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I N F O R M AT I E

uit de gemeente

Overtreders sneller straffen
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Sint-Genesius-Rode is nog steeds een groene gemeen-
te in de Rand maar bouwovertredingen, sluikstorten en 
andere inbreuken worden steeds vaker vastgesteld. 
Daarom grijpt het schepencollege nu in. Tot nu toe 
kwamen mensen in Sint-Genesius-Rode, net als elders, 
vaak goed weg wanneer er overtredingen werden 
vastgesteld. Bomen die illegaal gekapt worden, bouw-
werken in onvergund gebied of puinhopen vuil midden 
in het groen, … ‘Onze diensten volgen de overtredingen 
op, maar dan is het aan het gerecht om verder te 
vervolgen’, legt schepen Anne Sobrie (Engagement 
1640) uit. ‘En daar knelt het schoentje, want dergelijke 
dossiers durven al eens lang te blijven liggen, waardoor 
er amper straffen uitgesproken worden. De prioritei-
ten liggen elders.’

Het college stelt nu zelf een prioriteitenlijst samen. 
Handhavers van intercommunale Haviland zullen 
voortaan een waslijst aan inbreuken prioritair bestraf-
fen met GAS-boetes tot 350 euro. Die procedure staat 
los van de gerechtelijke procedure. Zo zal je dus sneller 
een boete moeten betalen als je bomen kapt zonder 
vergunning. Maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van 
verharding zonder vergunning staat op de lijst. Wie zijn 

groene tuin volgiet met beton checkt dus best eerst 
even de regels. En zelfs hoge afsluitingen in de voor-
tuin worden geviseerd. Voor dergelijke overtredingen 
wil de gemeente eerst nog sensibiliseren omdat het 
bijvoorbeeld amper geweten is dat je maar een afslui-
ting van een meter hoog in de voortuin mag zetten 
zonder vergunning. ‘We willen geen heksenjacht 
organiseren’, zegt schepen Sobrie. ‘Maar we merken 
wel dat er mensen zijn die echt aan alle regels hun laars 
lappen. Die overtreders moeten afgeschrikt worden.’

Wie verbouwt zonder architect zalervoor moeten 
zorgen dat zijn dossier in orde is, want ook dat belandde 
op het lijstje. Net als verlichte publiciteitsborden die 
soms al eens voor lichtvervuiling zorgen en waarvoor 
net zo goed een vergunning nodig is. ‘We mogen trots 
zijn op het groene karakter van onze gemeente, maar 
het is duidelijk dat we strengere regels nodig hebben 
om dat karakter te behouden’, zegt Sobrie. ‘Het 
Zoniënwoud ligt gedeeltelijk op ons grondgebied, 
enkele prachtige beken doorkruisen de gemeente,… 
Laat het ons allemaal toch wat beter bewaren voor wie 
na ons komt.’ (BK)

Illegale stortingen van grond in de Beekstraat vorige zomer aan de rand van een waardevol natuurgebied. 



• Aan de Sint-Barbarakerk in De Hoek 
zijn dringende werken uitgevoerd. 
Begin dit jaar maakte de gemeente 
50.989 euro vrij om vochtinsijpeling 
aan de gevels aan te pakken. De 
dakspant vertoont verzakkingen. 
Hiervoor trekt de gemeente 45.235 euro 
uit. Voor het kerkportaal en de dekste-
nen 6.785 euro. De dakgoten herstellen 
zal 13.356 euro kosten. 

• Een stukje grond aan de Lupinenstraat 
en de Asterstraat zal er volgend jaar 
heel wat fleuriger bij liggen. Het sche-
pencollege tekent in op een groepsaan-
koop om bloembollen te kopen die in 
het najaar ingezaaid zullen worden. 
Het hele jaar door zullen er bloemen 
bloeien. De bloembollen kosten 270 
euro. 

• De gemeente besloot om in mei op heel 
wat plaatsen de graszones niet te 
maaien tijdens de nationale campagne 
Maai Mei Niet. Om het lange gras en  
de bloemenweides te duiden liet de 
gemeente er telkens een bord met 
informatie bij plaatsen. 

• Het lijkt erop dat voor de herbestem-
ming van voetbalveld naar hockeyveld 
in De Hoek geen vergunning nodig is. 
Buurtbewoners hebben heel wat 
vragen over de inplanting van het 
hockeyveld en protesteerden al voor er 
van een vergunningsaanvraag sprake 
was. De aanleg van een extra parking 
en andere werken op de site moeten wel 
vergund zijn voor de werken kunnen 
starten. 

• Apérode is een nieuw seizoen gestart. 
De zomerbar opent dit jaar de deuren 
niet aan het Novarodepark maar op de 
parking van Vastiau Godeau aan de 
Eigenbrakelsesteenweg. De gemeente 
verleent haar medewerking en zorgt 
onder andere voor de elektriciteitsaan-
sluiting. Apérode vindt plaats tot 20 juli 
en is open op woensdag en vrijdag van 
17 tot 22 uur. 

• De gemeente vangt heel wat Oekraïense 
vluchtelingen op. Eind april stond de 
teller op 145 mensen die de oorlog 

ontvlucht zijn en in Rode een tijdelijk 
verblijf vonden. 56 opvanggezinnen 
hebben de mensen voorlopig in huis 
opgenomen. 

• De vluchtelingen mogen gratis zwem-
men in het zwembad Wauterbos. Ze 
moeten daarvoor hun document 
‘bijlage 15’ of hun A-kaart voorleggen. 

• Voortaan kan je opnieuw met een oude 
wagen via de Waterloosesteenweg 
richting Groenendaal om er de Brusselse 
ring op te rijden. Tot voor kort was dat 
traject in de Lage Emissiezone (LEZ) 
opgenomen waardoor mensen met een 
vervuilende wagen om moesten rijden 
via Waterloo. Sint-Genesius-Rode vroeg 
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een oplossing en die is er nu na her-
haaldelijk aandringen gekomen. 

• Het oude Jachtpaviljoen aan de parking 
Middenhut zal binnenkort een nieuwe 
bestemming krijgen als horecazaak. 
Dat is het plan van het Vlaams 
Agentschap voor Natuur en Bos, dat 
daarvoor een bestemmingswijziging 
aanvraagt. Omwonenden zien de 
horecazaak niet zitten en waarschuwen 
voor mogelijke mobiliteitsproblemen en 
schadelijke gevolgen voor fauna en 
flora. Ze dienden een bezwaar in.

• In de onderwijsregio waartoe Sint- 
Genesius-Rode behoort, kunnen 87 % 
van de kinderen geboren in 2020 dit 
jaar terecht in de school van eerste 
keuze. Dat blijkt na het afsluiten van de 
digitale inschrijvingsronde. 92 % kreeg 
een plaats toegewezen in één van de 
geregistreerde voorkeurscholen. Dat 
aantal ligt lager dan de voorbije jaren 
en betekent dat het aantal plaatsen 
stilaan slinkt.

• De gemeente kan een vertegenwoordi-
ger afvaardigen in een burgerpanel dat 
zich  buigt over de mobiliteit in en rond 
het Ter Kamerenbos. Ukkel krijgt zes 
vertegenwoordigers, Brussel en Elsene 
leveren elk drie vertegenwoordigers, 
Rode en Linkebeek één. (BK)

Telex
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Moestuinbakken in 
Tenbroek
In de wijk Tenbroek plaatsten de mensen 
van Tomorrode de eerste moestuinbakken. 
Tomorrode is een collectief dat concrete 
acties voor mens en natuur onderneemt.  
‘Je kan er groenten en fruit in kweken’, legt 
Rita Wauters uit. ‘Tegelijk is het een gezellige 
ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. 
De mensen kunnen in de praktijk bijleren 
over ecologisch tuinieren en gezonde 
voeding. Het wakkert de verantwoordelijk-
heidszin van de burgers aan en het bewijst 
dat je ook echt zelf iets kan doen om de 
biodiversiteit in de buurt te verbeteren.  
De afstand tussen de mensen en de natuur 
is groot geworden. Met deze bakken kunnen 
we iedereen warm maken voor een groen 
project.’ De mosterd haalde het collectief in 
het Verenigd Koninkrijk waar Incredible 
Edible Todmorden iets gelijkaardigs doet. 
Tomorrode klopte aan bij het gemeente- 
bestuur dat toestemming gaf om de eerste 
moestuinbakken op de hoek van de  
Tenbroekstraat en de Kerkveldweg te 
plaatsen.
Wie wil tuinieren in de bakken kan niet 
zomaar beginnen zaaien. In Tenbroek is 
François Defise de contactpersoon. Een 
groepje buren zal de moestuinbakken 
beheren en iedereen is vrij om aan te sluiten 
zonder voorwaarden. Het schepencollege 
keurde intussen ook al de plaatsing van 
moestuinbakken goed op de Bellemanshei-
de. Na enkele maanden zal het proefproject 
geëvalueerd worden. ‘We hopen op termijn 
meerdere moestuinbakken in alle wijken van 
de gemeente te kunnen plaatsen’, zegt 
Wauters. (BK)

Wie wil mee helpen in Tenbroek kan  
contact opnemen met François Defise via  
francoisdefise@gmail.com en 0478 21 23 39.
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Femma Rode blikt dankbaar terug op 
100 jaar vrouwenbeweging

‘De dames die ons 
voorgingen waren 
stoutmoediger’
Femma Rode bestaat dit jaar honderd jaar en dat vieren 
ze met een tentoonstelling. Daarvoor doken de dames 
zelf in de archieven. Rita Denayer, Rita Vandeperre en 
Greet Wauters blikken terug op een eeuw Femma in 
Sint-Genesius-Rode.
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Pioniers
De afdeling van Femma (toen nog de 
Vrouwengilde) was in Rode in 1922 één 
van de eersten die opgericht werd. 
Maria Baers richtte de Vrouwengilde in 
1920 op om zo de arbeidersvrouwen in 
één organisatie te verenigen. ‘In onze 
gemeente was het onderpastoor Pieter 
Van den Maegdenbergh die enkele 
vrouwen aansprak’, vertelt Rita  
Vandeperre, die samen met Rita 
Denayer in de archieven dook. ‘De 
vereniging had meteen succes. In die 
beginperiode organiseerden ze koffie-
feesten en ook het toneel stond al op de 
agenda. Decennialang werd er toneel 
gespeeld, later zelfs onder leiding van de 
legendarische Willem Savenberg. Hij zou  
voor een jubileumviering later zelfs nog 
een toneelstuk maken over de geschie-
denis van de vereniging.’

Meer dan koffiedrinken
De Vrouwengilde kwam in dat prille 
begin maar een paar keer per jaar 
samen. In 1933 kreeg de organisatie een 
nieuwe naam: KAV. Na de Tweede 
Wereldoorlog ging de organisatie mee 
met de tijd, zeker in de jaren vijftig 
wanneer het beeld van de vrouw in de 
maatschappij veranderde. ‘Ze organi-
seerden kookcursussen’, zegt Denayer. 
‘Maar ook voordrachten over de opvoe-
ding van de kinderen stonden op het 
programma, en gevoelige thema’s als 
palliatieve zorgen ging men niet uit de 
weg. Femma was doorheen de jaren 
meer dan een organisatie die de leden 
samenbracht om een koffietje te drin-
ken. Veel vrouwen staken echt wel wat 
op van de activiteiten.’

En de mannen? Zelfs die werden blijk-
baar niet vergeten. ‘In de jaren zeventig 

organiseerden ze zelfs kooklessen 
speciaal voor hen’, weet huidig voorzit-
ster Greet Wauters. ‘Dan brachten ze 
een bak bier mee en maakten ze het 
naar verluidt erg gezellig. De vrouwen 
waren natuurlijk ook tevreden, want hun 
mannen konden nadien thuis eindelijk 
iets op tafel zetten.’ (lacht)

Uit archiefstukken blijkt dat de dames 
van Femma toen ook van zich lieten 
horen. ‘Ze waren stoutmoediger dan 
wij,’ zegt Vandeperre. ‘Ze deden mee 
aan gemeentelijke acties zoals ijveren 
voor veilige zebrapaden en je kon ook 
altijd op hun hulp rekenen bij organisa-
ties als de Drie Dolle Dagen en andere 
evenementen.’

Naast bijeenkomsten organiseerden ze 
ook daguitstappen. Op haar hoogtepunt 
telde Femma Rode 300 leden. Intussen 
is dat aantal gedaald tot een tachtigtal 
vrouwen. ‘Dat is logisch’, weet Wauters. 
‘Er was destijds nauwelijks een aanbod 
voor vrouwen. Je werd lid van de KAV of 
van de KVLV in de buurgemeente. Meer 
was er niet. Nu is er zoveel keuze en is 
het aantal Nederlandstaligen in Rode zo 
gedaald, dat dit ons echt niet verbaast.’

Femma Rode revient sur ses 100 ans 
Femma Rode célèbrera ses 100 ans 
d’existence avec une exposition. Pour 
cela, les dames elles-mêmes se sont 
plongées dans les archives. La section 
Femma est l’une des premières à avoir 
été fondée à Rode en 1922. En 1933, 
l’organisation a reçu un nouveau nom : 
KAV. Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’organisation a évolué avec son temps, 
notamment dans les années 1950, lorsque 
l’image des femmes dans la société a 
changé. « Elles ont organisé des cours de 
cuisine, mais aussi des conférences sur 
l’éducation des enfants, et n’ont pas 
hésité à aborder des sujets sensibles 
comme les soins palliatifs. De 
nombreuses femmes ont amélioré leurs 
connaissances grâce à ces activités. »
Et les hommes ? Ils n’ont pas été oubliés, 
eux non plus. « Dans les années 1970, les 
dames ont même organisé des cours de 
cuisine spécialement pour eux, puis ils 
ont participé en apportant un casier de 
bière et se sont apparemment bien 
amusés. Les femmes étaient bien sûr 
heureuses, car leurs maris pouvaient 
enfin mettre quelque chose sur la table à 
la maison. » 

FR
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verenigen

Het ledenaantal is dan wel teruggelopen, maar aan eigentijdse 
activiteiten is er geen gebrek. En daarbij speelt het sociale nog 
steeds een grote rol. ‘Sinds 2015 trekken leden naar het op-
vangcentrum van het Rode Kruis in Alsemberg’, zegt Denayer. 
‘Daar gaan ze met de bewoonsters creatief aan de slag. In 
coronatijden maakten we mondmaskers en schorten. Wanneer 
het mocht organiseerden we wandelingen zodat mensen toch 
sociaal contact hadden. De deurbabbels en de Praatbox online 
hebben veel mensen uit hun isolement gehaald tijdens de 
lockdowns.’

Femma heeft ook een groepje badmintonsters in de rangen en 
tot corona was er nog een turngroep, maar die is nu overge-
schakeld naar een vast wandelmoment.

Eén traditie die in 2019 nieuw leven ingeblazen werd, zal ook 
verdergezet worden. ‘Rode is het dorp van bezembinders en 
taartenbaksters’, legt Wauters uit. ‘Daarom organiseerden we 
in 2019 opnieuw een taartenbakwedstrijd. In 2020 konden we 
net voor de lockdown nog een wedstrijd organiseren. Door 
corona viel dat natuurlijk stil, maar die draad willen we op-
nieuw oppikken.’

Ten slotte is er ook nog een groepje leden dat elkaar ontmoet 
om samen creatief aan de slag te gaan. Breien, borduren maar 
ook een spel spelen kan allemaal terwijl je een babbeltje slaat. 
En zo heeft Femma Rode ook na 100 jaar nog steeds een 
actieve werking.

Feest
Femma Rode viert de honderdste verjaardag op zaterdag 
11 juni. Om 18 uur is er in de Heilige Genesiuskerk een feestelijke 
eucharistieviering. Om 19 uur wordt de tentoonstelling 
100 jaar Vrouwenbeweging geopend. Enkele kernleden spitten 
daarvoor parochiebladen uit de vorige eeuw uit en konden 
putten uit de unieke KAV-verslaggeving die in schriftjes opge-
tekend werd. Er zullen ook onuitgegeven foto’s te zien zijn uit 
de beginperiode. ‘Dankbaarheid staat centraal bij onze viering’, 
zegt Rita Vandeperre. ‘Want het is door al die vrouwen dat de 
vereniging al een eeuw lang in Sint-Genesius-Rode bestaat.’ Bij 
de opening van de expo hoort ook een receptie. Wie aanwezig 
wil zijn, laat dit weten via groep.femmarode@gmail.com. De 
tentoonstelling is te bekijken van 12 juni tot 27 juni op zaterdag 
van 16 uur tot 18 uur en op zondag van 10 uur tot 12 uur.
 
 Bart Kerckhoven

I N F O R M AT I E

Rode in de teletijdmachine

De geschiedenis van de 
jongensschool 

Eind deze maand stappen opnieuw 
honderden leerlingen de schoolpoort uit 
om twee maanden van de vakantie te 
genieten. Daarom belichten we een 
stukje Rodense schoolgeschiedenis.

Op de foto keren we terug naar de eerste helft van de vorige 
eeuw toen men op de Wauterbos vooral nog op velden 
uitkeek. De jongensschool was toen al prominent aanwezig. 
De statige onderwijzerswoning valt meteen op en ook het 
schooltje was voor die tijd al van een respectabele grootte, 
te zien aan de gebouwen op de achtergrond. De jongens-
school was er sinds 1912 gevestigd na de verhuis uit het 
centrum van de gemeente. De school werd oorspronkelijk in 
1828 gebouwd op de plaats waar vandaag het gemeentehuis 
staat. Het gemeentehuis moest uitbreiden en dus verkaste 
de gemeenteschool naar Wauterbos. De jongensschool was 
- zoals de naam doet vermoeden - voorbehouden voor 
jongens, maar in de beginjaren doken er sporadisch ook 
meisjes op als er voor hen in de andere school geen plaats 
meer was. Toch bleef dat een uitzondering, ook in de jaren 
nadien. Pas in de jaren 70 besliste men dat er in de school 
gemengd onderwijs zou worden aangeboden. Het leraren-
korps was toen nog een mannenbastion. Daar zou later pas 
verandering in komen. Vandaag is Wauterbos een bloeiende 
school. In 2019 werden nog extra klaslokalen ingericht, de 
legendarische turnzaal werd toen verbouwd tot polyvalente 
zaal. (BK) 

zaterdag 11 juni
100 jaar Femma Rode
Femma Rode
18 uur - Heilige Genesiuskerk (Feestelijke Eucharistieviering)
19 uur - opening tentoonstelling 100 jaar vrouwenbeweging, 
daarna te bekijken van 12 tot 27 juni in de Heilige Genesiuskerk 
(op zaterdag van 16 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur) 
info: groep.femmarode@gmail.com  
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I N F O R M AT I E

verenigingsnieuws

donderdag 16 juni
Brussel, culturele smeltkroes 
per fiets
Femma Rode
10 uur – Pro Velo Londenstraat 15, 1050 
Elsene
Brussel, Europese hoofdstad, is een modern 
Babylon en kampioen van culturele diversi-
teit.
Deze multiculturele mix moet je subtiel en 
bedachtzaam proeven, zien en ervaren.
We voorzien verschillende haltes, waarop 
er ook letterlijk van de Brusselse multicultu-
raliteit kan worden geproefd.
info: groep.femmarode@gmail.com, 
02 358 15 65

vrijdag 17 juni
Vliegend-hert-avondwandeling
Natuurpunt Rode & Linkebeek 
i.s.m. Natuurgidsen Z.W. Brabant
21 uur – Zevenbronnen – infobord nabij oude 
watermolen Bij deze geleide avondwandeling 
in een prachtige groene omgeving, met wilde 
vijvers en historische achtergrond, gaan we 
op zoek naar onze lokale populatie vliegende 
herten. Voorzie aangepast schoeisel en zo 
mogelijk een zaklamp.
info: www.natuurpunt.be/afdelingen/
natuurpunt-sint-genesius-rode-en-linkebeek

zaterdag 18 juni
Koorreis
H. Genesiuskoor
9 uur – Grimbergen 
Abdijbezoek Grimbergen en bezoek aan de 
volkssterrenwacht MIRA
info: miastoffels@hotmail.com

zaterdag 18 juni 
(ook op zaterdag 25 juni)
Vuurvliegjes-avondwandeling 
in het Zoniënwoud
Natuurpunt Rode & Linkebeek 
i.s.m. Natuurgidsen Z.W. Brabant
21 uur – Parking Kasteel Groenendaal - 
Hoeilaart
We gaan in het Zoniënwoud op zoek naar 
vliegende lampjes en fonkelende verleidsters. 
Bij gunstige weersomstandigheden word je 
verrast door een spektakel van dartelende 
vuurvliegjes op zoek naar een partner. Breng 
zo mogelijk een zaklamp mee om je pad bij te 
lichten. Inschrijven via de website.
info: /www.natuurpunt.be/afdelingen/
natuurpunt-sint-genesius-rode-en-linkebeek

zondag 3 juli
Vlinder-initiatiewandeling
Natuurpunt Rode & Linkebeek
14 uur – Parking kerkhof Rode
Gidsen René en Roel nemen je mee voor een 
korte wandeling inbegrepen vlinder-initiatie. 
We richten ons op kinderen en volwassenen. 
Heb je een schepnetje en een loep? Breng ze 
mee.
info: www.natuurpunt.be/afdelingen/
natuurpunt-sint-genesius-rode-en-linkebeek

zondag 28 augustus
Spinnenwandeling
Natuurpunt Rode & Linkebeek
14 uur – Parking kerkhof Rode
Griezel(?)-Initiatiewandeling met nadruk op 
onze spinnen. Breng zo mogelijk een loepje 
mee.
info: www.natuurpunt.be/afdelingen/
natuurpunt-sint-genesius-rode-en-linkebeek

elke maandag
Badminton 
Femma Rode
12 uur – Sporthal Wauterbos 
info: groep.femmarode@gmail.com

elke woensdag
Wandelen 
Femma Rode
09.15 uur – Infopaneel Brassinelaan 
info: groep.femmarode@gmail.com

TICKETS EN INFO 
GC de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32 B, 
1640 Sint-Genesius-Rode 
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 tot 17 uur. 

ZOMERLSUITING: 
van zaterdag 9 juli t.e.m. zaterdag 7 augustus. 

van dinsdag 16 t.e.m. 
vrijdag 19 augustus
Taalstage: Reis door de tijd
Voor kinderen 4 – 12 jaar
NL OEFENEN

Tijdreizen tijdens taalstage
Kinderen voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is kunnen tijdens de taalstage in 
GC de Boesdaalhoeve deze zomervakantie 
de taal leren en oefenen. Samen met vzw 
Horizon is een speelse en leerrijke stage 
uitgewerkt. Het is geen saaie, schoolse 
bedoening maar wel een leuk kamp dat dit 
keer als reis door de tijd georganiseerd 
wordt. De kinderen wanen zich tijdreizigers 
en keren terug naar het ontstaan van de 
Aarde. Zo komen er dinosaurussen op hun 
pad, maar ook ridders en piraten. Wie het 
verleden beu is, mag uitkijken naar de 
toekomst, want er wordt ook vooruit 
gereisd. Kinderen vanaf de tweede kleuter-
klas tot en met het zesde leerjaar kunnen 
deelnemen. Ze moeten wel een basiskennis 
Nederlands hebben. De activiteiten begin-
nen om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er is 
opvang van 8 tot 17 uur. Inschrijven kost 90 
euro per kind, 80 euro vanaf het tweede 
kind uit hetzelfde gezin. De inschrijving is 
definitief na betaling. Een lunchpakket en 
een koekje of een stukje fruit moeten ze van 
thuis meenemen. Er is wel elke dag een 
tienuurtje voorzien. (BK)
 9 uur - GC de Boesdaalhoeve 
www.deboesdaalhoeve.be 
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zaterdag 18 juni
Ateljee Kadee
Vakantie
FAMILIE (8+)

10 uur - GC de Boesdaalhoeve
Ben je tussen 8 en 12 jaar oud? 
Ben je handig en wil je graag 
nieuwe technieken leren? Kom 
dan gerust naar Ateljee Kadee en 
werk mee rond een vooraf 
bepaald thema dat iedere maand 
varieert. Of je nu veel ervaring 
hebt of je pas je creatieve 
talenten ontdekt en ontwikkelt: 
iedereen is welkom.
tickets: 7 euro (basis) 

zaterdag 2 juli
Rode Zingt
11 juliviering
VARIA

Ook dit jaar wil de cultuurraad van Rode de viering van 
het feest van de Vlaamse Gemeenschap niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. Wees welkom op onze 
zangavond. We zingen uitsluitend Nederlandstalige 
liedjes, om het feest van de Vlaamse gemeenschap te 
vieren. De aanwezigen krijgen een zangboekje en de 
teksten worden geprojecteerd, zodat iedereen uit volle 
borst kan meezingen. We zingen samen met onze 
vaste begeleider Ronny Marino. Dit jaar kozen we voor 
een nieuwe uitdaging en brengen we ook een aantal 
liedjes onder begeleiding van Jan Vanlaet.
i.s.m. Culturele Raad Rode
Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van 11 juli. Met de 
steun van de Vlaamse Gemeenschap.
 20 uur - GC de Boesdaalhoeve • gratis 

van maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli
Avonturenkamp
Zomerstage
FAMILIE (10+)

Avonturenkamp trekt voor het eerst naar 
overdekt pretpark
Kinderen kunnen deze zomer opnieuw op avonturen-
kamp in GC de Boesdaalhoeve. Er wordt een hele week 
buiten gespeeld en daarbij mogen de avonturiers zich 
aan spectaculaire activiteiten verwachten. Zo wordt er 
met beveiliging in bomen van wel 18 meter hoog 
geklommen, worden er kampen gebouwd, leren de 
kinderen boogschieten en zoeken ze hun weg met 
kaart en kompas. Nieuw dit jaar is een uitstap naar 
Ko Jump Waterloo. Dat is een overdekt pretpark vol 
trampolines, klimmuren en andere attracties. Het 
kamp is bestemd voor tieners tussen 10 en 14 jaar en 
vindt plaats van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli, 
telkens van 9 uur tot 16 uur. De opvang is voorzien van 
8.30 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 16.30 uur. Deelne-
mers brengen een eigen lunchpakket mee en de 
organisatie zorgt zelf voor een tienuurtje en een 
vieruurtje. De kostprijs bedraagt 145 euro. Omdat er 
fietstochten gepland zijn moeten de kinderen een 
eigen fiets en een helm meenemen. (BK)
10.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
www.deboesdaalhoeve.be 

vrijdag 2 september
Ezelsoor 
Gratis boekenkaftdag
FAMILIE

Ezelsoor zoekt vrijwilligers om boeken te kaften
Het schooljaar is nog niet voorbij, maar een belangrijke 
afspraak voor volgend schooljaar willen we toch al 
even meegeven: op vrijdag 2 september kan jong en 
oud opnieuw boeken (laten) kaften tijdens Ezelsoor in 
GC de Boesdaalhoeve. Vanaf 15.30 tot 19.30 uur kan 
iedereen schoolboeken meebrengen om ze te kaften 
met het kaftpapier dat ter plaatse te verkrijgen is. Je kan 
voor lokaal ontworpen kaftpapier kiezen, want er zal 
opnieuw een ontwerp van een leerling van het Onze- 
Lieve-Vrouwinstituut op één van de rollen zitten. 
Verschillende illustratoren zijn van de partij om een 
persoonlijke toets te geven aan al die gekafte school-
boeken. We zoeken nog vrijwilligers om die namiddag 
in de Boesdaalhoeve een handje te helpen bij het 
kaften van die berg boeken. Kandidaten mogen een 
e-mail sturen naar info@deboesdaalhoeve.be. (BK) 
15.30 uur - GC de Boesdaalhoeve 
www.deboesdaalhoeve.be 

I N F O R M AT I E

nieuws uit het centrum

zondag 26 juni
Schatten van Vlieg
Startfeest van de 
zomerzoektocht
FAMILIE

11 uur – FeliXart Museum, 
Drogenbos
Schatten van Vlieg is een leuke 
zomerzoektocht met als thema 
‘Ruik jij wat ik ruik?’. Je kan 
fietsen of wandelen in Sint-Ge-
nesius-Rode, Linkebeek en 
Drogenbos. Tijdens het start-
feest zijn er een foodtrucks, 
optredens en workshops. Het is 
gratis. Meer info via www.
deboesdaalhoeve.be of 
www.demoelie.be
Schrijf je op voorhand in via 
www.deboesdaalhoeve.be of 
www.demoelie.be.
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M E N S E N

met een passie

Graffitikunstenaar Alexandre De Henau (29) 
maakt van zijn passie zijn beroep

‘Graffitischilderingen worden 
meer en meer als kunst aanzien’
Rodenaar Alexandre De Henau begint naam te maken als urban artiest. Met zijn 
spuitbussen slaagt de graffitikunstenaar erin om verloederde openbare plekken, 
zoals de voetgangerstunnel van het station van Sint-Genesius-Rode, kleur te geven. 

Geboortedorp
De voetgangerstunnel onder het station 
van Sint-Genesius-Rode is sinds kort 
opnieuw een aangename plek om door 
te wandelen. En dat is een pluim die 
urban artist Alexandre De Henau (29), 
opgegroeid in de gemeente en sinds 
kort inwoner van Alsemberg, op zijn 
hoed mag steken. Met een hele lading 
spuitbussen zorgde de jongeman, eerder 
gekend onder zijn artiestennaam Diko, 
voor de nodige kleur op de wanden van 
de tunnel. ‘Vanuit de gemeente kreeg ik 
de vraag om dit project voor mijn 
rekening te nemen en ik heb niet getwij-
feld’, vertelt Alexandre. ‘Ik sprak de 
schets door met de gemeente en ik heb 
ook overlegd met mijn omgeving én met 
inwoners van de gemeente. Na goedkeu-
ring van het ontwerp heb ik op twee 
weken de klus geklaard, af en toe met 
hulp van anderen. Ik heb veel enthousi-
aste reacties gekregen toen ik aan de 
slag was. Onder meer van vrouwen die 
zich nu opnieuw veilig voelen als ze door 
de tunnel moeten.’

Zes jaar geleden mocht Alexandre zich 
ook al uitleven in de tunnel. ‘Samen met 
een tiental andere kunstenaars heb ik 
toen de kans gekregen om de voetgan-
gerstunnel kleur te geven. Hoe ze toen 
bij mij terechtgekomen waren? Op een 
tentoonstelling van Rodeart ben ik naar 
de burgemeester gestapt en lanceerde 
ik het idee. En tot mijn grote verbazing 
kreeg ik een maand later een telefoontje 
vanuit het gemeentehuis. Weet je, veel 
hebben we daar toen niet voor gekre-
gen. Maar dat deerde mij niet. Ik vond 
het fijn dat ik dit in mijn geboortedorp 

mocht doen. Zelf ben ik ontelbare keren 
door die tunnel gestapt. Het was boven-
dien een prima gelegenheid om mezelf 
als artiest in de kijker te zetten. Door-
heen de jaren heb ik verschillende 
andere projecten in Sint-Genesius-Rode 
kunnen realiseren. Niet op openbaar 
terrein, maar bij particulieren of bedrijven. 
Onder meer de twee muurschilderingen 
in de Suzuki-garage langs de Zoniën-
woudlaan zijn van mijn hand.’

Fulltime kunstenaar
Tekenen en schilderen deed Alexandre al 
van jongs af aan. Rond zijn zestiende 
begon hij met graffiti. ‘Toen heb ik een 
paar jaar graffiti gespoten op plekken 
waar dat niet mocht. Al waren er in die 
tijd amper locaties waar het wél was 
toegestaan. Dat is nu gelukkig anders, 
vooral in het Brusselse’, zegt Alexandre. 
‘Ik heb niet heel lang in dat illegale 
circuit gezeten, want ik wist al snel dat ik 
van graffiti mijn beroep wou maken. 
Vanzelfsprekend was dat niet. Mijn 
ouders stonden niet meteen achter mijn 
keuze; ik was ook gestopt met mijn 
middelbare studies. Ik heb het geluk 
gehad dat ik op mijn achttiende al een 
eigen ateliertje had. De moeder van mijn 
toenmalige vriendin zag mijn passie voor 
graffiti en stelde haar garage ter  
beschikking. Daar kon ik bij wijze van 
spreken de klok rond mijn ding doen. Ik 
ben haar daar nog altijd dankbaar voor.’
Op zijn negentiende kreeg Alexandre zijn 
eerste betaalde opdracht. Toch bete-
kende dat zeker niet dat hij toen al kon 
leven van zijn artistieke talent. ‘Ik heb in 
die jaren in Rode bij heel wat mensen 
thuis allerlei klusjes opgeknapt om rond 

te komen en materiaal te kunnen 
aankopen. Links en rechts kreeg 
ik projecten, en zo kon ik weer 
verder. Ik heb enkele jaren in het 
Brusselse gewoond, in kleine 
gemeenschappen in leegstaande 
panden. Maar die tijden zijn 
voorbij, ik ben nu op een leeftijd 
gekomen om het wat kalmer aan 
te doen. Ik woon samen met 
mijn vriendin in een appartement 
in Alsemberg. Via de middenjury 
(Examencommissie, red.) heb ik 
mijn diploma behaald, en ik heb 
ook les gevolgd aan een academie 
in Watermaal-Bosvoorde. En de 
band met mijn ouders is ook 
weer goed.’

Na jaren van doorzetten lukte 
het Alexandre om van zijn passie 
zijn job te maken. ‘Zowel solo  
als via het Brusselse artiesten-
collectief Propaganza heb ik  
veel projecten kunnen realiseren. 
Ik gaf ook workshops,  
teambuildings, ...’

Het zag er echt goed uit, maar dan 
kwam de coronapandemie, vele projecten 
werden on hold gezet. Evenementen, 
teambuildings en stages werden een 
voor een geannuleerd. Anderhalf jaar 
heb ik geen artistiek werk kunnen 
afleveren. In heel die periode heb ik  
alles samen een uitkering van zowat  
800 euro gekregen. Daarom ben ik in  
de bouw beginnen werken, dat doe ik  
nu noodgedwongen nog altijd. De 
rekeningen betalen zichzelf niet.’ 
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Waar het in de randgemeenten volgens 
Alexandre ook nog aan ontbreekt, is 
plekken om legaal graffiti te spuiten. ‘Nu 
wordt er vooral aan repressie gedaan, 
maar dat is een straatje zonder einde. 
Geef de jongeren de kans om hun talent 
te ontwikkelen, al besef ik dat het niet 
vanzelfsprekend is om zo’n plek te 
vinden. Graffitispuiters hadden vroeger 
een slechte naam. Het klopt dat er op 
straat nog altijd veel graffiti te zien is. 
Als het muurschilderingen van niveau 
zijn, dan heb ik daar respect voor. Wat 

voor mij absoluut niet door de beugel 
kan, is graffiti spuiten of tags achterlaten 
op gevels van woningen of op auto’s. 
Wat ik nu vaststel, is dat graffitischilde-
ringen meer en meer als een echte kunst 
aanzien worden. Je ziet ze opduiken in 
galerijen, dat was vroeger ondenkbaar. 
Het gevolg is dat opdrachtgevers nu 
bereid zijn om meer te betalen.’

Nu de coronacrisis achter de rug lijkt, 
hoopt Alexandre dat het aantal op-
drachten weer zal toenemen. ‘Ik wil 
zeker nog mooie projecten binnenhalen. 
Wat mijn grootste project tot nu toe is? 
In opdracht van Woningfonds Brussel 
heb ik op een nieuw appartementsgebouw 
in Anderlecht een muurschildering van 
16 meter hoog mogen aanbrengen. Dat 
was fijn om te doen. Ook opdrachten in 
Sicilië en Madrid waren erg leuk.’

Jelle Schepers

Graffiti is kunst
Alexandre wil opnieuw voltijds kunste-
naar worden. ‘Ik wil niet enkel zelf 
schilderen, maar wil ook lessen en stages 
geven. In het Brusselse zijn er op dat vlak 
initiatieven genoeg, maar in residentiële 
gemeenten zoals Sint-Genesius-Rode is 
dat aanbod er zo goed als niet. Terwijl er 
ook hier jongeren zijn met interesse voor 
graffiti. Op dat vlak zie ik mogelijkheden. 
Een stage met sport in de voormiddag 
en graffitikunst in de namiddag bijvoor-
beeld, dat kan aanslaan.’

« Les graffitis sont de plus en plus 
considérés comme de l’art »
Le tunnel piétonnier sous la gare de 
Sint-Genesius-Rode est depuis peu 
redevenu un endroit agréable à parcourir. 
Et c’est l’artiste urbain Alexandre De 
Henau (29 ans), qui a grandi dans la 
commune et a récemment déménagé à 
Alsemberg qui peut s’en flatter. Avec 
toute une série de bombes aérosol, le 
jeune homme, auparavant connu sous 
son nom de scène Diko, a apporté la 
couleur nécessaire aux murs du tunnel. « 
La commune m’a demandé de prendre en 
charge ce projet et je n’ai pas hésité. J’ai 
discuté du croquis avec la commune et 
j’ai également consulté mon entourage et 
les habitants de la commune. Une fois la 
conception approuvée, j’ai terminé le 
travail en quinze jours, avec l’aide 
ponctuelle d’autres personnes. J’ai reçu 
de nombreuses réponses enthousiastes 
pendant que j’étais au travail. Des 
femmes, par exemple, qui se sentent à 
nouveau en sécurité lorsqu’elles doivent 
traverser le tunnel. »
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WOENSDAG 21 SEPTEMBER
MUZIEKTHEATER DE KOLONIE EN 
BRUNO VANDEN BROECKE
DE WOORDENAAR
THEATER 

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 
JEF NEVE EN TEUS NOBEL
100 JAAR TOOTS
MUZIEK 

De Woordenaar is een daverende 
combinatie tussen swingende 
woorden en sprekende muziek. Bo 
Spaenc zet het muzikale hekkenwerk 
uit met ruimte voor improvisatie. 
Bruno Vanden Broecke duikt onder 
in het leven van alledag, in jouw leven, 
zoals het is of zoals je dacht dat het 
was.
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 18 euro (basis), 16 euro (abo), 
16 euro (groep), 10 euro (student)

Jef Neve en Teus Nobel nemen met veel eerbied voor Toots zijn repertoire 
onder handen. Een voorstelling rond de Brusselse ‘ket’ met zijn ‘mondmuziekske’. 
Mooie, pure muziek uit het repertoire van Toots, doorspekt met een aantal 
verhalen over hun eigen ervaringen met de grootmeester.
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 22 euro (basis), 20 euro (abo), 20 euro (groep), 15 euro (student)

BUURTABONNEMENT

Een BUURTabonnement stel je 
samen met jouw voorstellingen naar 
keuze uit de deelnemende centra: 
GC de Boesdaalhoeve, 
GC de Moelie, GC de Muse en 
CC de Meent.

Abonnement
Kies 4 of meer voorstellingen uit het 
BUURT-aanbod en krijg 2 euro 
korting per ticket op de basisprijs.
De verkoop start op zaterdag 11 juni 
van 9 tot 13 uur. Om 9 uur start de 
abonnementenverkoop. Vanaf 11 uur 
kan je ook losse tickets kopen.

Koop online
Stel je BUURTabonnement zelf 
samen via de vernieuwde website  
www.deboesdaalhoeve.be. Ook losse 
tickets koop je eenvoudig online. Je 
hebt keuze uit verschillende betaalwij-
zen en je print je tickets daarna zelf af.

Wil je je abonnement of tickets liever 
aan de balie kopen? Dan staan we op 
11 juni in GC de Boesdaalhoeve, GC 
de Moelie en CC de Meent voor je 
klaar van 9 tot 12 uur. Je kan in alle 
centra met je bankkaart betalen.

Opgelet: in GC de Muse is er geen 
ticketverkoop.
Wil je tijdens het seizoen bijkomende 
voorstellingen kopen, dan krijg je ook 
op die tickets je abonneekorting. 
Daarvoor krijg je bij aankoop van je 
abonnement een unieke code. Met 
die code kan je je abonneekorting 
toepassen via de website als je extra 
tickets aankoopt.

Rolstoelgebruikers en 
begeleiderspas
GC de Boesdaalhoeve, GC de 
Moelie, GC de Muse en CC de 
Meent zijn toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. Als je je komst vooraf 
meldt, zorgen wij voor een goede 
plaats. Breng je een begeleider mee, 
dan betalen wij zijn ticket op vertoon 
van de begeleiderspas van de provin-
cie Vlaams-Brabant of de European 
Disability Card. 
Meer info: 02 359 16 00.
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ZATERDAG 15 OKTOBER 
THEATER TIERET
RASPOETIN
WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN
FAMILIE (8-12 JAAR)

DONDERDAG 17 NOVEMBER 
BARBARA DEX
THANK GOD I’M A 
COUNTRY GIRL
MUZIEK 

DONDERDAG 27 OKTOBER 
KAMAL KHARMACH
MAG IK EVEN? 
2022 (TRY-OUT)
HUMOR 

DONDERDAG 20 OKTOBER  
MICHAËL VAN 
DROOGENBROECK
INVESTEREN IN DE TWEEDE 
HELFT VAN JE LEVEN
LEZING 

ZONDAG 20 NOVEMBER
ENSEMBLE LEPORELLO
 EN CIE DES MUTANTS
MISS WIFI EN KOEBREV 
FAMILIE (4-9 JAAR)

Voor Raspoetin duiken we in de geschie-
denisboeken om ons publiek mee te 
nemen naar het duistere Rusland van de 
laatste tsaar. Met als resultaat een 
meeslepende, historische én hilarische 
rollercoaster vol poppen, muziek en 
zwarte magie. Hier vloekt men niet … 
Raspoetin ziet u!
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
19 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 10 euro (basis), 9 euro (gezinsbond), 
8 euro (abo)

 • 

Barbara Dex koestert een enorme 
bewondering voor countrygrootheden als 
Dolly Parton, Emmylou Harris en June 
Carter. In Thank God I’m a country girl 
plaatst ze hen op een piëdestal. Barbara 
trekt alle vocale registers open om je te 
verwennen met hartverwarmende 
countrymuziek!  
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 20 euro (basis), 18 euro (abo), 
18 euro (groep), 
10 euro (student, jongere)

Benieuwd naar wat Kamal in petto heeft 
met zijn komische kijk op taferelen als 
een gehackte Jan Jambon, verwarrende 
coronamaatregelen en …? In ruil voor een 
ticket krijg je een conference vol rake 
opmerkingen en relevante grappen over 
het jaar 2022. 
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 14 euro (basis), 12 euro (abo), 
12 euro (groep), 10 euro (student)

Michaël Van Droogenbroeck, financieel 
journalist bij VRT, schreef samen met 
Ewald Pironet het boek Investeren in de 
tweede helft van je leven. Ontdek helder 
en eerlijk waarin je je geld kunt investe-
ren. Je krijgt niet enkel tips, maar leert 
ook de mogelijke risico’s kennen. Want 
enkel dan kun je goede investerings- 
keuzes maken.
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 7 euro (basis), 7 euro (abo), 
7 euro (groep), 7 euro (student)

Het is opendeurdag in het laboratorium 
van Miss Wifi en haar assistent Koebrev. 
Voor een uurtje mogen we kijken naar 
de testen en experimenten. Miss Wifi 
heeft het plan opgevat om de eerste 
vrouw te zijn die naar de maan reist … 
Het wordt een familiedag voor kinderen 
van 4 tot 9 jaar en hun nieuwsgierige 
ouders. Kom zélf zo veel experimente-
ren als je wil. 
15 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 12 euro (voorstelling + workshops), 
10 euro (enkel voorstelling), 
7 euro ( enkel workshops)
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DONDERDAG 24 NOVEMBER 
YVES SEGERS
SENIORENVOORSTELLING
MUZIEK

ZONDAG 15 JANUARI 
WALTER HUS 
APERITIEFCONCERT
MUZIEK

DONDERDAG 12 JANUARI
ASTRID NIJGH, 
SABIEN TIELS, AMARYLLIS 
TEMMERMAN EN 
STEPHANIE STRUIJK
NIJGHSE VROUWEN 2.0
MUZIEK

VRIJDAG 2 DECEMBER 
HENK RIJCKAERT
INFLUENCER
HUMOR 

DONDERDAG 19 JANUARI 
SENNE GUNS
SENNE & LOKKO (TRY-OUT)
MUZIEK 

Yves Segers werd in Vlaanderen wereld-
beroemd met hits als Ik schreeuw het van 
de daken en Café De Zwaan. Hij weet als 
geen ander hoe hij die handjes moet 
laten zwaaaaien!
14 uur - dienstencentrum De Boomgaard
i.s.m. het gemeentebestuur van Sint- 
Genesius-Rode en LDC De Boomgaard
tickets: 10 euro (basis), 8 euro (abo), 
8 euro (groep), 8 euro (student, jongere)

 •  • 

Het jaarlijkse aperitiefconcert in 
samenwerking met Academie Orfeus is 
niet meer weg te denken uit ons aanbod. 
Deze keer is pianist, improvisator en 
componist Walter Hus te gast. De 
receptie na het concert is de ideale 
gelegenheid om samen te klinken op 
2023!
11 uur - GC de Boesdaalhoeve 
i.s.m. Academie Orfeus
tickets: 15 euro (basis), 13 euro (abo), 
13 euro (groep), 10 euro (student)

Samen met Sabien Tiels, Amaryllis 
Temmerman en Stephanie Struijk 
grabbelt Astrid Nijgh in het overheerlijke 
en bekende repertoire van Lennaert 
Nijgh. Parels als Verdronken vlinder, Land 
van Maas en Waal, Malle Babbe en De 
pastorale komen uit zijn pen. De vier 
Nijghse vrouwen worden begeleid door 
twee muzikanten. 
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 20 euro (basis), 18 euro (abo), 18 
euro (groep), 10 euro (student)

 • 

Mensen die Henk Rijckaert al een tijdje 
volgen, weten het. Hij is niet van sociale 
media weg te slaan. Instagram, YouTube, 
Facebook … Hij staat dan ook dagelijks in 
contact met al zijn volgers. Dat maakt 
van hem een influencer. En hij heeft een 
belangrijke boodschap: koop tickets voor 
deze voorstelling!
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 18 euro (basis), 16 euro (abo), 16 euro 
(groep), 10 euro (student)

Senne en Lokko gooien oud én nieuw Senne Guns-repertoire samen met beproefde 
Popquiz-ingrediënten in de blender. Live koken met classics, achterstevoren of in een 
eigenzinnig vertaalde versie. Al dan niet met doedelzak. Welkom in het muzikale 
universum van Senne en Lokko.
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 15 euro (basis), 13 euro (abo), 13 euro (groep), 10 euro (student)

 • 
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DONDERDAG 16 MAART
JERON DEWULF
ER WAS EENS …
HUMOR 

DONDERDAG 27 APRIL
AXL PELEMAN, NEEKA, MAARTEN FLAMAND, 
ESTHER LYBEERT EN WOUTER MATTELIN 
HISTORY OF SONGFESTIVAL
MUZIEK

ZONDAG 23 APRIL
4HOOG
KOM WEL
FAMILIE (3+)

WOENSDAG 29 MAART
PIETER EMBRECHTS & 
NOEMIE SCHELLENS
LA SERENATA
KLASSIEK 

ZONDAG 11 JUNI
PIETRO CHIARENZA
SPROOKJES ENZO
DE TUIN
FAMILIE (1-3 JAAR)

Jeron Dewulf is acteur, improvisator en 
comedian, bekend van de populaire 
reeksen Foute vrienden en Advocaat van 
de duivel op 2BE. In Er was eens … toetst 
hij de harde realiteit aan het parallelle 
universum van de sprookjes. We gaan 
lachen met wolven, prinsessen en 
opgegeten grootmoeders.
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 18 euro (basis), 16 euro (abo), 
16 euro (groep), 10 euro (student)

Beleef samen met Axl Peleman, Neeka, Maarten en Esther van 
The Antler King en Wouter Mattelin de wonderjaren van het 
songfestival. De jaren van Poupées en Puppets, van Volare, 
Waterloo en J’aime la vie. Doorspekt met de leukste anekdotes 
en fijne weetjes. 
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 20 euro (basis), 18 euro (abo), 18 euro (groep), 
10 euro (student)

 • 

Een kleurrijke, surreële jazzy-country-
voorstelling over jezelf zijn, over samen 
en alleen, over wachten en nog eens 
wachten, over verjaren, over anders zijn 
en toch ook niet. En dat alles overgoten 
met een vleug je magie voor kinderen 
vanaf 3 jaar en hun (groot)ouders.
14 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 12 euro (voorstelling + workshops), 
10 euro (enkel voorstelling), 
7 euro (enkel workshops)

Sopraan Noémie Schellens en gitarist 
Maarten Vandenbemden brengen je 
serenades van onder de Napolitaanse 
zon tot in de geurige tuinen van Aranjuez. 
Zanger, acteur en rasverteller Pieter  
Embrechts zorgt voor prachtige liefdes-
gedichten, verhalen en songs over de 
liefde in een goddelijke setting: de 
Sint-Barbarakerk. Halleluja!
20.30 uur - Sint-Barbarakerk (De Hoek)
tickets: 20 euro (basis), 18 euro (abo), 
18 euro (groep), 10 euro (student)

Welkom in De tuin. We nemen je mee en jij helpt ons een 
verhaal te vertellen van een tuin in al zijn seizoenen. Ontdek een 
magische wereld met wolken in de vorm van een spiegel, een 
nestschommel, magische eieren vol licht en veel meer. Een 
magische voorstelling voor peuters vanaf 1 jaar.
11 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 9 euro (basis), 8 euro (gezinsbond), 7 euro (abo)
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rand-nieuws

Politieagent wordt stilaan een knelpuntberoep. Niet alleen 
bij de federale gerechtelijke politie is er een capaciteits- 
probleem, ook zowat alle lokale politiezones in Halle-
Vilvoorde zoeken personeel. Ook in de faciliteitengemeenten. 

I n het voorjaar schreven alle dertien 
korpschefs van de politiezones uit 
het arrondissement Halle-Vilvoorde 

een open brief aan minister van Binnen-
landse Zaken Annelies Verlinden 
(CD&V). Aanleiding is het personeelsge-
brek waar de politiezones in de Rand 
mee te kampen hebben. In een eerste 
verkennend gesprek luisterde minister 
Verlinden naar de verzuchtingen van de 
korpschefs en de burgemeesters, die 
aangeven dat de opdrachten en de 
dienstverlening van hun korpsen in het 
gedrang komen. Noodoproepen worden 
beantwoord, maar de interventiedien-
sten, verkeersdiensten en de wijkwer-
king raken onderbemand. Ook steeds 
meer preventietaken moeten afge-
bouwd worden. Veel korpschefs zien in 
de nabijheid van het Brussels Gewest, 
waar agenten extra premies krijgen, een 
oorzaak voor het tekort en vragen in de 
open brief een Randpremie als één van 
de oplossingen. Ook de rekrutering zou 
kunnen verbeteren. Wij polsten naar de 
concrete situaties in de politiezones 
waartoe de faciliteitengemeenten 
behoren.

PZ Rode
De grootste problemen in de Politiezone 
Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en 
Linkebeek situeren zich vooral bij de 
dienst interventie, de ploegen die op het 
terrein tussenkomen na oproepen. ‘Daar 
zijn er van de 27 voorziene plaatsen  
16 ingevuld’, weet secretaris Steve 
Vandeskelde van PZ Rode. Hij geeft ook 
aan dat de dienst verkeer onder druk 
komt. Het probleem begint eigenlijk bij 
de magere instroom van kandi-
daat-agenten. ‘De klassen op de politie-
school PIVO in Asse (de enige 
Vlaams-Brabantse provinciale politie-
school, red.) raken niet altijd gevuld, en 
al zeker niet met mensen uit de regio. 
Na hun opleiding keren die aspiranten 
meestal terug naar hun eigen regio. 
Aspirant-inspecteurs die wel beginnen in 
de PZ Rode gaan in eerste instantie vaak 
graag naar een actiegerelateerde dienst 
als interventie. Later in hun carrière 
kiezen ze eerder voor een andere 
betrekking met regelmatiger uren zoals 
de recherche of de wijkpolitie.’

Vandeskelde verzekert dat de politiezone 
het tot nu toe intern geregeld krijgt om 
alle oproepen op te volgen. Dat is een 
prioriteit. Ook wat betreft preventie of 
wijkwerking zit in het bij PZ Rode wel 

Randpremie als antwoord op 
Brusselpremie?

Politiezones 
zoeken personeel
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goed. Daarnaast wordt meer en meer 
ingezet op lokale rekrutering. ‘Het 
rekruteringssysteem is eind 2021 veran-
derd. Kandidaat-inspecteurs kunnen na 
de cognitieve, sportieve en persoonlijk-
heidstesten, en voor hun opleiding, al 
lokaal ingezet worden. Wij doen ook 
bijkomende inspanningen om te rekrute-
ren in scholen of op de jaarmarkt, en we 
zijn ook online actief.’ Ten opzichte van 
andere gemeenten in Halle-Vilvoorde 
hebben de zones van de faciliteitenge-
meenten het voordeel dat ze hun 
agenten die over een Selor-attest Frans 
beschikken voor 100 % een tweetalig-
heidstoelage kunnen aanbieden (goed 
voor 247,34 euro bruto per maand, red.), 
waar agenten van de Zennevallei of de 
Druivenstreek maximum 25 % van die 
premie kunnen krijgen. Maar de zones 
uit de Rand kunnen niet op tegen de 
Brusselpremie (670 euro bruto) en de 
Verbintenistoelage van 1.340 euro per 
jaar voor inspecteurs die zich engageren 
minstens zeven jaar in Brussel te blijven.

WOKRA
Die concurrentie van Brussel voelen 
ze ook in de politiezone WOKRA  
(Wezembeek-Oppem / Kraainem). 
Korpschef Luc Breydels heeft de cijfers 
bij de hand: ‘Bij de dienst interventie 
zitten we met een tekort van 36 %, bij de 
wijkwerking 25 %, bij recherche en 
verkeer 14 %. Gemiddeld raakt 25 % van 
de plaatsen niet ingevuld, en daarmee 
zitten we op het gemiddelde van Halle- 
Vilvoorde.’ Breydels zegt de basistaken 
te kunnen blijven vervullen doordat 
collega’s bereid zijn in te vallen voor 
elkaar. ‘Het personeelsbestand kan en 
mag echter niet meer zakken. Ik vind 
wijkwerking bijvoorbeeld heel belangrijk, 
maar door de tekorten krijgen interventie- 
patrouilles natuurlijk prioriteit op preventie.’

Breydels denkt niet dat een Randpremie 
als antwoord op de Brusselpremie zal 
volstaan. ‘Vele jonge agenten willen actie 
en gaan daarom in Brussel aan de slag. 
Daar hebben ze trouwens ook mensen 
tekort en kan je zoveel uren kloppen als 
je wil.’ In de verstedelijking van de Rand 
en de verandering van het politiewerk 
die daarmee gepaard gaat, ziet Breydels 

niet meteen een oorzaak voor het 
tekort. Het rekruteringsprobleem is 
algemener. ‘Zo komen veel agenten die 
na hun opleiding bij ons beginnen uit 
Limburg omdat de verbinding met de 
E40 nog relatief oké is, terwijl agenten 
die van PIVO in Asse moeten komen de 
Ring niet over willen. Maar eens die 
jonge Limburgers dichter bij huis aan de 
slag kunnen zijn ze natuurlijk weer weg.’ 
Schaalvergroting door een fusie van 
zones is volgens Breydels geen oplos-
sing. ‘Het kan handig zijn om intern te 
schuiven met personeel, maar fusies uit 
besparingsoverwegingen doen op 
termijn mensen vertrekken omdat ze 
met minder mensen meer werk moeten 
doen. Stel dat wij zouden samengaan 
met een zone als Zaventem, waar meer 
criminaliteit voorkomt die prioritair 
behandeld wordt, dan krijg je als resul-
taat dat er politieactiviteit uit Kraainem 
en Wezembeek-Oppem wordt wegge-
trokken.’ Wat volgens de korpschef wel 
kan helpen, is het duidelijker maken dat 
de politie ook op zoek is naar mensen 
met een meer sociaal, communicatief of 
administratief profiel.

AMOW
In de zone AMOW (Asse-Merchtem- 
Opwijk-Wemmel) klinkt een gelijkaardig 
verhaal. ‘De laatste drie jaar daalde het 
aantal inspecteurs van 126 naar 114’, laat 
korpschef Kurt Tirez weten via woord-
voerder Fred Scrayen. ‘Om alle diensten 
te kunnen waarborgen, zoeken wij 
vandaag één hoofdinspecteur en drie 
inspecteurs wijkwerking, vier inspec-
teurs verkeer, twee inspecteurs onthaal 

en dispatching, één inspecteur fiets- 
brigade en één inspecteur ICT’, aldus 
Scrayen, die meent dat er vaak een 
foutief beeld bestaat van een inspecteur. 
‘We zijn niet enkel op zoek naar jonge 
schoolverlaters, maar ook naar mensen 
die een carrièreswitch willen maken. 
Mensen van alle leeftijden en achter-
gronden, mannen en vrouwen.’ De 
politiezone zet ook in om die diversiteit 
aan mensen zelf te werven. 

De drie politiezones kijken uit naar de 
nieuwe rekrutering- en selectiecampag-
ne van de provincie Vlaams-Brabant, de 
voorbereidingstrajecten bij PIVO die de 
slaagkansen kunnen verhogen en de 
verkorting van de rekruteringsprocedu-
re van twaalf naar vier maanden. ‘Wat 
de mensen vaak niet weten, is dat 
aspirant-inspecteurs van bij de aanvang 
van hun opleiding een verloning krijgen’,  
zegt Scrayen. Het nieuwe hoofdcommis-
sariaat aan het station van Asse, dat 
vanaf begin 2023 in gebruik wordt 
genomen, zou de bereikbaarheid moe-
ten verbeteren. Daarnaast kunnen 
agenten ook beschikken over leasefiet-
sen, bodycams, een smartphone, medi-
sche begeleiding en maaltijdcheques. 
‘Om echt te kunnen concurreren met 
Brussel lijkt een Randpremie ons een 
belangrijk deel van de oplossing’, besluit 
Scrayen. ‘Uit gesprekken met politie-
mensen uit het Brussels Gewest blijkt 
toch dat het substantieel verloningsver-
schil heel vaak de reden is om niet in de 
Rand te komen werken.’

Michaël Bellon

Thinning blue line
A shortage of staff is a problem in almost all local police departments in the Halle-Vilvoorde 
area. Concern is also being raised in municipalities with language facilities. Police chiefs from 
Halle-Vilvoorde have written an open letter to Home Affairs Minister Annelies Verlinden 
(CD&V). They and the various mayors report that the duties and services of their police 
forces are now being jeopardised. Emergency calls are being answered but response services, 
traffic departments and community work are being hampered owing to low staffing levels. An 
ever-increasing number of prevention tasks are also having to be scaled down. Many 
commanding officers believe that the proximity of the Brussels region, where police receive 
bigger allowances, is one cause of the shortage, suggesting a special allowance for the Rand 
might be one of the solutions. Recruitment campaigns also need to be improved. A review has 
also been made about the situation for police divisions in special status municipalities.
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Fuiven, quizzen, vinylavonden, comedy nights, optredens … Dat is wat jeugdhuis Animoro onze jongeren te bieden heeft in het station van 
Rode. De sfeer is er zo goed dat de jongeren er zelfs tijdens de blok verzamelen. Je vindt hen ook op Facebook (JH Animoro) en Instagram 
(@jhanimoro). ‘Het stopt nooit!’ is dan ook het terechte en veelzeggende devies van jeugdhuis Animoro.
Tekst en Foto: Gerald Dichtl en Pierre Geldhof

Noah Volders
Eigenbrakelse Steenweg 
1640 Sint-Genesius-Rode

POST
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M E N S E N

uit Rode

Ik woon in Sint-Genesius-Rode sinds 
mijn geboorte.

Beroep
student in het zesde jaar middelbaar in Sint-Victor Alsemberg.

Actief in of lid van
scouts Rode en jeugdhuis Animoro.

Ik ben
impulsief, spontaan, eerlijk, gezellig en uitbundig.

In mijn vrije tijd hou ik van
films kijken, plezier maken met vrienden en mijn hobby’s uitoefenen. 

Favoriet plekje
jeugdhuis Animoro omdat ik daar mezelf kan zijn.

Boeken, serie- of filmtip 
Hacksaw Ridge, een mooie oorlogsfilm die gebaseerd is op een 
waargebeurd verhaal.

Je mag mij altijd wakker maken voor:  
mijn vrienden en om plezier te maken.

Geluk is voor mij
blij zijn met de mensen rondom mij en plezier hebben. 

Beste uitvinding ooit
het internet.


