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buurten

doelgroepen)’, zegt Tordeur. ‘Daaruit
blijkt dat de groep van 65-plussers 5,6
keer sneller groeit dan de algemene
bevolking. De groep jongsenioren is ook
groter aan het worden en die willen we
meer dan ooit bereiken. We stemmen
een aanbod op hen af en we hopen
sommigen onder hen ook als vrijwilligers
te kunnen verwelkomen. Vandaag
hebben we op onze site een 80-tal
vrijwilligers. Dat lijkt veel, maar het LDC
draait zeven dagen op zeven en dus heb
je veel handen nodig.’
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Veel activiteiten
voor iedereen

Dertig jaar De Boomgaard

‘We willen Rodenaren uit
alle buurten bereiken’
Het lokaal dienstencentrum De Boomgaard (LDC)
bestaat dertig jaar. Met het verjaardagsfeest in zicht
blikken verantwoordelijke Veronique Tordeur en
OCMW-voorzitster Anne Troussel vooruit.

D

e tijd dat enkel senioren het
LDC bezochten om er iets te
eten of gezelschap op te
zoeken in de cafetaria ligt achter ons.
Een nieuw woonzorgdecreet verruimt
de opdracht van het LDC. In De Boomgaard weten ze daar wel raad mee. ‘We
liepen eigenlijk al voor op dat decreet’,
zegt Tordeur. ‘Want het LDC is ingebed
op een zorgsite waar een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf,
assistentiewoningen, mindervalidenflats,
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sociaal verhuur en thuisdiensten aanwezig
zijn. Dat zijn dus meteen een hele hoop
doelgroepen die we bedienen. De
nieuwe wetgeving werd in 2020 van
kracht. Door corona liep alles wat
vertraging op, maar nu zijn we definitief
de nieuwe weg ingeslagen.’
Het LDC heeft een buurtanalyse gemaakt.
Die bestaat uit een kwantitatief
(objectieve cijfers) en een kwalitatief
deel (behoeften en noden van de

De Boomgaard moet een plek worden
waar alle Rodenaren zich thuis voelen.
‘Daar willen we in de toekomst meer dan
ooit aan werken’, zegt OCMW-voorzitster
Anne Troussel. ‘De Boomgaard ligt vlak
naast het dorpscentrum, waar veel
gebruikers wonen. Maar ook in de
buitenwijken wonen veel mensen die
graag de werking ontdekken en misschien
vaste bezoekers kunnen worden. We
organiseren nu jaarlijks een verjaardagsfeest voor alle 70-jarigen. We nodigen
hen uit en zo stappen ze vaak voor het
eerst De Boomgaard binnen. Ze leren
het LDC kennen als een plek waar veel
activiteiten en diensten worden georganiseerd. Want veel senioren zijn nog heel
actief. Het LDC biedt dan ook een
goedgevuld programma aan. Zo komen
we tegemoet aan de verwachtingen van
een diverse doelgroep.’
De activiteitenkalender is goedgevuld
dankzij de eigen inzet en die van lokale
verenigingen. ‘Meer dan ooit werken we
samen met verenigingen en andere
zorg- en welzijnspartners’, zegt Tordeur.
‘Zo heeft Okra zijn werking in het
centrum. Dat is een voordeel voor de
mensen die op de site wonen. De organisatie beschikt bovendienover een mooie
zaal. Een heel andere doelgroep
bereiken we met Café Combinne,
waar wekelijks Nederlandstaligen en
anderstaligen samenkomen om
Nederlands te oefenen.’

Nieuwbouw

Het LDC is er voor iedereen en wil de
komende jaren meer zichtbaar aanwezig
zijn in de verschillende wijken van de
gemeente. ‘Ouderen blijven langer thuis
wonen en langer alleen. Het aantal
senioren dat een inkomensgarantie
nodig heeft om te overleven, is op tien
jaar tijd met de helft gestegen. Niet
iedereen heeft het financieel breed.

I N F O R M AT I E
uit de gemeente
Daarom is het belangrijk dat we onze activiteiten
betaalbaar houden en rekening houden met een
groep die anders uit de boot valt.’
Nu De Boomgaard de kaap van de dertig jaar haalt,
staan er ons boeiende tijden te wachten. Want na
jaren nadenken en plannen zal het oude rusthuis op
de site afgebroken worden. ‘In de plaats komt een
nieuwbouwproject met veel potentieel’, zegt Troussel. ‘Er is plaats voor onder andere een kinderdagverblijf, een nieuw consultatiebureau voor Kind &
Gezin, zorgruimtes en een polyvalente zaal die kan
worden omgevormd tot kleinere leslokalen. Op de
bovenverdieping komen nieuwe assistentiewoningen,
waaronder twee zorgappartementen waarbij een
hulpbehoevende in het woonzorgcentrum kan
verblijven met partner. Als we jong en oud kunnen
samenbrengen, kan iedereen elkaar helpen. Zo
creëren we een zorgzame samenleving in onze
mooie gemeente.’
Op de jaarmarkt op 24 september wordt de dertigste
verjaardag vanaf 11 uur gevierd met tal van activiteiten.
De barbecue wordt aangestoken, er staat een
springkasteel, je kan er volksspelen spelen en enkele
partners hebben er een infostandje. Om 14 uur
treedt Jan Van Laet op. (BK)

Spiegeltent tijdens
jaarmarkt
Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 24 september valt er de hele dag iets te beleven op
en rond het parcours in het centrum. Zo is
er in Ons Parochiehuis een tweedehandsboekenbeurs van het Davidsfonds, de
garage sale vindt plaats in de Kerkstraat en
Het Kinderuur staat met een nieuwe voorstelling aan de Zandgroeve. K-Creation,
turngroep KSGT en de linedancers van
Tahtanka treden op terwijl dweilorkestjes
voor sfeer zorgen. Met onder andere een
sneltekenaar, een ballonnenplooier en circus
à la carte zal de jaarmarkt geen enkel dood
moment kennen. ‘We zorgen een hele dag
voor animatie’, zegt voorzitter Jan Rombaut.
‘De reuzen maken hun rondgang en een
vijftigtal handelaars en marktkramers zijn
van de partij. Sommigen daarvan zorgen zelf
voor extra animatie.’ Net als vorig jaar wordt
er in de Gemeentehuislaan een heuse
spiegeltent opgetrokken. ‘Een attractie op
zich’, volgens de voorzitter. Overdag vinden
er optredens plaats, ‘s avonds een fuif. Op
vrijdag komen de bewoners van De Groene
Linde in de tent een optreden meepikken en
van smoutebollen smullen.’ (BK)

Telex
• Tien elektrische pompen, twee thermische
pompen, vier verlichtingen op statief,
twintig opblaasbare hoofdlampen, een
stevige generator en een container om
alles in op te bergen. De gemeente
beschikt voortaan over een aanbod
aan eigen materiaal als er dringend
hulp verleend moet worden aan de
inwoners. De container zal vooral
ingezet worden bij zware wateroverlast.
• Goed nieuws voor wie al eens via de
Duboislaan naar de Brusselse ring
rijdt. Voortaan is de Schilderachtige
Dreef opnieuw toegankelijk voor
voertuigen uit Rode die niet voldoen
aan de lage-emissiezone in Brussel. Op
vraag van de gemeente heeft het
Brussels Gewest de aanpassing aan de
camera’s doorgevoerd.
• Op het scholenoverleg is beslist dat de
Rodense scholen nog maar een keer per
jaar papieren flyers met de kinderen
mogen meegeven.
• De deelwagens, die net voor de zomer
geïnstalleerd werden op het Dorpsplein
en aan de Gemeentehuislaan, worden
goed gebruikt. Al na enkele weken
hadden beide voertuigen samen meer
dan vierduizend kilometer op de tellers.
• De moestuinbakken van Garden
R(h)ode staan intussen in de wijken
Ten Broek en Bellemansheide. Voor
twee andere wijken werden aanvragen
ingediend bij het schepencollege. Het
burgercollectief TomorRode verwerkt
nog steeds nieuwe aanvragen, maar de
realisatie zal ten vroegste volgende
lente gebeuren aangezien het kweekseizoen naar zijn einde loopt.
• De werken voor de vernieuwing van de
spoorwegbruggen aan de Paardenstraat en de Gehuchtstraat zijn volop
aan de gang. In juni volgend jaar moet
de brug aan de Paardenstraat klaar
zijn. In oktober kunnen we ook in de
Gehuchtstraat over een nieuwe brug.
Het schepencollege wil dat het verkeer
steeds in beide richtingen mogelijk
blijft, desnoods met een regeling van
tijdelijke verkeerslichten.
• Inwoners kunnen dit jaar opnieuw
goedkoop advies krijgen als ze hun

woning energiezuiniger willen maken.
De begeleiding gebeurt door experts
van vzw Klimaatpunt en kost dankzij
een bijdrage van de gemeente 100 euro
voor een doorsneewoning. Als een van
de voorgestelde renovaties wordt
uitgevoerd en er een premie bij Fluvius
wordt aangevraagd, krijg je de 100 euro
terugbetaald.
• Het gemeentebestuur schakelde de
voorbije maanden al twee keer
Haviland in om dossiers van bouwmisdrijven op te volgen en af te handelen.
De gemeente doet een beroep op de
intercommunale omdat de dienst
Stedenbouw de handen vol heeft met
het opvolgen van bouwdossiers.
• Op 16, 17 en 18 september verkopen de
Rodense Lea’s op verschillende locaties
in de gemeente opnieuw plantjes voor
Kom op tegen Kanker.
• We mogen alweer uitkijken naar een
nieuwe kerstmarkt op 17 en 18 december op het Dorpsplein. Net zoals andere
jaren is er in de kerk een optreden. Deze
keer komt Günther Neefs.
• Het vliegend hert is een zeldzame
keversoort die op enkele plaatsen in
Sint-Genesius-Rode overleeft. Om het
beestje alle kansen te geven, hebben
arbeiders van Pro Natura twee nieuwe
broedhopen geplaatst. Ze bevinden
zich aan het kruispunt van de Diepestraat en de Kerkveldweg en op de
Safierlaan. De bewoners vinden in de
buurt een infobord zodat ze weten
waarvoor de broedhopen bestemd zijn.
• Op de school Wauterbos worden in de
toekomst meer naschoolse activiteiten
georganiseerd. Daarvoor doen ze een
beroep op externe organisaties. Dat
verlicht het werk van de toezichters. In
de kleuterschool zitten een honderdtal
kleutertjes in de naschoolse opvang.
• De kindergemeenteraad kan aan een
tweede werkjaar beginnen met een
nieuwe kinderburgemeester. Diego
Delacroix van de lagere school van het
Onze-Lieve-Vrouwinstituut volgt
Ambre Lecloux op. De komende maanden zal de raad werken rond bepaalde
thema’s die de kinderen aanspreken. (BK)
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‘We laten cursisten in een
winkel zelf bestellen en
afrekenen’

Aan mogelijkheden om Nederlands te leren is er in Sint-Genesius-Rode geen gebrek.
Jaarlijks volgt een 500-tal cursisten Nederlandse les aan de campus GLTT in De Hoek.
Daarnaast is praatcafé Café Combinne een vaste waarde geworden.
26 september is traditiegetrouw de
Europese Dag van de Talen. Aan de
campus GLTT Rode van Crescendo CVO,
gevestigd in de Schoolstraat in de wijk
De Hoek, kan je maar liefst tien talen
leren, waaronder ook het Nederlands.
‘Onze campus ligt niet zo ver van Brussel
en Wallonië. We hebben veel Franstalige
cursisten, maar ook anderstalige Belgen
en nieuwkomers, met roots van over de
hele wereld, vinden vlot de weg naar
ons’, zegt Jeroen Bruyndonckx, coördinator NT2 (Nederlands als tweede taal)
in de regio Halle/Rode.
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‘Hier in Sint-Genesius-Rode kan iedereen
Nederlandse les volgen, onderverdeeld
volgens taalniveau. De enige voorwaarde
is dat je minstens 16 jaar bent. We laten
ook 15-jarigen toe, maar enkel als ze
minstens twee jaar in het Nederlandstalige
secundair onderwijs school hebben
gelopen. Toch zijn het vooral volwassenen
die zich inschrijven. Sommigen willen
hun kennis van het Nederlands verbeteren
voor hun studies of voor betere kansen
op de arbeidsmarkt, terwijl anderen het
Nederlands beter willen beheersen om
zich te integreren in de gemeenschap.

Ongeveer één cursist op de zes wordt
naar ons gestuurd door de VDAB of het
Agentschap Integratie en Inburgering.
De overgrote meerderheid komt op
vrijwillige basis.’

Moeilijke tijden

Bruyndonckx stelt vast dat het volwassenenonderwijs het de laatste jaren moeilijker
heeft. ‘Opleidingscheques en educatief
verlof zijn moeilijker te verkrijgen dan
vroeger. Vermoedelijk haken anderstaligen
met een aanvaardbaar niveau Nederlands
hierdoor sneller af.
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Tal van oefenkansen Nederlands in Sint-Genesius-Rode

MENSEN
verenigen

Anderzijds blijft het aantal cursisten
zonder of met weinig kennis van het
Nederlands toenemen.’ Voor de kostprijs
moet je het alvast niet laten. ‘Voor een
module van 60 lestijden, ofwel 3 uur per
week van september tot januari, vragen
we 36 euro. En dan zijn er voor sommige
doelgroepen nog financiële tegemoetkomingen’, aldus Bruyndonckx.
Er zijn zowel overdag als ’s avonds
lesmomenten. Maar de combinatie van
avondlessen, die pas eindigen om 22 uur,
en werk of studies is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Daarom lanceert
Crescendo CVO dit schooljaar een
nieuw initiatief. ‘De cursisten worden
niet langer drie maar twee uur verwacht
in de klas. Het resterende uur vullen ze
thuis in met taken. Als gevolg van de
coronapandemie bieden we zelfs
volledig afstandsonderwijs aan. Dat
betekent dat er 50 tot 70 % online in
groep les gevolgd wordt, voor het
resterende gedeelte gaan de cursisten
zelf aan de slag op het digitale leerplatform.’ Deze vorm van lesgeven is
een succes, maar toch is niet iedereen
klaar voor zo’n grote digitale sprong,
aldus Bruyndonckx. ‘Zo is voor afstandsonderwijs een goede internetverbinding
en een laptop met webcam een vereiste,
en dat is voor de eerder laaggeschoolde
cursisten geen vanzelfsprekendheid.
Ook de digitale vaardigheid kan een
probleem zijn. Het overgrote deel volgt
nog altijd les op de campus. Onze
vestiging in Rode heeft een ruime
parking en is goed bereikbaar met de
bus en de trein.’
Af en toe trekken de cursisten erop uit.
‘Denk daarbij aan een bibliotheekbezoek
of het bijwonen van een tentoonstelling,
lezing of theatervoorstelling. Of de
leerkracht stapt met de hele groep een
winkel binnen, om hen zelf te laten
bestellen en afrekenen. Voor de avondcursisten organiseren we een fictieve
markt, want op dat tijdstip zijn de
winkels gesloten.’
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À l’occasion de la Journée européenne des langues, le 26 septembre, nous mettons en
lumière la panoplie de cours de langues proposés au campus GLTT Rode du Crescendo
CVO. Vous pouvez y apprendre dix langues, dont le néerlandais. Les cours de néerlandais
attirent de nombreux étudiants francophones, mais également des Belges de langue
étrangère et de nouveaux arrivants venant du monde entier. Depuis la pandémie de corona,
Crescendo CVO se concentre davantage sur l’enseignement numérique à distance, qui
permet plus facilement d’allier avec un travail ou des études. De temps en temps, la classe
se déplace: l’enseignant emmène alors tout le groupe dans un magasin afin de les laisser
commander et payer eux-mêmes.
Il existe d’autres initiatives linguistiques au sein de Rhode-Saint-Genèse. Il y a par exemple le
Café Combinne, un café de discussion où se rencontrent néerlandophones et personnes
apprenant le néerlandais. Tout le monde y est le bienvenu, même si une connaissance de
base du néerlandais est requise. Ensemble, ils parlent en néerlandais, à propos de thèmes
très divers.

Café Combinne

Op het grondgebied van Sint-GenesiusRode zijn er ook nog andere, kleinschaligere
initiatieven, bedoeld om het Nederlands
beter onder de knie te krijgen. Het
bekendste is Café Combinne, een
praatcafé waar Nederlandstaligen en
mensen die Nederlands leren elkaar
ontmoeten. ‘Iedere woensdagavond
komen we samen in het lokaal dienstencentrum De Boomgaard’, vertelt Rita
Denayer, de begeleidster sinds de
opstart in 2007. ‘Starten doen we om
half acht en zo’n twee uur later ronden
we af. Deelnemen is gratis, we willen de
conversatiegroep zo laagdrempelig
mogelijk houden. Iedereen is welkom, al
is een basiskennis van het Nederlands
wel vereist. Anders is het te moeilijk om
de gesprekken te volgen en eraan deel
te nemen. Niet iedereen mengt zich
even actief in het gesprek, dat vergt tijd
bij sommigen. De meesten nemen wel
notities.’
Doorgaans zitten er tien tot vijftien
mensen rond de tafel van Café Combinne.
‘Samen praten we dan in het Nederlands
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik laat de gespreksstof opborrelen
vanuit de groep, maar heb ook zelf
ideeën en onderwerpen achter de hand’,
legt Denayer uit. ‘Soms bereid ik een

quiz of een taalspelletje voor. We
organiseren ook geregeld uitstapjes.
Zo hebben we al verschillende filmvoorstellingen in cultureel centrum de
Meent in Alsemberg bijgewoond. In de
Boesdaalhoeve, hier in Sint-Genesius-Rode,
zijn sommige toneelstukken of optredens
ook geschikt voor anderstaligen. Sinds
een viertal jaar komen we tijdens de
zomervakantie samen voor een mooie
wandeling. Wandelen zet immers echt
aan tot praten, en daarbovenop leren
we onze gemeente nog beter kennen.’

‘Heel de wereld woont
in Rode’

Het publiek van Café Combinne is heel
divers. ‘Heel de wereld woont hier in
Sint-Genesius-Rode, bij wijze van spreken.
‘Er komen niet alleen Franstaligen uit de
gemeente naar het praatcafé. Veel
deelnemers zijn afkomstig van buiten
België. De verscheidenheid in de groep
is de laatste jaren alleen maar groter
geworden. Ook nieuwkomers, al dan niet
vluchtelingen, komen bij ons terecht. Wij
proberen hen wegwijs te maken in de
gemeente. De groep telt daarnaast enkele
Nederlandstaligen, die komen voor het
sociaal contact. Hun aanwezigheid is
belangrijk voor de groepsdynamiek.’
Jelle Schepers

5

I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

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

vrijdag 9 september
‘After Summer’-wandeling met
terrasje en croque garni
Pasar Sint-Genesius-Rode
16.30 uur
De sportievelingen maken eerst een mooie
zomerwandeling in de omgeving van Lot (ca. 4
km). Wie niet mee gaat wandelen, kan terecht op
het gelegenheidsterras.
Na de wandeling kan je genieten van een lekkere
croque garni, koffie/thee, frisdrank, bier of wijn.
info: pasar.rode@telenet.be

zaterdag 17 september
Animoro Quiz 3.0
Jeugdhuis Animoro
20.15 uur – Jeugdhuis Animoro
Onze 3de editie is al weer aangebroken en
Quizmaster Q is er klaar voor. Beschouw jij jezelf
als de slimste mens in jouw gezelschap? Kom je
kennis bewijzen tijdens onze homemade – maar
eigenlijk redelijk serieuze – quiz!
Deelnemen kan in groep tot max. 5 personen en
inschrijven in verplicht.
prijs: 10 euro
info: www.facebook.com/animoro

vrijdag 23 september tot zondag
25 september
Sluitingskamp Val Joly
Pasar Kampeerclub
Op het programma staan onder meer: wandeling
op het domein ‘Val Joly’, Vlaamse kermis en
diverse volksspelen gevolgd door een barbecue.
Het sluitingskamp eindigt op zondagmiddag.
Inschrijven kan tot 11 september 2022
info: pasar.rode@telenet.be

zaterdag 1 oktober
150 jaar KTV De Noordstar de Lelie
KTV De Noordstar

vrijdag 21 oktober
Gezinsweekend Valkenburg
Pasar Sint-Genesius-Rode
14.00 uur – Hotel Schaepkens van St. Fijt,
Valkenburg
Hotel Schaepkens van St. Fijt wordt omgeven
door een pittoreske tuin en ligt aan de rand van
het centrum van Valkenburg, op zeven minuten
wandelafstand. Tijdens het weekend kan je
deelnemen aan bezoeken aan MergelRijk (Mergelgrotmuseum), een Grottentocht en een bezoek
aan de Stroopstokerij in Hombourg.
info: www.pasar.be/lokale-afdeling/
st-genesius-rode/home

14.00 uur – GC de Boesdaalhoeve
KTV De Noordstar - De Lelie viert met een mix
van podiumkunsten zijn 150e verjaardag met
‘Jubileum Cocktail’. Kom mee grabbelen uit de
ton vol toneelherinneringen en succesopvoeringen. Wij serveren u ludieke sketches afgewisseld
met zang, muziek en dans. Een natje en een
droogje zal niet ontbreken.
De inkom is gratis.
info: info@noordstardelelie.net
of 0472 83 90 50

vrijdag 7 tot zondag 9 oktober
Open Atelierdagen rOdeArt
Kunstkring 10X10 & Artelier
GC de Boesdaalhoeve
Ook dit jaar slaan kunstkringen 10X10 en Artelier
de handen in elkaar om deel te nemen aan de
open atelierdagen van kunstvereniging rOdeArt.
Ze stellen hun werken tentoon in de Boesdaalhoeve.
prijs: gratis
info: www.facebook.com/kunstkring10x10

Jubileumcocktail voor 150 jaar De Noordstar-Rederijkerskamer de Lelie
De 150e verjaardag van de Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar-Rederijkerskamer de
Lelie wordt gevierd met een Jubileumcocktail. Het verhaal van de vereniging begint in 1872,
in Brussel. Al die jaren later veroverde de vereniging heel wat podia. Ook in Sint-Genesius-Rode
zijn de voorstellingen een vaste waarde in de programmatie van het gemeenschapscentrum.
‘We hebben een bijzondere band met de Boesdaalhoeve’, vertelt voorzitter Luc Collin. ‘Onze
eerste voorstellingen hier lokten amper een zestigtal mensen. Al die jaren later kunnen we
de zaal tot drie keer vullen.’
De Jubileumcocktail belooft iets bijzonders te worden, zegt Luc: ‘Doorheen de namiddag
voeren we stukjes uit succesvolle producties van de voorbije jaren op. Daarnaast is er nog
een reeks humoristische sketches over het huwelijksleven. Tussendoor kunnen de mensen
iets eten of drinken. Verwacht je dus niet aan een klassieke toneelnamiddag. We zetten het
150-jarig bestaan van de vereniging op eigenzinnige wijze in de kijker.’ (BK)
zaterdag 1 oktober, van 14 uur tot 18 uur - GC de Boesdaalhoeve • Tickets: gratis toegang
info@noordstardelelie.net of 02 380 58 98
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I N F O R M AT I E
Rode in de teletijdmachine

Artiestenparcours in de Boesdaalhoeve
Kunstliefhebbers komen in oktober aan hun trekken, want dan
vindt opnieuw het Artiestenparcours plaats van kunstvereniging
rOdeArt. Twee kunstkringen palmen de Boesdaalhoeve in: 10X10
en Artelier.
Bij 10X10 kijken ze uit naar de tentoonstelling. ‘Het is de eerste
keer dat we ons werk kunnen tonen sinds de coronapandemie’,
zegt Katrien Voets van 10X10. ‘Als kunstenaar willen we ons werk
kunnen delen met anderen. 10X10 is geen atelier, de vereniging
bestaat om tentoon te stellen. We kiezen bewust voor uiteenlopende kunstvormen. Die verscheidenheid is onze kracht.’
Bezoekers mogen zich verwachten aan glaskunst, bijzondere
textielkunst, keramiek en porselein, fotografie, houtskooltekeningen
in clair-obskur, beeldhouwwerken, collages met plexiglas en zelfs
een combinatie van beeldhouwen en schilderen.
Al die werken een plekje geven, wordt op zich al een uitdaging in
de Boesdaalhoeve. ‘We maken met 10X10 voor het eerst gebruik
van een leslokaal en de hooizolder’, legt Katrien uit. ‘We stappen
af van de traditionele opstelling van een expo. De werken zullen
op een bijzondere manier geplaatst worden. We hopen zelfs
enkele werken buiten te plaatsen, als het weer wat mee zit.’
Deelnemen aan het Artiestenparcours is voor 10x10 altijd wel
bijzonder. Katrien: ‘Je krijgt op zo’n evenement een heel ander
publiek over de vloer, niet alleen de familie en vrienden die je bij
eigen expo’s meestal ziet opdagen. Nu krijgen we de kans om
mensen te ontmoeten die we helemaal niet kennen.’ 10x10 is
bovendien nog op zoek naar nieuwe leden. ‘Wie kunst maakt,
mag ons gerust contacteren. Op dit moment tellen we negen
leden, en de naam van onze vereniging doet al vermoeden dat
we vooral graag met zijn tienen exposeren.’
Ook bij Artelier – de nieuwe naam van de vereniging die voordien
Ap-Art heette, is het enthousiasme groot. Artelier bestaat uit
een geëngageerde groep schilders die eigen stijlen ontwikkelen.
‘Iedereen is vrij in wat hij of zij toont’, weet José. ‘Voor dit
Artiestenparcours hebben we geen thema uitgekozen. Maar wie
ons volgt, weet dat we vooral abstract werk tonen en dat we
vaak met acrylverf aan de slag zijn. Wie komt kijken, mag zich
verwachten aan heel divers werk.’
De Boesdaalhoeve leent zich volgens José perfect tot het
exposeren van schilderijen. ‘De Boesdaalhoeve heeft heel wat
karakter, en we kennen er alle mensen. We krijgen mooie panelen en belichting ter beschikking via het gemeenschapscentrum,
zodat we onze werken in de beste omstandigheden zullen
tentoon stellen’, besluit José. (BK)
Het Artiestenparcours is verspreid over heel de gemeente. In de
Boesdaalhoeve kan je kunst bewonderen op 8 en 9 oktober, van
11 uur tot 18 uur.

Clouseau op de jaarmarkt
Nu de jaarmarkt voor de deur staat, duiken we graag in het
verleden van een van de grootste evenementen in de gemeente. In 1987 beklom een onbekend, beginnend groepje
het podium: Clouseau. Een beetje zoals de beruchte passage
van Nirvana op Pukkelpop, voor hun grote doorbraak:
weinigen die erbij waren, beseften dat ze naar toekomstige
sterren stonden te kijken. Alain Renders fotografeerde
Clouseau op de jaarmarkt, maar een onvergetelijke indruk
lieten ze toen (nog) niet na. ‘Voor ons was dat niet meer dan
een lokaal groepje dat mocht optreden. Ik kan me zelfs niet
eens meer herinneren of daar zoveel volk stond. De foto’s
die ik maakte, zijn wel goed voor de geschiedenisboeken:
enkele maanden later zou Clouseau doorbreken.’
Bob Savenberg, stichtend lid van de band, stond als drummer mee op het podium en kan zich het optreden nog goed
voor de geest halen. ‘Het was nog maar ons vijfde optreden
ooit, al hadden we wel al eens in een Zwitsers hotel gespeeld,
op vraag van de Christelijke Mutualiteit.’ Het was dan ook
niet de ijzersterke livereputatie die hen een plekje op de
affiche bezorgde – die kwam er pas later. ‘De voorzitter van
het Jaarmarktcomité was mijn vader, Jef Savenberg’, lacht
Bob. ‘Door ons te boeken, had hij al een uurtje van het
programma ingevuld. Bovendien kostte het hem geen cent,
want we waren al lang blij dat we mochten optreden. Mijn
vader dacht eigenlijk dat het nooit wat zou worden met ons
groepje.’
Clouseau had op het moment van het optreden amper drie
eigen nummers klaar. De rest van hun set vulden ze met
covers van onder meer Johan Verminnen en Raymond van
het Groenewoud. ‘We probeerden op de jaarmarkt onze
eerste single te slijten, Brandweer. Het was geen overdonderend
succes. In totaal verkochten we amper 400 exemplaren. We
waren natuurlijk nog jong. Ik was 26, Koen was nog maar pas
20 geworden.’ Achteraf bekeken was het concert op de
jaarmarkt voor de piepjonge groep wel een springplank naar
meer, erkent Bob: ‘Dankzij dat optreden kregen we ook een
plekje op de jaarmarkt van Dworp. Later pikte Stadsradio
Halle ons op, andere vrije radio’s volgden snel. Studio Brussel
speelde later als eerste nationale zender een Clouseaunummer.
Kort nadien was de trein definitief vertrokken.’ (BK)
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MENSEN
met een passie

De jeugdjaren van Koen Pelleriaux, topman van het GO!

‘Ik was een slechte scholier,
maar een goede student’
Koen Pelleriaux (54), topman van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
houdt een pak goede herinneringen over aan zijn jeugdjaren in Sint-Genesius-Rode.
Vooral buiten de schooluren maakte hij veel plezier. ‘Zeker in het middelbaar was ik
allesbehalve een vlijtige student.’

S

inds een jaar mag uitgeweken
Rodenaar Koen Pelleriaux zich
afgevaardigd bestuurder van het
GO!-onderwijs noemen. Hij woonde net
geen kwarteeuw in Sint-Genesius-Rode.
‘Ik woonde in De Hoek, in het wijkje
waar alle straten genoemd zijn naar
vogels’, vertelt Pelleriaux. ‘Daar heb ik
veel buiten gespeeld met vriendjes uit
de buurt. Soms trokken we erop uit, we
moesten enkel voor het avondeten weer
thuis zijn. Het Waterloos Veld was een
van onze favoriete plekjes. Met de fiets
ging ik vaak naar mijn oma, vlak aan het
station. In mijn jonge jaren nam ik
geregeld de fiets richting het centrum.
Dat kon toen nog via de campus Bierenberg van de VUB. En ik was verschillende
jaren lid van de scouts van Rode.’

Koen en Kris Wauters

Als tiener en jonge twintiger proefde
Pelleriaux ook van het lokale uitgaansleven. Daarvoor stak hij de gemeentegrens over. ‘Fuiven deden wij destijds
vooral in de gemeentelijke feestzaal van
Beersel. Maar voor een van dé afspraken
van het jaar moest je in Alsemberg zijn:
de barbecuefuif van de Chiro van
Alsemberg. Die vond plaats op het
grasveld aan de Chirolokalen, niet ver
van café De Vissers. Dat was het café
waar ik altijd met mijn vrienden naartoe
ging. In het begin met Erwin ‘De Visser’
Rosseel als cafébaas. In die periode
waren ook Koen en Kris Wauters en Bob
Savenberg geregeld in De Vissers te
vinden – later beter bekend als de
kernleden van het Vlaamse popinstituut
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Clouseau. Zij waren enkele jaren ouder,
dus ik kende hen niet echt. Ik heb wel de
opgang van Clouseau meegemaakt. Ik
herinner me nog dat Bob Savenberg
secretariaatsmedewerker was op het
Sint-Victorinstituut in Alsemberg toen ik
daar school liep. Hij was ook een van de
drijvende krachten achter Radio Ro – de
zendmast van die lokale zender stond
zelfs vlak bij mijn ouderlijke woning.’
Hoewel de hele jeugd van Pelleriaux zich
in Rode afspeelde, komt hij er niet zo
vaak meer terug. ‘Mijn ouders hebben
hun woning verkocht en wonen nu in
Schepdaal. Mijn moeder is van daar
afkomstig. Ik heb vier zussen en een
broer, maar ook zij zijn uitgeweken. Mijn
zus Veerle geeft wel nog les aan de
gemeenteschool Wauterbos’, legt
Pelleriaux uit. ‘Zelf ben ik na twee jaar
Halle en twee jaar Gent in 1996 naar
Schaarbeek verhuisd, ik werkte toen
immers aan de VUB. Ik ben er nooit
meer vertrokken.’
Hij ziet zichzelf bovendien niet snel
terugkeren naar Sint-Genesius-Rode.
‘Ik was er voor het laatst tijdens de
coronapandemie. Ik heb toen de trein
naar Sint-Genesius-Rode genomen, om
van daaruit door de velden tot aan het
KMI in Ukkel te wandelen. Ik ben toen
nog even een kijkje gaan nemen bij de
voormalige woning van mijn grootouders.
Veel was er op het eerste gezicht niet
veranderd. De weinige keren dat ik nog
op het grondgebied van Rode kom, is
om in het Zoniënwoud te gaan wandelen.

Aan de Grote Hut trekken we dan het
bos in.’

Er staan bij het examen

Dat Pelleriaux het zover zou schoppen in
de onderwijswereld, stond zeker niet in
de sterren geschreven. ‘Ik volgde lager
onderwijs in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut. Daar was ik nooit de primus
van de klas, ik zou me eerder als gemiddeld
omschrijven’, herinnert Pelleriaux zich.
‘In het middelbaar ging het moeizaam.
Laat ons zeggen dat ik een moeilijke
puber was en dat ze in het Sint-Victorinstituut geen weg wisten met mij. Twee
keer behaalde ik er een C-attest. Daarop
ben ik naar het Don Bosco-instituut in Halle
getrokken. Industriële wetenschappen
bleken meer mijn ding. Maar toen ik
afstudeerde, had ik geen zin meer in
techniek. Ik koos aan de VUB in Etterbeek voor sociologie. Het was pas aan
de universiteit dat mijn ogen echt open
gingen. Voorheen was ik een slechte
scholier, maar ik bleek wel een goede
student. Aan de universiteit had je niet
langer die dagelijkse taken. Op het einde
van het academiejaar moest je er staan,
bij het examen. Dat lag me beter.’
Dat Pelleriaux zich na zijn studies zou
ontwikkelen tot een onderwijsexpert,
was niet echt gepland. ‘Ik kon onder de
vleugels van hoogleraar sociologie Mark
Elchardus aan de slag gaan bij de VUB.
Een van mijn eerste onderzoeken ging
over het technisch en beroepsonderwijs.
Omdat ik daar als ervaringsdeskundige
al iets meer zicht op had, vroeg Elchardus

me om me over dat onderzoek te
ontfermen. En zo ben ik in het
onderwijsbeleid gerold.’

Na tien jaar onderzoek en lesgeven aan
de VUB, terwijl hij ook doctoreerde
over houdingen en subculturen in het
beroepsonderwijs, werkte Pelleriaux vier
jaar als professor sociologie aan de
universiteit van Antwerpen. Nadien
leidde hij vier jaar de studiedienst van de
partij SP.A, om het vervolgens tot
kabinetschef te schoppen van onderwijsministers Frank Vandenbroucke en
Pascal Smet. Vervolgens bekleedde hij
topfuncties bij het departement Onderwijs, om uiteindelijk de grote baas van
het GO! te worden. ‘Of ik zelf ooit
onderwijsminister wil worden? Je weet
nooit wat er kan gebeuren, maar dat is
zeker niet het plan. Dat is mij een iets te
publieke functie, ik heb ook nog nooit
op een politieke lijst gestaan. Maar
vooral: ik doe mijn huidige job enorm
graag. Mijn voorgangster Raymonda
Verdyck, overigens ook afkomstig van
Sint-Genesius-Rode, heeft een visie
uitgewerkt over waar het GO! in 2030
moet staan. Ik wil dat strategisch plan
verder concretiseren en in de scholen
laten voltrekken. Het klassikale lesgeven
gaat zeker niet op de schop, maar er
moet ook ruimte zijn om in kleinere
groepen te kunnen inoefenen. Dat
‘gepersonaliseerd samen leren’ willen we
doortrekken in al onze scholen. Momenteel
heeft het GO! een marktaandeel van 18
à 19 %. Dat zou ik graag willen optrekken.’

© Tine De Wilde

Gepersonaliseerd
samen leren

Jelle Schepers

FR

Koen Pelleriaux (54 ans), top manager de GO! Education de la
Communauté flamande, a grandi à Rhode-Saint-Genèse et a vécu
dans la commune pendant un peu moins d’un quart de siècle. Il
nous parle de sa jeunesse dans le quartier de De Hoek et
comment, plus tard, il traversa la frontière communale pour se
rendre à des fêtes à Alsemberg. Après avoir erré à Halle et à Gand,
il s’est finalement retrouvé à Schaerbeek, où il vit encore
aujourd’hui. Tout comme lui, sa famille immédiate ne vit plus à

Rhode depuis longtemps. Via la VUB, Pelleriaux devint un vrai
expert en éducation, d’abord sous les ailes du sociologue Mark
Elchardus, puis à la tête du cabinet des ministres flamands de
l’éducation Frank Vandenbroucke et Pascal Smet. En tant que
grand patron de GO! il a de grands projets. ‘L’enseignement
traditionnel ne sera certainement pas abandonné, mais il est
également important d’initier la pratique en plus petits groupes’.
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vrijdag 2 september
Ezelsoor
Gratis boekenkaftdag
FAMILIE

Leerlingen van academies en humaniora uit
Vlaams-Brabant ontwierpen kaftpapier, waaronder
ook de eerstejaars van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut.
Een ontwerp uit Rode werd uitgekozen door de
leerlingen van de lagere scholen in Rode. Van dit
ontwerp maken we nu kwalitatief kaftpapier, waarmee
je je boeken kan kaften. Bij aankomst kan je vijf vellen
(gratis) kaftpapier uitkiezen. Vrijwilligers zetten je op
weg en helpen je mee kaften. Verkies je een uniek
gekaft boek? Loop dan langs bij één van onze illustratoren. Je kan ook creatief aan de slag gaan in onze
ateliers. Aan de infostand kom je meer te weten over
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. Je kan tickets
kopen voor (familie)voorstellingen en je inschrijven
voor workshops en stages. Daarnaast voorzien we ook
een bar en randanimatie. Om alles vlot te laten verlopen,
schrijf je het best vooraf in. Wie dat doet, maakt
bovendien kans op een mooie prijs.
Kafters gezocht
We zoeken die dag vrijwillige kafters, om ouders te
helpen die nog nooit hebben gekaft. Ook ouders met
meerdere kinderen kunnen vaak een helpende hand
gebruiken. Wil jij één of twee uurtjes helpen? Mail of
bel dan naar nele.dherde@derand.be – 02 381 14 51. (BK)
15.30 uur - GC de Boesdaalhoeve • tickets: gratis

zaterdag 10 september
en zondag 11 september
25 jaar Boesdaalhoeve
Feestweekend
MUZIEK, VARIA

vanaf 14 uur GC de Boesdaalhoeve
Tijdens het weekend van 10 en 11
september viert de Boesdaalhoeve zijn 25ste verjaardag. We
bieden je een gevarieerd
programma met optredens,
workshops en doorlopend
randanimatie voor jong en oud.
Je kunt er ook proeven van wat
Rodense verenigingen te bieden
hebben. Wie eerder rustig wil
genieten, kan zelf pizza bakken in
onze houtoven of op ons
zomerterras een lekker streekbiertje degusteren.
De eerste honderd inschrijvers
krijgen een goodiebag.
tickets: gratis
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woensdag 21 september
De woordenaar
MT De Kolonie
MUZIEK • THEATER

20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
‘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.
Lees het interview op p. 12-13
tickets: 18 euro (basis)

donderdag 29 september
100 jaar Toots
Jef Neve & Teus Nobel
MUZIEK

Jef Neve en Teus Nobel vieren 100 jaar Toots
Mocht jazzvirtuoos Toots Thielemans nog geleefd
hebben, dan was hij dit jaar 100 jaar geworden. Jef
Neve en Teus Nobel vieren die unieke verjaardag op 29
september in GC de Boesdaalhoeve op het podium.
Pianist en componist Jef Neve mag Toots Thielemans
zowat zijn geestelijke vader noemen. De Nederlandse
jazztrompettist Teus Nobel is minder bekend in
Vlaanderen, maar werkte al regelmatig samen met
Neve. Het duo brengt mooie, pure muziek uit het
repertoire van Toots. Opmerkelijke verhalen, anekdotes en eigen ontmoetingen met de spraakmakende
figuur Toots geven de voorstelling extra cachet. Ze
spelen niet enkel materiaal van zijn gekende jazzrepertoire, maar brengen ook muziek die Thielemans
componeerde voor heel wat bekende en minder
bekende films en series. (BK)
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve • tickets: 22 euro
(basis)

zaterdag 24 september
en zaterdag 15 oktober
Ateljee Kadee
FAMILIE (8+)

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

zaterdag 15 oktober
Raspoetin
Theater Tieret
FAMILIE (8+)

19.00 uur - GC de Boesdaalhoeve
Voor ‘Raspoetin’ duiken we in de
geschiedenisboeken, en nemen
we ons publiek mee naar het
duistere Rusland van de laatste
tsaar. Het 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.
tickets: 10 euro (basis)

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
tot 17 uur.

I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

donderdag 20 oktober
Investeren in de tweede helft van je leven
Michael Van
Droogenbroeck
LEZING

20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
Michaël Van Droogenbroeck,
financieel journalist van ‘Het
Journaal’, schreef samen met
Ewald Pironet het boek ‘Investeren in de tweede helft van je
leven’. Ontdek helder en eerlijk
waarin je je geld kunt investeren.
Je krijgt niet enkel tips, maar
leert ook de mogelijke risico’s
kennen. Alleen dan kun je goede
investeringskeuzes maken.
tickets: 7 euro (basis)
WACHTLIJST

donderdag 27 oktober
Mag ik even? (try-out)
Kamal Kharmach
HUMOR

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

donderdag 17 november
Thank God I’m a
country girl
Barbara Dex
MUZIEK

20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
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!
tickets: 20 euro (basis)

Gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve bestaat 25 jaar

‘We komen steeds vaker naar
buiten met onze activiteiten’
Gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve bestaat 25 jaar en
dat wordt gevierd met een feestweekend op 10 en 11 september.
Al een kwarteeuw is het centrum met een eigen cultuurprogrammatie de spil van het verenigingsleven in Rode.

O

oit was de Boesdaalhoeve een
vervallen boerderij die zou wijken
voor appartementen. Tot de Vlaamse overheid na protest ingreep en de hoeve
opkocht. Eerst werd de charmante hoeve de
thuishaven van de afdeling Musical van het
Koninklijk Conservatorium van Brussel. Pascal
Velkeneers, vandaag verantwoordelijk voor de
administratie en de communicatie, was er
toen al bij. ‘Ik heb er nog James Cooke,
Guillaume Devos en ‘Dertigers’-actrice Ellen
Verest weten studeren. De mensen uit de
buurt zullen het ook geweten hebben, want
de studenten waren zo gepassioneerd dat ze
vaak al zingend van het station naar de
Boesdaalhoeve en terug stapten.’
Vzw ‘de Rand’ nam er pas later zijn intrek. De
theaterzaal delen met de musicalafdeling
bleek niet altijd eenvoudig. Pascal: ‘Onze
technicus kon pas opbouwen na 17 uur omdat
overdag de studenten en docenten op het
podium stonden. Er moest al eens orde
geschept worden in de chaos.’ Na de verhuis
van de musicalafdeling kreeg vzw ‘de Rand’
het volledige vruchtgebruik toegewezen. Zo
kon de oude hoeve uitgroeien tot het gemeenschapscentrum dat iedereen vandaag kent.

Meer gemeenschapsvormende projecten

de ondersteuning van het verenigingsleven’,
legt centrumverantwoordelijke Liesbet
Vermaelen uit. ‘Het traditionele verenigingsleven
is wel sterk geëvolueerd, net zoals in de rest
van Vlaanderen. Niet alleen organisaties, maar
ook individuele inwoners weten ons te vinden
als ze iets willen organiseren.’ Ook de
programmatie evolueert mee met de tijd.
‘In het begin lag de focus vooral op podiumprogrammatie in de zaal. Nu zetten we meer
in op gemeenschapsvormende projecten.’
Op 10 en 11 september wordt de vijfentwintigste verjaardag van het gemeenschapscentrum uitgebreid gevierd met een feesthappening op zaterdag en een familiedag op zondag.
‘Ons jubileumfeest is een staalkaart van waar
de Boesdaalhoeve vandaag voor staat. Het is
een breed programma dat veel mensen zal
aanspreken. Taal mag geen barrière zijn. Dat
ligt soms gevoelig, maar het kan wel: anderstalige ouders van jonge kinderen sturen hun
zoon of dochter hier op kamp, of ze pikken
een familievoorstelling mee. Dat is een publiek
dat we dan ook graag betrekken tijdens ons
feestweekend’, vertelt Liesbet.
Het volledige programma van het feestweekend
is te vinden op www.deboesdaalhoeve.be.
(BK)

‘De twee pijlers van de Boesdaalhoeve zijn
nog steeds de eigen cultuurprogrammatie en
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C U LT U U R
theater

Bo Spaenc en Bruno Vanden Broecke over De Woordenaar

‘Het leven laat zich
niet leiden, het leven
leidt zichzelf’

Bruno Vanden Broecke geflankeerd door een jazzensemble: de muziektheatervoorstelling De Woordenaar belooft een ware explosie van woorden en noten.
‘Als het goed marcheert, is muziektheater
een van de mooiste kruisbestuivingen
die op een podium kunnen bestaan’,
vindt Bruno Vanden Broecke. Toen
muzikant-componist Bo Spaenc hem
polste over een samenwerking bij diens
muziektheater De Kolonie, hoefde de
acteur niet lang na te denken. ‘Ik had een
aantal van Bo’s stukken gezien, en die
vond ik allemaal heel mooi. Dus ben ik
vrijwel meteen in het project gedoken.’
Woorden en noten gingen al snel aan
het rollen. ‘De Woordenaar is een
combinatie waar geen speld tussen te
krijgen valt’, schreef De Standaard na de
première. ‘De timing verraadt vakmanschap, het evenwicht tussen solo en
samenklank een teamprestatie van een
hogere orde.’ Maar hoe kneed je zo’n
hecht samenspel tussen woord en klank?
Bruno Vanden Broecke kwam met een
vaag idee bij Bo Spaenc op de koffie. ‘Ik
wou het een keer graag over familiebanden hebben’, zegt hij. ‘Meer wist ik
toen nog niet.’
‘Maar de titel volgde snel’, zegt Spaenc.
‘Woordenaar vonden we allebei catchy
klinken: een woordenaar, iemand die de
woorden eruit laat rollen … Ik vond dat
sowieso ook goed bij Bruno passen.’
Beide makers gingen aan de slag, aanvankelijk los van elkaar.
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Muziektheater heeft tijd
nodig

‘Zie het als een vergaarbak waarin alles eerst samenkomt’, zegt
Bruno Vanden Broecke. ‘Je legt
alles wat je hebt samen, en dan
vindt de bevruchting plaats. Wat
volgt is een lang en intens
proces om tekst en muziek
samen te laten passen. In ons
geval was dat nog meer zo,
omdat de tekst geen pure proza
is: ik heb hem een zekere poëtische of zelfs muzikale kwaliteit
gegeven. Hoe meer we repeteerden, hoe meer alles in elkaar
begon te haken.’

Vervolgens hield de componist het
beeld voor ogen van Vanden Broeckes
personage op een podium, omgeven
door muzikanten, instrumenten en
woorden … en liet hij de muziekmuze
haar werk doen. ‘Vanaf zo’n punt verloopt het componeren voor mij heel
intuïtief. Het werd al snel een heel groot
muziekwerk, waar we de stukken uit
gekozen hebben die we het best met de
tekst konden laten versmelten. Het type
muziektheater dat ik graag maak, groeit
altijd zo: heel organisch. Bruno heeft
bladzijden en bladzijden bij elkaar
geschreven. Met die gigantische
hoeveelheid elementen begin je dan te
bouwen en te puzzelen. Je schrijft en
schaaft tot alles op zijn plaats valt.’

Spaenc: ‘Muziektheater heeft
tijd nodig om volledig in te
dalen. Dat zorgt soms voor
stress, zeker in de dagen voor de
première, omdat het soms erg
lang lijkt te duren voor een
voorstelling helemaal klaar is.
Maar het hoort erbij. Pas als alles op zijn
plek valt, krijg je een kunstwerk – niet
zomaar theater met een stuk muziek
erbij. De disciplines versterken elkaar, en
dan ontstaat er iets wat je vooraf nooit
had kunnen bedenken.’

Bo Spaenc verzamelde een groepje
muzikanten om zich heen die volgens
hem een vol en evenwichtig ensemble
zouden vormen. ‘Johan Vandendriessche
is een fantastische jazzmuzikant, die
vooral blaasinstrumenten bespeelt.
Ikzelf speel marimba, piano en drums. In
pianist Pol Vanfleteren zag ik dan weer
direct de perfecte verbindende figuur
tussen ons.’ Dat trio werd nog aangevuld
met een jonge vrouwenstem: afwisselend
staat Dante Verspaendonck of Amber
Meert mee op de planken.

Agressieve buizerd als
inspiratiebron

Vlak voor de repetities van De Woordenaar zouden beginnen, was Bruno

woensdag 21 september
De woordenaar
MT De Kolonie
MUZIEK • THEATER

20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 18 euro (basis)

anekdote voor de privékring, maar ook
een sterke binnenkomer voor een
voorstelling.

© Tine De Wilde

En de muzikaliteit en poëzie die Vanden
Broecke in de tekst verweefde? Daarvoor was Leaves of Grass van de Amerikaanse schrijver Walt Whitman een
belangrijke inspiratiebron. ‘Leaves of
Grass is een organisch gegroeid dichtwerk’, vertelt de acteur. In 1855 verscheen een eerste bundel met die titel.
Maar in de daaropvolgende decennia
bleef Whitman de bundel herzien en
uitbreiden. ‘Zo is het uitgegroeid tot een
lijvig werk van bijna 500 gedichten. Je
kunt Leaves of Grass zien als een lyrische handleiding bij het leven. Het is
heel bedwelmend om te lezen, het
dendert maar voort, maar het klinkt
vooral erg muzikaal en er zit enorm veel
liefde voor de taal in. Ik vond dat een
mooie stijl om een verhaal in te vertellen:
je kunt je publiek er heel goed in
meeslepen.’

Vanden Broecke met vakantie in
Noord-Frankrijk. Hij had op dat moment
al behoorlijk wat tekst in de vergaarbak
gelegd. Een pijnlijk vakantie-incident gaf
de verhaallijnen nog meer pit. ‘Ik wist al
dat ik het over een trouwfeest wilde
hebben en over de onwaarschijnlijke mix
van mensen die bij zo’n gelegenheid

samenkomt. Maar ik miste nog een
uitgangspunt. Tot ik tijdens het joggen
in Frankrijk ben aangevallen door een
buizerd’, vertelt hij. ‘Die moet zich
bedreigd gevoeld hebben en dook recht
op mijn hoofd af. Twee dagen later
probeerde diezelfde vogel het nog een
keer!’ Het bleek niet enkel een straffe

Ook De Woordenaar kun je zien als zo’n
muzikale handleiding bij het leven. Maar
bestaat dat eigenlijk wel, een handleiding
bij het leven? En is het zelfs maar wenselijk om er één te hebben? ‘Ik betwijfel of
het een goede zaak zou zijn’, zegt Bruno
Vanden Broecke. ‘Ik denk zelfs dat elke
poging om zo’n handleiding te schrijven
bij voorbaat gedoemd is om te mislukken. Ze zou niet meer zijn dan een
bijsluiter die na een vluchtige lezing in de
vuilnisbak belandt. Het leven laat zich
immers niet leiden, het leven leidt
zichzelf.’
Ines Minten
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Wat valt er te beleven tijdens de Gordel op zondag 4 september?

Fietsen, wandelen of
ontspannen in de groene
Vlaamse Rand

Op zondag 4 september zet de Vlaamse Rand zichzelf in de kijker tijdens de Gordel. Die
dag kan je in de regio fietsen en wandelen vanuit de trefpunten in het provinciedomein
van Huizingen en de Plantentuin in Meise. ‘Naast de klassieke tochten, 100 kilometer individueel of in peloton, kinderanimatie en optredens pakt de Gordel uit met iets nieuws’,
zegt minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).
‘De eerste zondag van september staat
in het teken van de groene Vlaamse
Rand. Op 4 september zijn het provinciedomein van Huizingen en de Plantentuin in Meise de twee trefpunten voor
een sportieve dag’, laat Weyts weten. De
voorbije twee coronajaren werd de
Gordel gespreid over een hele week. Dit
jaar kiezen de organisatoren voor een
eendagsevenement.

Wandelen

‘Vanuit het provinciedomein van Huizingen vertrekken drie wandelingen’, vertelt
Cindy Nuyts, Gordelcoördinator van vzw
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‘de Rand’. ‘Een gezinstocht van 5 kilometer
in het domein zelf, een wandeling van
11 kilometer richting Herisemmolen in
Beersel en een wandeling van 16 kilometer
tot aan het Lambiekcentrum in Alsemberg
en langs de Alpacahoeve.’ Vanuit de
Plantentuin in Meise kan je kiezen uit
drie wandelingen. De kortste is
5 kilometer lang en geeft je de kans om
met de kinderwagen of rolstoel de
plantentuin te verkennen. Wie kiest voor
een wandeltocht van 11 kilometer, krijgt
er vanop de Fluxenberg een prachtig
panoramisch zicht bij. De langste
wandelroute van 14 kilometer leidt je

langs het pittoreske kerkje van Oppem,
de kapel van Amelgem en de Duivelsschuur in Meise.

Fietsen

Wie met zijn fiets afzakt naar het
provinciedomein in Huizingen, kan
kiezen uit parcours van 24, 43 of
62 kilometer. ‘De kortste tocht neemt je
vanuit het domein mee naar de brede
omgeving van Huizingen en buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw’, legt Nuyts
uit. ‘De middellange tocht gaat richting
Schepdaal en het kasteel van Gaasbeek.
Wie voor 62 kilometer met de fiets kiest,

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

EN

The Gordel walking and cycling event in the Rand (Flemish
municipalities ringing Brussels) will be the focus of attention
again on Sunday, 4 September. The assembly points on this day
for cyclists and hikers keen to explore the region will be the
Huizingen Provincial Estate and the Meise Botanical Gardens,
where participants will have a whole variety of different tours to
choose from. The more ambitious souls among you may wish to
try out the 125-kilometre Gordel Classic route, cycling in pelotons
of up to 125 participants, with road captains setting the pace.
Cyclists can take a breather at the terrace meeting points
established at the Kam community centre in Wezembeek-Oppem
and the Zandloper community centre in Wemmel.

krijgt nog wat extra kilometers voor de
kiezen tot aan natuurgebied De Wolfsputten in Dilbeek. Reken op 584 hoogtemeters.’
Aan de Plantentuin in Meise vertrekken
drie fietstochten van 21, 38 en 60
kilometer. De kortste neemt je mee
richting Kobbegem en Wemmel, de
middellange combineert dat met een
passage langs het natuurreservaat Land
van Oppem en de Banmolen van Wolvertem. Ga je voor de 60 kilometer, dan
krijg je een extra lus richting Kapelle-opden-Bos voorgeschoteld.
‘De lus van 100 kilometer is er weer bij.
Vertrekken voor die tocht door de hele
Vlaamse Rand kan zowel in het provinciedomein van Huizingen als in de Plantentuin in Meise’, vervolgt Nuyts. Wie het
echt groot ziet, kan kiezen voor de
Gordelklassieker van 125 kilometer. ‘Die
wordt gereden in pelotons van maximaal
125 deelnemers. Wegkapiteins bepalen
het tempo. Je kan kiezen voor een
gemiddelde snelheid van 24, 27 of
30 kilometer per uur.

A new feature this year is the Gordelcross, designed to offer you a
taste of cyclo-cross racing. After the introductory course for
children, everyone will have an opportunity to grab their own
helmet and bike to test their CX skills on the free cycling route.
Both the Meise and the Huizingen assembly points will be
providing a wide range of music and other types of
entertainment. Apart from the Gordel Classic, participation in the
Gordel is completely free, although you need to register for
whatever cycling or walking tour you are planning to do.

‘Ons gemeenschapscentrum de Bosuil
in Jezus-Eik fungeert voor de Gordelklassieker als bevoorradingspunt’, vult
Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur
van vzw ‘de Rand’, aan. ‘In onze terraspunten in GC de Kam in WezembeekOppem en GC de Zandloper in Wemmel
kunnen fietsers even op adem komen.
We kijken ernaar uit om de volgende
edities Gordelaars te ontvangen in onze
andere gemeenschapscentra.’

Gordelcross

Nieuw is de Gordelcross, die je laat
proeven van veldrijden. ‘Het veldrijden
behoort tot het Vlaamse sportieve
erfgoed en dat zetten we in de kijker in
het provinciedomein van Huizingen’,
vertelt Annelore Cleuren van Flanders
Classics. ‘Daar richten we een laagdrempelig parcours in waar kinderen
tussen 6 en 12 jaar gedurende 45 minuten
een initiatie kunnen volgen onder
begeleiding. Inschrijven is noodzakelijk.
Nadien rijden enkele professionals een
demonstratiewedstrijd en vervolgens
kan je met je eigen helm en fiets je
veldrijskills testen op het vrije parcours.’

Muziek en animatie

Voorts is er een uitgebreid aanbod aan
muziek en animatie. ‘In het provinciedomein kunnen kinderen terecht in het
VIK-dorp voor Very Important Kids’, zegt
Ann Schevenels, gedeputeerde van de
provincie Vlaams-Brabant. ‘Niemand
minder dan #LikeMe sluit de Gordel
muzikaal af in Huizingen.’ In de Plantentuin in Meise is er animatie en muziek
voor jong en oud. Daar beklimmen
onder meer Bram & Lennert het podium
aan het Plantenpaleis. De Plantentuin in
Meise is op 4 september gratis toegankelijk ter gelegenheid van de Gordel.

Inschrijven

Deelnemen aan de Gordel is gratis, met
uitzondering van de Gordelklassieker.
‘Welke fiets- of wandeltocht je ook doet,
inschrijven is in elk geval belangrijk’,
geeft Nuyts nog mee. ‘Zo ben je verzekerd en maak je kans op leuke prijzen.
Voor iedere geregistreerde deelnemer
planten de Bûûmplanters een boom.
Inschrijven doe je online op
www.degordel.be of op de dag zelf
in een van de vertrekpunten.’
Tina Deneyer
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MENSEN
uit Rode

Ik woon in Sint-Genesius-Rode sinds:

ik geboren ben.

Beroep:

kinderverzorgster.

Ik ben:

creatief, behulpzaam en ik sta altijd paraat voor de mensen die me
na aan het hart liggen.

In mijn vrije tijd hou ik van:
sporten, tv kijken en genieten van de zon.

T
POS 94
19
/
2
1
15/

Bijna niemand weet dat ik:
graag naar horrorfilms kijk.

Favoriet plekje:

ik hou van zowel van de zee als van de Ardennen. Als kind heb ik veel
tijd doorgebracht op het speelpleintje aan de Aveve.

Boeken, serie- of filmtip:

You, Stranger Things en Criminal Minds.

Je mag mij altijd wakker maken voor:
een ontbijt op bed.

Geluk is voor mij:

gezelschapsspelletjes spelen met familie of vrienden.

Beste uitvinding ooit:
muziek.

Jirka Vanbeginne houdt zowel van de zee als van de Ardennen.

Jirka Vanbeginne
Kerkeveldweg

1640 Sint-Genesius-Rode

