesdaalhoeve en schilderen we samen.
Janot is nog altijd trouw op post.’
Bevordert samen schilderen de creativiteit?
Konings: ‘Natuurlijk. Onze groep kiest vooral voor acrylverf.
De leden maken abstracte werken. Toch heeft iedereen zijn
eigen stijl ontwikkeld. Tijdens de ateliers in de Boesdaalhoeve
bewonderen we elkaars werken en geven we feedback. Zo
leren we van elkaar. Het is een gezellige manier om samen je
hobby te beoefenen, maar ook om voortdurend je techniek
bij te schaven. Je verlegt je grenzen.’
Zien jullie elkaar vaak buiten de ateliers?
Konings: ‘Naast ons wekelijkse moment gaan we als groep al
weleens op uitstap. Dan bezoeken we samen tentoonstellingen.
Ap-Art is ontstaan uit een vriendengroep. De uitstapjes zijn
het ideale moment om wat meer tijd met elkaar door te
brengen.’
Exposeren jullie vaak samen?
Konings: ‘Onze schilderijen sieren al eens openbare
gebouwen en ook in een bank was er werk te zien van ons.

© Tine De Wilde

Kunstenares Janot Michiels nam bijna
twintig jaar geleden een groepje leerlingen
onder haar vleugels in de Laatbloeiersacademie in Alsemberg. Toen ze daar vertrok,
besloten de vrienden om samen met haar
verder te schilderen: ap-Art werd geboren.
José Konings was er van in het begin bij.

We mogen best fier zijn over de kwaliteit die we afleveren. Zo
kan je schilderijen van onze groep zien in het restaurant De
Pastorie in Alsemberg, maar we hebben ook al tentoongesteld in
het woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle. De locaties zijn heel
uiteenlopend. Als kunstenaar is het leuk om je werk aan de
buitenwereld te tonen. Zelf organiseren we om het anderhalf
jaar een tentoonstelling. Die vond eerder al plaats in cultureel
centrum Wauterbos, maar ook in de Boesdaalhoeve exposeren
we graag.’
De openatelierdagen in de Boesdaalhoeve zijn dan een
nieuw hoogtepunt?
Konings: ‘We zijn ontzettend blij dat we met 10x10 samen naar
buiten treden. Voor ons is het de eerste keer dat we samenwerken.
Elke kunstvereniging heeft haar eigen insteek. Bij ons zal je enkel
schilderkunst bekijken, maar bij de collega’s van 10x10 kan je
meerdere disciplines zien.’ (BK)
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C U LT U U R
humor

vrijdag 18 oktober
Han en Grietje
Han Coucke en
Griet Dobbelaere
HUMOR

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

Han en Grietje is eigenlijk de viering
van de twintigste verjaardag van jullie
vriendschap. Waarom heeft het zo
lang geduurd vooraleer jullie samen
op de planken stonden?
Han Coucke: ‘We leerden elkaar als
jonge twintigers kennen op de toneelschool in Gent. Professioneel zijn we
daarna onze eigen weg gegaan, ik
voornamelijk in de comedy, Griet in het
theater. Maar onze vriendschap is al die
jaren gebleven. Ik ben ook peter van
haar zoontje. Eigenlijk zeggen we al
twintig jaar met Nieuwjaar: Dit wordt
het jaar waarin we samen een voorstelling
maken. En nu is het er eindelijk van
gekomen.’
Griet Dobbelaere: ‘We zijn eigenlijk
vooral tot het besef gekomen dat als
we nog wachten tot we allebei zestig
zijn, en oud en lelijk, niemand ons nog
gaat willen.’ (lacht)

Stand-upcomedian Han Coucke en actrice Griet
Dobbelaere wonnen onlangs met hun voorstelling
Han en Grietje het Utrechts Cabaret Festival. Op
vrijdag 18 oktober is het humoristische duo te gast
in de Boesdaalhoeve.

Comedy en theater lijken twee
behoorlijk verschillende werelden.
Jullie proberen ze samen te brengen
op één podium.
Han: ‘Eigenlijk lachen we in de voorstelling
wat met elkaars wereld. De theaterwereld

Han en Grietje, eerste man-vrouwduo
in Belgisch cabaret

10

© Tine De Wilde

‘We lachen met
elkaars wereld

Was het van meet af aan duidelijk wat
voor voorstelling het zou worden?
Griet: ‘Ja en nee. Er is natuurlijk een
proces aan voorafgegaan van dingen
uitproberen, schrappen en toevoegen.
Maar het stond wel vast dat we iets
wilden doen met het #metoo-verhaal.
Dat heeft de verhouding tussen mannen
en vrouwen in deze tijd grondig door
elkaar geschud. Veel zekerheden zijn
weggevallen. We gaan in de show op
onze eigengereide manier na wat nog
kan en wat niet meer.’
Han: ‘We hebben vier jaar op de theaterschool gezeten, dus we hebben qua
#metoo wel wat meegemaakt. (lacht)
Maar we hebben het uiteraard ook over
de vraag van 1 miljoen: Is een vriendschap
zoals de onze überhaupt mogelijk
zonder dat er ooit seksuele aspecten
spelen? Over die cliffhanger hou ik
natuurlijk de lippen stijf op elkaar.’

MENSEN

Nederland lust er blijkbaar wel pap van,
want jullie wonnen het Utrechts Cabaret
Festival.
Griet: ‘Tot onze eigen verbazing, ja. (lacht)
We hadden ons ingeschreven om te testen
of onze voorstelling ook zou kunnen aanslaan
bij een Nederlands publiek.’
Han: ‘We hadden weinig verwachtingen en
brachten zo goed als geen publiek uit onze
Gentse heimat mee. Dus waren we extra blij
met die prijs van de jury én de publieksprijs.’
‘Han en Grietje hebben een lekker
interactieve opening en zijn een professioneel en goed op elkaar ingespeeld
duo. Ze beheersen alle facetten van
uitbundig tot verstilling.’ Zo omschreef
de Utrechtse jury jullie.
Han: ‘Dat was een compliment waarvan we
gingen blozen. Anderzijds staan we natuurlijk elk apart al 20 jaar op de planken. Ik als
stand-upcomedian Han Solo en Griet als
actrice in het jeugdtheater bij onder meer
de Kopergietery en Studio Orka. We zijn
geen groentjes meer. Dat helpt als je een
voorstelling als deze maakt, waar je je
eigenlijk wat op glad ijs begeeft.’
Griet: ‘Ook het feit dat we al al die jaren
vrienden zijn, speelt zeker mee. We voelen
ons op ons gemak bij elkaar, ook op het
podium. En we kennen elkaar door en door.’
Jullie eerste gezamenlijke productie is
een feit. Is het experiment voor herhaling
vatbaar?
Griet: ‘We kunnen nog altijd vlotjes door
één deur, dus dat is al een succes. (lacht) Ik
amuseer me kostelijk op het podium en ik
hou ervan om die humoristische actrice in
mezelf naar boven te halen. Voor mij smaakt
het naar meer, ja.’
Han: ‘Voor mij zeker ook. Het is fijn om wat
meer de acteur in mezelf naar boven te
halen én samen te spelen. Han Solo is echt
wel solo hè. (lacht) Maar we blijven uiteraard
ook ons eigen ding doen. Een echt komisch
duo à la Gaston en Leo zijn we niet van plan
om te worden.’ (lacht)
Tina Deneyer

David Maes
Pa-pasta of pa-rijst
‘Ik volg zelden recepten en kook het
liefst van al uit de losse pols. Maar in een
gezin met twee kinderen heb je wel wat
organisatie in de keuken nodig’, vertelt
David Maes. ‘Over het algemeen ben ik
degene die achter de kookpotten staat,
terwijl mijn vrouw ‘taximama’ speelt. Ik
zoek meestal gerechten die we in grote
hoeveelheden kunnen klaarmaken of in
de diepvries kunnen bewaren voor de
drukste momenten. Zo is ook het recept
voor de pa-pasta of pa-rijst ontstaan.
Toen de kinderen op een dag vroegen
wat we die avond gingen eten, gooide ik
alle restjes uit de koelkast bij elkaar. Bij
ons thuis is het na al die jaren een min of
meer vast gerecht geworden, al kunnen
de ingrediënten variëren. Ik ben bovendien
een onvervalste alleseter, die graag
nieuwe dingen ontdekt. Op restaurant
zal ik altijd iets onbekends van de kaart
proeven. Deze zomer waren we op
vakantie in Corsica, waar ik in een
plaatselijk restaurant pavé d’espadon
bestelde. Dat bleek zwaardvis te zijn,
maar dat wist ik niet op het moment dat
ik mijn bestelling doorgaf’, lacht hij. ‘Een
all-invakantie met elke dag hetzelfde
buffet is niet aan mij besteed.’ (HW)
Ingrediënten
> 1 à 1,5 kg pruimtomaten
> 4 à 5 dikke wortelen
> 2 courgettes
> 1 ajuin
> 1 gele paprika
> 1 klein blikje maïs
> 3 teentjes knoflook (geplet)

© TDW

koken

is zogezegd ‘hautain’ en de comedywereld
‘plat’. Met dat gegeven spelen we graag.
Tegelijk willen we tonen dat dat vakjesdenken
onnozel is.’
Griet: ‘Blijkbaar staat er nog een flinke muur
tussen comedy en theater. Die proberen we
te slopen. We hebben wat opzoekingswerk
gedaan en nu blijkt dat een man-vrouwduo
in de cabaretwereld ook uitzonderlijk is. In
Nederland zijn er wel een paar, maar in
België bij ons weten niet.’

>
>
>
>
>

2 bakjes gerookte spekblokjes
200 g merguez
300 g (kippen)gehakt
2 potjes mozzarellabolletjes
parmezaan of pecorino
(schilfers of geraspt)
> peper, zout, oregano, basilicum,
paprikapoeder, cayennepeper,
marjolein, tijm, kerrie
> 1 potje lichte room
Bereiding
> Was de tomaten en ontvel ze door ze
één minuut in kokend water te leggen.
Kook de tomaten, kruid ze met
basilicum, zout en oregano en mix ze
vervolgens tot je een gladde saus krijgt.
> Kruid het gehakt met een beetje
kerriepoeder, paprikapoeder en een
snuifje cayennepeper. Rol er soepballetjes van en bak ze in een pan met
een scheutje olijfolie.
> Snijd de rest van de groenten in kleine
blokjes en stoof ze aan in een wok tot
ze beetgaar zijn. Doe er ook de geplette
knoflook bij en kruid met peper, zout,
oregano, marjolein en tijm. Gebruik bij
voorkeur verse kruiden.
> Snijd de merguez in blokjes van
ongeveer 1,5 cm en bak ze samen met
de spekblokjes.
> Voeg het vlees en de tomatenpulp bij
de groenten in de wok.
> Kook de pasta of rijst (naar keuze) en doe
dit ook in de wok, samen met de maïs.
> Voeg de parmezaan of pecorino,
mozzarellabolletjes en room (naar
smaak) toe.
> Roer het geheel lichtjes door elkaar.
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

zondag 29 september
en zondag 27 oktober
Repair Café en
gratiferia
PROJEC T

14 uur – GC de Moelie
Spullen die defect zijn kan je
gratis laten herstellen: elektro,
fiets, klein timmerwerk en
speelgoed, naaiwerk, messen
slijpen, juwelen, informatica,
en je krijgt een gratis eerste
notarieel advies.
info: www.repaircafelinkebeek.be

woensdag 9 oktober
Week van het
Nederlands: quiz
Café Combinne
NEDERL ANDS OEFENEN •
PROJEC T

19.30 uur – LDC De Boomgaard
Tijdens de Week van het
Nederlands organiseert Café
Combinne een leuke quiz in
eenvoudig Nederlands. Iedereen
kan deelnemen. Tijdens de quiz
oefenen we samen Nederlands.
gratis

vrijdag 18 oktober
Han en Grietje
Han Coucke en
Griet Dobbelaere
HUMOR

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
Lees meer op p. 11-12.
tickets: 15 euro (basis)

vrijdag 18 oktober
Babycafé: infosessie
reanimatie en stikken/
verslikken

zondag 20 oktober
Tout Petit (3+)
Licht!
FAMILIE

11 uur – GC de Moelie
Maak kennis met alle soorten
licht, zoals het schemerlicht van
een zaklamp en het felle licht van
een grote spot. Elk schijnsel
brengt een andere sfeer. Het
licht gaat zelfs aan het dansen.
Aan het eind mag je zelf
experimenteren.
tickets: 9 euro

NEDERL ANDS OEFENEN

vrijdag 4 oktober
De droom van Philo
(try-out)
Steven Van Herreweghe
HUMOR

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
In 1920 ploegt de 14-jarige
boerenzoon Philo Farnsworth
het patattenveld om en krijgt hij
een ingeving waardoor hij de
basis voor de televisie legt. In 2019
verschijnt Philo’s geest aan het
bed van Steven Van Herreweghe.
Een ontroerende, soms pakkende,
maar vooral geestige en warme
theatershow.
tickets: 15 euro (basis)
UITVERKOCHT

dinsdag 15 oktober
FilmMatinee
La La Land
(van Damien Chazelle)
FILM

14 uur – GC de Moelie
Gelauwerde film over een
jazzmuzikant en een actrice in
spe uit de ‘city of stars’, die
professionele dromen koesteren
die zich moeilijk laten combineren
met een relatie tussen hen
beiden. Of toch?
tickets: 2 euro

VORMING

10.30 uur – LDC De Boomgaard

donderdag 24 oktober
Bart en Luc intiem
MUZIEK

zondag 20 oktober
Spelen in het
Nederlands
(4 tot 9 jaar)
Thema: onder water
NEDERL ANDS OEFENEN

10 uur – Bibliotheek
Sint-Genesius-Rode
We starten met een verhaal in
eenvoudig Nederlands. Na het
verhaal is er een leuke activiteit.
We spelen samen spelletjes,
knutselen of zingen. Dit is geen
opvang. Mama, papa, oma of opa
doet ook mee. Iedereen is
welkom, ook wie nog niet zo veel
Nederlands begrijpt en spreekt.
gratis

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
UITVERKOCHT

vrijdag 25 oktober
Gamebeek (12+)
JEUGD

19 uur – GC de Moelie
Kom gamen op de nieuwste
spelconsoles en op grote
schermen.
gratis

maandag 28 oktober
tot woensdag 30 oktober
Herfststage
(4 tot 6 jaar)
Klotsende oksels en
knikkende knieën
VAK ANTIESTAGE

vrijdag 18 oktober
EHBO: wat als je baby zich verslikt?
Babycafé
NEDERL ANDS OEFENEN * VORMING

Een stukje eten dat in de keel blijft steken of speelgoed dat je kindje in een onbewaakt
moment in de mond steekt. Verslikking bij baby’s kan ernstige gevolgen hebben als de
ademhalingswegen worden afgesloten. Omdat de lichaamsbouw verschilt van die van
een volwassene of een groter kind is de eerstehulpverlening ook anders. Als de baby het
bewustzijn verliest, moet je meteen de hulpdiensten alarmeren én zelf reanimeren. Hoe
doe je dat? Dat leer je tijdens de maandelijkse activiteit van het babycafé in oktober.
Het babycafé is elke vrijdagvoormiddag een plek waar mama’s, papa’s, oma’s en opa’s
elkaar vinden met een kopje koffie of thee erbij, samen met hun baby’tjes en kleuters.
Eén keer per maand is er een activiteit of een workshop op maat, rond allerlei nuttige
thema’s. De activiteiten van het babycafé zijn steeds heel toegankelijk, met vooral visuele
en weinig gesproken gedetailleerde instructies. Zo kan iedereen deelnemen, ook als je
nog geen of weinig Nederlands kent. (BC)
10.30 uur – LDC De Boomgaard • gratis
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9 tot 16 uur (activiteit)
en 8-9 uur en 16-17 uur (opvang)
GC de Boesdaalhoeve
In deze driedaagse stage duik
je in de wereld van het lichaam.
Op een speelse manier maak je
kennis met dans en muziek.
Een activiteit i.s.m. Mooss vzw.
prijs: 75 euro (70 euro voor
een tweede of derde kind
uit hetzelfde gezin)
meebrengen: lunchpakket,
drankje, 10- en 4-uurtje

© Kourtlyn Lott

donderdag 24 oktober
Bart en Luc intiem
MUZIEK

Meer dan 35 jaar zijn ze samen. Ze hebben lief en leed
met elkaar gedeeld. En veel, heel veel met elkaar
gepraat. Zo kwamen ze op het idee om samen de
‘twomenshow’ Bart & Luc intiem te brengen. Bart
Kaëll: ‘We vinden het fijn om met ons twee op het
podium te staan, verhalen uit ons leven te vertellen en
liedjes die daarbij aansluiten te zingen. Ik geniet er ook
van om een muziekgenre te brengen dat je niet meteen
met mij associeert. Chansons met een bepaalde
diepgang zingen is een facet van mij dat minder
gekend is, maar dat me wel echt ligt.’
Wat willen jullie het publiek met jullie show meegeven?
Bart: ‘We willen vooral tonen dat wij – net zoals
iedereen – met allerlei levensvragen geconfronteerd
worden. En net zoals andere mensen proberen we zo
goed mogelijk met de ups en downs van het leven om
te gaan.’ Luc: ‘Eigenlijk is de show een weerspiegeling
van ons privé- en professioneel leven. Van hoe ons
leven werkelijk is. We hebben dan ook al vaak de
reactie gekregen dat onze verhalen zeer herkenbaar
zijn.’ (ND)
20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve UITVERKOCHT

woensdag 6, 13, 20
en 27 november
Mama-en-baby-yoga
(6 weken tot 6 maanden)
Yogareeks met je baby
VORMING

9.30 tot 11 uur -GC de Boesdaalhoeve
tickets: 48 euro voor 4 sessies

woensdag 6, 13, 20 en 27 november
Mama-en-baby-yoga
(6 weken tot 6 maanden)
Yogareeks met je baby
VORMING

De ‘groet aan de zon’ is nog wat te hoog gegrepen,
maar toch is een baby op amper zes weken al klaar
voor een deugddoende yogasessie. Lesgeefsters Julie,
Inse en Griet van Wonder-Wel nodigen mama’s en hun
kindjes uit voor een reeks van vier zachte sessies.
Telkens met een mooie mix van spierversterkende
oefeningen, ademhalingsoefeningen, korte meditaties,
ontspanningsoefeningen en yogahoudingen. Het helpt
je niet alleen herstellen van de bevalling, je komt ook
helemaal tot rust en weer in balans. Ook je baby wordt
betrokken, en je leert baby-yogaoefeningen en massagetechnieken die je nadien ook thuis kan toepassen.
Tijdens de sessies moet niets, je volgt het ritme van je
kindje en er is voldoende tijd om te verschonen, te
troosten en te voeden. Zonder druk. Bovendien is het
een gelegenheid om andere jonge mama’s te ontmoeten
die vaak net hetzelfde meemaken als jij, want een
nieuw kindje in huis is een hele verandering. (BC)
9.30 tot 11 uur – GC de Boesdaalhoeve
tickets: 48 euro voor 4 sessies

Meer info over
:
www.deboesdaalhoeve.be/nl/taalicoon

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), di en vr van
9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, wo en do van 13.30

Vul de tevredenheidsenquête in

tot 17 uur.
TICKETS EN INFO

Het team van GC de Boesdaalhoeve is druk in de weer
met de opmaak van een nieuw beleidsplan 2020-2024.
Ook jouw mening is daarbij belangrijk!
Wat verwacht je van het gemeenschapscentrum?
Ben je tevreden over het aanbod? Wat kan beter?
Laat ons weten wat je denkt via www.deboesdaalhoeve.be
en maak kans op een mooie prijs!

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

Vlaamse Rand genomen die kennis niet
is gestegen’, merkt BRIO-onderzoeker
Rudi Janssens op. ‘Vooral bij de jongeren
onder de 30 jaar neemt de kennis in de
faciliteitengemeenten toe: van 35,6 %
naar 44,4 %. Dat is goed nieuws, want
het cijfer van die jongste leeftijdsklasse
zegt veel over het potentieel van het
Nederlands in die gemeenten. De
faciliteitengemeenten worden, net als
de andere van de Vlaamse Rand, wat
diverser. In de zes komt dat het Nederlands blijkbaar ten goede. Het aantal
mensen dat uitsluitend Nederlands
spreekt is dan weer, net als in de andere
gemeenten van de Rand, gedaald. Vijf
jaar geleden was dat nog 4,4 %,
nu 3,7 %’, zegt Janssens.

Taalbarometer in faciliteitengemeenten

Kennis van het
Nederlands gestegen

© Filip Claessens

Kennis Frans en Engels

Ondanks de sterke instroom van anderstaligen is de
kennis van het Nederlands in de Vlaamse Rand de voorbije
vijf jaar niet noemenswaardig gedaald. Tot die conclusie
komt de tweede Taalbarometer over de Vlaamse Rand.
Opmerkelijk: in de faciliteitengemeenten neemt de kennis
van het Nederlands toe.

D

e tweede Taalbarometer van
BRIO, het Brussels Informatie-,
Documentatie- en Onderzoekscentrum peilde vijf jaar na het eerste
onderzoek opnieuw naar de taalkennis
en het taalgebruik van een representatieve groep van 2.500 inwoners uit de
19 gemeenten van de Vlaamse Rand.
Omdat in deze regio de ene gemeente
de andere niet is, deelden de weten14

schappers in hun onderzoek de Rand op
in gemeenteclusters. De zes faciliteitengemeenten rond Brussel vormen er
daar één van.

Kennis Nederlands

Voor de faciliteitengemeenten komt de
Taalbarometer tot de conclusie dat de
kennis van het Nederlands de laatste vijf
jaar is toegenomen. ‘Terwijl over de hele

De kennis van het Frans in de faciliteitengemeenten is, net als die van het Nederlands, gestegen. 89,5 % van de inwoners
geeft aan het Frans goed te beheersen,
terwijl dat vijf jaar geleden 87,6 % was.
De kennis van het Engels steeg spectaculairder, maar dan wel bij jongeren uit
de faciliteitengemeenten. ‘Vijf jaar
geleden kwamen ze nog op de laatste
plaats met ongeveer de helft van de
jongeren die het Engels vlot beheerste’,
aldus Janssens. ‘Nu zitten we al aan 68 %.
Net als in Brussel gebruiken Franstalige
jongeren vaak het Engels als alternatief
als ze het Nederlands of een andere taal
niet machtig zijn.’

Gebruik van talen

De taalbarometer peilde niet alleen naar
de kennis, maar ook naar het gebruik
van het Nederlands en andere talen in
de Vlaamse Rand. Daaruit blijkt dat het
gebruik van het Frans is toegenomen in
de faciliteitengemeenten, maar niet ten
koste van het Nederlands. ‘Die tendens
zie je op veel plaatsen’, zegt Janssens.
‘Mensen gaan in vergelijking met vroeger
gewoon vaker verschillende talen
gebruiken op straat. Het is steeds
minder een kwestie van of het Frans of
het Nederlands, maar wel van Frans én
Nederlands én Engels bijvoorbeeld. De
diversiteit die de faciliteitengemeenten
en de Vlaamse Rand in zijn geheel
kenmerkt, zet zich dus duidelijk ook
door op het vlak van taalgebruik.’
Tina Deneyer

Toekomstforum
Halle-Vilvoorde

N

u de gemeenteraadsverkiezingen verteerd zijn en de
nieuwe gemeentebesturen geïnstalleerd, heeft ook
het Toekomstforum Halle-Vilvoorde zich weer op
gang getrokken. Het overlegorgaan van de 35 burgemeesters
en de gedeputeerden uit de regio heeft met Koen Van Elsen
(CD&V), de burgemeester van Asse, een nieuwe voorzitter.
‘Met het Toekomstforum willen we ook de komende zes jaar
op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor
de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het
vlak van onder meer werken, mobiliteit, taal en veiligheid
verbeteren’, legt Van Elsen uit. Op het verlanglijstje van de
burgemeesters staan onder meer extra middelen en een
eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde.

‘In het forum gaan we telkens op zoek naar gemeenschappelijke
standpunten en we dragen die dan samen uit’, zegt Frédéric
Petit, burgemeester van Wezembeek-Oppem, en al een aantal
jaar actief lid van het Toekomstforum. ‘Als we in Halle-Vilvoorde
met één stem spreken, dan kunnen we toch meer gewicht in
de schaal werpen. Ik heb echt de indruk dat we daardoor beter
gehoord worden en sterker kunnen wegen op het beleid.’
‘Een overlegorgaan als het Toekomstforum is nodig, omdat
veel problematieken de grenzen van een gemeente overschrijden.
Ik denk bijvoorbeeld aan sluipverkeer of criminaliteit’, meent
Bertrand Waucquez, die als nieuwe burgemeester van Kraainem
sinds kort lid is van het Toekomstforum. ‘Samen de dingen met
een nuchtere blik bekijken kan ieder van ons vooruithelpen.
Maar dan moeten we uiteraard wel tegenstrijdige belangen
opzij kunnen zetten. Ik ben in elk geval van plan om mijn rol in
het Toekomstforum op te nemen de komende jaren en samen
met de burgemeesters van de andere faciliteitengemeenten
ons steentje bij te dragen.’ (TD)
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Ook de faciliteitengemeenten zijn vertegenwoordigd in het
Toekomstforum. Zo is Walter Vansteenkiste, de burgemeester
van Wemmel, voorzitter van de themawerkgroep Welzijn en Zorg.
‘Het is goed dat we met het Toekomstforum op regelmatige
basis de koppen bij elkaar steken’, vindt Vansteenkiste. ’We
worden alle 35, faciliteitengemeente of niet, geconfronteerd
met gelijkaardige problemen. Denk maar aan mobiliteit,
onderwijs of justitie. Het is belangrijk dat de faciliteitengemeenten in het Toekomstforum een rol opnemen. Op die
manier kunnen we aandacht vragen voor onze specifieke
situatie.’

FR

Toekomstforum Halle-Vilvoorde
Koen Van Elsen (CD&V), le bourgmestre d’Asse, est le nouveau
président de l’organe de concertation des 35 bourgmestres et
députés provinciaux de la région. Les communes à facilités y sont
également représentées. Walter Vansteenkiste, le bourgmestre de
Wemmel, est par exemple président du groupe de travail
thématique Welzijn en Zorg. ‘Il est important que les communes à
facilités assument un rôle au sein du Toekomstforum. Cela permet
d’attirer l’attention sur notre situation spécifique.’ Frédéric Petit,
le bourgmestre de Wezembeek-Oppem: ‘Si nous parvenons à ne
faire entendre qu’une seule voix à Halle-Vilvoorde, nous pourrons
mettre plus de poids dans la balance.’ Bertrand Waucquez, le
bourgmestre de Kraainem: ‘Cet organe de concertation est
nécessaire, parce que de nombreux problèmes dépassent les
frontières d’une commune. Je songe par exemple au
détournement du trafic ou à la criminalité.’ (TD)
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