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Hockeyveld zorgt voor opschudding
In De Hoek is de aanleg van het nieuwe hockeyveld 
gestart terwijl de buurtbewoners naar de rechter 
trokken om alles tegen te houden. De buren zijn niet 
tegen het hockey, maar vrezen dat er te veel overlast 
zal zijn.

De aanleg van het hockeyveld zorgt al enkele maanden 
voor commotie in de omgeving van de Weidestraat. 
De buren zien de plannen van de gemeente helemaal 
niet zitten, maar het gemeentebestuur zet door. Als 
tegenreactie werd er nu een juridische procedure 
opgestart. ‘Mijn cliënten verzetten zich tegen de komst 
van het hockeyveld omdat de gebruiksintensiteit niet 
verenigbaar is met de woningen die errond liggen’, 
zegt advocaat Pieter Jongbloet, die de bewoners 
vertegenwoordigt. ‘Het voetbalveld lag er perfect in 
recreatiegebied. Dat gaf wat overlast, maar dat viel 
mee. Af en toe werd er getraind en een match ge-
speeld. Plots worden de buren geconfronteerd met 
een vergunningsaanvraag van de gemeente om er een 
hockeyclub voor vijfhonderd leden te installeren. We 
hebben eerder bezwaar ingediend, onder andere 
omdat er veel te weinig parking was. Toen werd plots 
de eerste aanvraag ingetrokken en besliste men om 
enkel het veld aan te leggen omdat daar volgens de 
gemeente geen vergunning voor nodig is. Het pro-
bleem van de bewoners is niet welke sport er wordt 
beoefend, maar dat zo’n grote club ongetwijfeld voor 
overlast zal zorgen. Als daar in het weekend zes 
wedstrijden worden gespeeld, en elke weekdag ‘s 
avonds trainingen plaatsvinden, dan is dat geen 

geschikte plaats. De huizen staan heel dicht bij het 
terrein. Bovendien is er een speelpleintje afgebroken 
waar kinderen uit de buurt konden ravotten. Dat is 
zonder vergunning opgedoekt. Dat wordt dan een 
oefenveld voor de club; de andere kinderen kunnen er 
niet meer spelen. Dat is grond voor een gemeen-
schapsvoorziening die gewijzigd wordt naar een 
recreatiebestemming en daar is een vergunning voor 
nodig. Daarvoor is een kortgeding gestart.’

Bij hockeyclub Hoekies valt te horen dat vijfhonderd 
leden niet meteen de ambitie is. ‘Vandaag tellen we 
nog geen tweehonderd leden’, zegt bestuurslid Koen 
Bert. ‘We willen natuurlijk wel groeien. Hoe meer leden 
er zijn, hoe betaalbaarder het wordt. Die groei gaat 
geleidelijk aan. Elk jaar zullen we dat evalueren, want 
het moet beheersbaar blijven.’ Bert stelt ook dat er 
niet zo vaak gespeeld zal worden. ‘Vandaag wordt er in 
totaal zes uur getraind, buiten de wedstrijden die 
doorgaans op zaterdag worden gespeeld. Dat valt best 
mee. Wij hopen zelf op een goede verstandhouding 
met de buren. We houden graag rekening met hen. 
Onze voorzitters zijn allebei steeds aanwezig geweest 
op de bewonersvergaderingen.’ Voorlopig wordt er 
getraind en gespeeld op Wauterbos. Daar is het nu wat 
krap, want daar moeten ze de velden delen met 
voetbalclub KFC Rhodienne-De Hoek. Die vereniging 
wacht dan weer op twee vernieuwde velden. Hoekies 
zou eind dit jaar definitief moeten verhuizen naar De 
Hoek. Afwachten of die deadline gehaald wordt. (BK)
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• De politie kreeg de voorbije weken 
meldingen van valse dakwerkers. De 
oplichters viseren vooral oudere 
mensen en stellen voor om dringende 
werken uit te voeren aan het dak. 
Nadien vragen ze veel te veel geld voor 
de herstellingen. Wie zulke verdachte 
mensen aan de deur krijgt, wordt 
gevraagd om de politie te bellen. 

• Groot was de verbazing van de politie 
toen ze in een chique villawijk vlak bij 
de grens met Ukkel op een cannabis-
plantage stootten. De plantage werd 
ontmanteld. Van de daders ontbreekt 
elk spoor. 

• Na twee uitgestelde edities organiseert 
de gemeente opnieuw een kerstmarkt. 
Op 17 en 18 december wordt het dorps-
plein omgetoverd tot een sfeervolle 
kerstmarkt met gezellige chalets en een 
authentieke draaimolen. Er vindt een 
leuk concert plaats in de kerk en er is 
animatie voor groot en klein. Rodense 
verenigingen en handelaars baten de 
standjes uit. Wie een chalet wil uitba-
ten, kan een mailtje sturen naar: 
kerstmarkt@sint-genesius-rode.be. 

• Het gemeentebestuur herbekijkt het 
groenonderhoud. Dat zou de voorbije 
zomer niet overal vlot zijn verlopen. 
Een inwoonster diende zelfs een klacht 
in bij de gouverneur omdat ze naar 
eigen zeggen zelf telkens de gemeente 
moest waarschuwen om noodzakelijke 
snoeiwerken uit te voeren. De gouver-
neur kan hierin niet tussenbeide 
komen, maar zijn diensten brachten de 
gemeente op de hoogte. Een en ander 
zou te maken hebben met het feit dat 
er naast eigen arbeiders ook externe 
firma’s aan de slag zijn op het grond- 
gebied en dat alles op elkaar afgestemd 
moet geraken. Sommige wijken werden 
daardoor wat trager bediend. 

• Of het nieuwe hockeyveld in De Hoek 
aangelegd mag worden of niet weten 
we niet. (lees hiernaast). Alleszins komt 
er een extra reservoir voor 160.000 liter 
regenwater. Een hockeyveld verbruikt 

water, maar het schepencollege wil de 
extra capaciteit ook gebruiken om in 
droge periodes bijvoorbeeld de planten 
op het openbaar domein water te 
geven. 

• De prijs van een woning is in Vlaande-
ren alweer gestegen met 7,7 %. Dat 
blijkt uit cijfers van statistiekbureau 
Statbel. Sint-Genesius-Rode staat op de 
vierde plaats in het rijtje van duurste 
gemeenten met een mediaanprijs van 
600.000 euro. Vlaams-Brabant is de 
duurste provincie met een gemiddelde 
mediaanprijs van 335.000 euro voor een 
gesloten of halfopen bebouwing. 

• Meubelwinkel Vastiau-Godeau wordt 
een vierde kleiner. De zaakvoerders 
hebben een vergunning aangevraagd 
om het pand te verbouwen. Tegelijk zal 
de parking heringericht worden zodat 
die veiliger wordt. Wat er met de 
vrijgekomen ruimte gaat gebeuren, is 
nog niet duidelijk; vermoedelijk zullen 
er later woningen worden gebouwd. 
Het schepencollege moet nog wel zijn 
fiat geven. 

• Goed nieuws voor de pendelende 
scholieren van het Onze-Lieve- 
Vrouwinstituut. De lijn 575 van  
vervoersmaatschappij De Lijn is 
verlengd vanuit Vlezenbeek naar 
Alsemberg en Sint-Genesius-Rode. 
Daar stopt iets na 8 uur een bus zodat 
wie vanuit Sint-Pieters-Leeuw richting 
Rode moet een betere verbinding heeft. 
Na school is er iets voor 16 uur een bus 
terug, ook op woensdagmiddag. 

• Aan de Dorpsstraat, ter hoogte van het 
Onze-Lieve-Vrouwinstituut, springt het 
verkeerslicht automatisch op rood als 
automobilisten te snel rijden. En ook 
aan de basisschool De Hoek zijn deze 
slimme verkeerslichten geplaatst. Dat 
heeft duidelijk zijn effect op de snelheid. 
Daarom worden nu ook de verkeers-
lichten aan de spoorwegtunnel aan 
Hof-ten-Berg en de Hoekstraat aange-
past. (BK)

Telex
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uit de gemeente

Gemeente 
bespaart op 
verlichting en 
verwarming
Sporters zullen meteen een verschil 
voelen. Zo wordt getest of het 
zwembadwater met 26 graden warm 
genoeg is. Daarbuiten zouden de 
ruimtes tot 27 graden verwarmd 
blijven. Als het bad tijdens de 
kerstvakantie sluit voor technisch 
onderhoud zal de kuip niet worden 
leeggemaakt zodat de kostprijs van 
het water van één gevuld zwembad 
bespaard wordt. In alle sportinfra-
structuur zal de temperatuur naar 
17 graden gebracht worden. De 
douches worden afgesloten, maar 
de kleedkamers blijven open. De 
sportraad zal worden ingelicht 
vooraleer de maatregelen worden 
ingevoerd. In de andere gebouwen 
zal iedereen extra aangemoedigd 
worden om zeker geen lichten of 
verwarming te laten branden. Zowel 
in de administratieve gebouwen als 
in de scholen zal de temperatuur op 
20 graden staan. In sommige ruim-
ten zullen kasten rond radiatoren 
weggehaald worden zodat die 
efficiënter verwarmen. De komende 
maanden zullen standaard ledlam-
pen geplaatst worden bij de vervan-
ging van de klassieke verlichting. In 
de toekomst wil de gemeente ook in 
de openbare verlichting nog meer 
ledverlichting plaatsen. Net als 
elders wil ze ook hier de verlichting 
‘s nachts doven. Of ook de kerst- 
verlichting gedimd zal worden, 
 moet nog worden besproken. (BK)
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Eddy Van Caeneghem 
zwaait af als bibliothecaris
Met het pensioen van bibliothecaris Eddy Van Caeneghem (63) verdwijnt na bijna twee 
decennia een vertrouwd gezicht uit de gemeentelijke bibliotheek. ‘Nederlandstaligen en 
Franstaligen zitten hier samen in de leeszaal.’

©
 T

in
e 

D
e 

W
ild

e
A l achttien jaar is de gemeentelijke 

bibliotheek in de Dorpsstraat de 
tweede thuis van bibliothecaris 

Eddy Van Caeneghem. Daar komt 
binnenkort verandering in. ‘Op 1 maart 
van volgend jaar ben ik officieel met 
pensioen. Omdat ik nog twee maanden 
vakantie heb staan en ik mijn opvolger 
nog zal begeleiden, presteer ik nog dit 
najaar mijn laatste werkdag. Ik had al 
eerder kunnen stoppen, maar hield de 
boot bewust af. Ik doe mijn werk graag, 
en word omringd door een klein maar 
zeer bekwaam team.’

Dat Van Caeneghem het tot bibliotheca-
ris zou schoppen, stond niet in de 
sterren geschreven. ‘Ik ben afgestudeerd 
als leerkracht biologie en gaf in de jaren 
tachtig les biologie en fysica. In die tijd 
was het moeilijk om werk te vinden als 

leerkracht. In 1987 ging ik aan de slag bij 
het gemeentebestuur van Sint-Genesi-
us-Rode, aanvankelijk met de bedoeling 
om ooit nog terug te keren naar het 
onderwijs – dat is er nooit meer van 
gekomen’, vertelt Eddy. ‘Op aangeven 
van de voormalige gemeentesecretaris 
Hugo Massagé zette ik in 2004 de stap 
naar de gemeentelijke bibliotheek. Hugo 
zocht een bibliothecaris met een weten-
schappelijk profiel. Hij wist dat ik organi-
satorisch sterk was. Niet alleen door 
mijn werk op het gemeentehuis, ik was 
ook jarenlang voorzitter bij de lokale 
zender Radio Ro. Een zeventigtal vrijwilli-
gers aansturen om iedere dag radio te 
maken, daar komt best wat bij kijken.’

Hoewel Van Caeneghem zich pas in 2012 
officieel ‘bibliothecaris’ mocht noemen, 
kon hij in zijn beginjaren als bibliotheek-

medewerker al meteen zijn stempel 
drukken op de werking van de biblio-
theek. ‘Voor het ontlenen van boeken 
werd toen nog met steekkaarten ge-
werkt. Dat was nogal omslachtig. We 
schakelden over op elektronisch uitle-
nen, en ik zette mijn schouders onder de 
opvolging van onbetaalde boetes.’ Door-
heen de jaren is het uitzicht van de 
bibliotheek veranderd. ‘Ik zorgde mee 
voor een likje verf op de muren, nieuwe 
rekken … Alles stap voor stap, ik moest 
immers rekening houden met het 
budget dat het gemeentebestuur mij ter 
beschikking stelde.’

Weg met de 
wettekstboeken
Het aanbod is op aangeven van Van 
Caeneghem doorheen de jaren sterk 
veranderd. ‘De wettekstboeken heb ik 
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snel uit de rekken gehaald. Niemand las 
die, maar ze namen veel ruimte in 
beslag. Ook de cd’s heb ik na verloop 
van tijd afgevoerd. In plaats daarvan 
kwamen de dvd’s, die je gratis kon lenen. 
Zo boorden we een nieuw publiek aan. 
Dat was ook het geval met de strips 
voor volwassenen, die zijn de laatste 
jaren zeer populair’, weet Eddy. ‘Uiter-
aard vernieuwen we ons aanbod voort-

durend. We kopen ongeveer vijfduizend 
nieuwe titels per jaar aan. We kunnen 
natuurlijk niet alles zelf lezen, dus 
baseren we ons deels op de bestseller-
lijsten. We rekenen ook op de speciali-
teiten van iedereen in het team, en onze 
leden geven geregeld tips. Voor het 
aanschaffen van Franstalige boeken – 
een kwart van ons aanbod is Franstalig 
– krijgen we ondersteuning. Verder 
houden we ook rekening met het 
aanbod in bibliotheken in de buurt. In 
Beersel en Sint-Pieters-Leeuw bieden ze 
games aan, daarom gaan wij daar niet in 
investeren.’

De voorbije jaren is het aantal bezoekers 
van de bibliotheek gestaag toegenomen. 
‘Meer dan een verdubbeling vergeleken 
met de beginjaren. Uit een telling in 2019 
bleek dat zowat 4.000 leden minstens 
één item hadden geleend. Die toename 

komt vooral doordat we meer Franstali-
gen over de vloer krijgen. Vroeger 
bedroeg hun aandeel hooguit 10 pro-
cent, nu is dat ongeveer de helft. Ik vind 
dat een goede evolutie, alle Rodenaren 
moeten hier hun gading kunnen vinden. 
En we merken dat meer en meer Frans-
taligen hun best doen om Nederlands te 
spreken aan de balie. De bibliotheek is 
een plek waar de taalgemeenschappen 

samenkomen. Nederlandstaligen en 
Franstaligen zitten hier samen in de 
leeszaal’, zegt Eddy. ‘Al is het in de 
leeszaal en aan de computers de voor-
bije jaren wel een pak rustiger geworden. 
Dat heeft te maken met de corona- 
pandemie. Veel van onze oudere leden 
zijn gestorven. Bij anderen zit de schrik 
er nog altijd in. Onze werking zelf heeft 
tijdens corona slechts één week volledig 
stilgelegen. De bibliotheek bleef wel een 
tijd dicht, maar we maakten boekenpak-
ketten voor onze leden en voor de 
scholen.’

Collect & go 
Hoewel Van Caeneghem binnenkort 
afzwaait, denkt hij nog mee na over de 
toekomst van de bibliotheek. ‘De bedoe-
ling is om met vijftien andere bibliothe-
ken in de regio een systeem uit te 
werken waarbij je als lid op voorhand 

kan aangeven wat je wil lenen en je dat 
in een bibliotheek naar keuze kan 
ophalen. Een soort collect & go voor 
bibliotheken als het ware. Voor de 
ontlener is dat veel gemakkelijker, en de 
bibliotheken kunnen zich nog meer 
specialiseren om zo samen over een 
uitgebreider aanbod te beschikken. Via 
het eengemaakt bibliotheeksysteem, 
een netwerk waar alle Vlaamse biblio-
theken op zijn aangesloten, kunnen 
boeken nu wel al over de provinciegren-
zen heen worden doorgestuurd. Als 
ontlener moet je daarvoor betalen maar 
daar wordt weinig gebruik van gemaakt.’

Als rasechte Rodenaar zal Van Caeneghem 
na zijn pensioen nog geregeld in de 
bibliotheek binnenspringen. Hij zal  
zich zeker niet vervelen tijdens zijn 
pensioen. ‘Ik ben al vijftien jaar hobby-
kweker van Griekse landschildpadden, 
een beschermde diersoort. Ik heb er 
een driehonderdtal, van over de lands-
grenzen heen komen kopers naar 
Sint-Genesius-Rode afgezakt. In het 
kweken kruipt best veel tijd, en er  
komt ook veel papierwerk bij kijken.  
In de winter doen de schildpadden hun 
winterslaap. Daarvan wil ik gebruik 
maken om verre reizen te maken.’
 
Jelle Schepers

Avec le départ à la retraite du bibliothécaire Eddy Van 
Caeneghem (63 ans), un visage familier disparaît de la 
bibliothèque communale après presque deux décennies. Il est 
actif au sein de la bibliothèque depuis 18 ans. Sous son impulsion, 
la bibliothèque est passée à un système de prêt électronique, a 
progressivement renouvelé son offre et s’est attelée au 
rafraîchissement son infrastructure. 

Le succès a été au rendez-vous, puisque le nombre de visiteurs a 
doublé par rapport aux premières années. La bibliothèque attire 
surtout plus de francophones - un quart de son offre est en 
français. « Tous les habitants de Rhode devraient pouvoir trouver 
ce qu’ils cherchent ici. La bibliothèque est un lieu où les 
communautés linguistiques se retrouvent », dit-il.

FR

‘We kopen ongeveer vijfduizend
nieuwe titels per jaar aan’
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donderdag 10 november
Programmavoorstelling 2023
Femma Wereldvrouwen
13.30 uur – GC de Boesdaalhoeve 
(ook om 19.30 uur) 
Femma Wereldvrouwen nodigt je graag uit om te 
ontdekken wat er in 2023 op het programma 
staat. 
Wat mag je verwachten?
- Een inspirerend moment
- Gezellige ontmoetingen
- Boeiende samenwerkingen
- Toekomstgericht ontmoeten
- Een papieren special
info: groep.femmarode@gmail.com

zondag 27 november
Programmavoorstelling 2023
Pasar Sint-Genesius-Rode
11 uur – Brasserie Dorp 17, Vlezenbeek 
Voorstelling van het programma 2023 met 
receptie en etentje.
tickets: 45 euro
info: pasar.rode@telenet.be – 0486 45 12 26

zaterdag 3 december
Spaghettifestijn
JH Animoro
17 uur – Ons Parochiehuis
De anciens staan samen met heel wat nieuwe en 
enthousiastelingen klaar om aan de culinaire 
wensen van jong en oud te voldoen. Na het 
succes van de vorige editie hebben we naast onze 
traditionele bolognaise ook pesto, kaas en hesp 
én een mix.
De spaghetti is nog steeds met veel liefde en 
toewijding zelf gemaakt. 
De avond kan je starten met een aperitiefje en 
voorgerecht, maar laat zeker nog wat plaats voor 
een dessertje! Na het eetfestijn is er ten slotte 
nog de FOYERFUIF!
info: www.facebook.com/animoro

zaterdag 10 en zondag 11 december
Kerstdiner 
Beheer parochiezaal en 
scoutslokalen
zaterdag vanaf 17 uur – Ons Parochiehuis
Zondag van 11 tot 15 uur - Ons Parochiehuis
Na een takeawayeditie zal er dit jaar opnieuw een 
kerstdiner zijn in zaal ‘Ons Parochiehuis’.
Het menu belooft weer een topper te worden, 
met klassiekers en ook nieuwigheden, geserveerd 
met de betere wijnen. De opbrengst gaat naar de 
jeugdlokalen.

Pater Manu bedankt Rodenaren voor de steun aan Congolees 
jongerenproject

Het Comité voor Missie en Ontwikkelingshulp steunt nog steeds het werk van pater 
Manu De Greef in Congo, met name het project Magone in Lubumbashi. De pater zelf 
gaf onlangs nog een stand van zaken. ‘190 jongeren die we van straat haalden, volgen 
hier dagelijks les om een beroep te leren’, klinkt het in een brief. ‘Dankzij onze nieuwe 
serre kunnen we nu ook buiten het seizoen groenten kweken en op de markt verko-
pen. En met onze nieuw aangeschafte maïsmolen kunnen we meer eigen producten 
verkopen, zoals geroosterde maïs, oliebollen, koekjes, cakes, confituur en cider.’ Pater 
Manu wil intussen werk maken van een eigen keuken en hoopt op een machine om 
T-shirts te kunnen bedrukken, om ze op de markt te verkopen. ‘Een andere droom is 
het bouwen van een transithuis voor oudere prostituees.’
Wie het project van pater Manu De Greef rechtstreeks wil steunen, kan een bijdrage 
storten op BE84 4358 0341 van Don Bosco met als mededeling ‘6095 De Greef’. (BK)

zaterdag 19 november
Bal van Ro
De Kameroade van Ro

Vriendenkring organiseert het derde Bal van Ro
Op zaterdag 19 november wordt er eindelijk nog eens gefuifd in cultureel centrum 
Wauterbos. De Kameroade van Ro kunnen na een coronapauze van twee jaar op-
nieuw een Bal van Ro organiseren. ‘We willen er opnieuw in vliegen’, zegt Sigrid De 
Gelas van De Kameroade van Ro. ‘We koppelen steeds een goed doel aan onze 
activiteit. Dit jaar steunen we de vzw NET & MEN Kanker. NET & MEN is een patiën-
tenorganisatie voor mensen die lijden aan een zeldzame vorm van kanker. De afkor-
ting staat voor Neuro-endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neopla-
sie (MEN). We kennen iemand die lijdt aan een dergelijke aandoening. De keuze was 
dan ook snel gemaakt.’ De ingrediënten van het Bal van Ro blijven hetzelfde. Sigrid 
legt uit: ‘Iedereen is welkom vanaf 20 uur. We verwachten vooral dertigers, veerti-
gers en vijftigers, maar niemand hoeft zich in te houden. Fuiven kan tot 3 uur. Cultu-
reel centrum Wauterbos is misschien niet meteen ingericht als fuifzaal, maar we 
maken er zeker een leuke feestplek van. We zijn vooral blij dat we in onze eigen 
gemeente het Bal van Ro kunnen organiseren.’ (BK)
info: vanaf 20 uur – cultureel centrum Wauterbos – tickets: 5 euro (voorverkoop), 
7 euro (kassa)
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Rode in de teletijdmachine

Hoeve Blaret: 
ooit vervallen boerderij, 

vandaag luxueus rusthuis
Residentie Blaret is vandaag een van de meest luxueuze 
woonzorgcentra in de streek. Een groot contrast met tien 
jaar geleden, want toen stonden de gebouwen op instorten. 
Op deze foto van de Vlaamse overheid zien we dat de hoeve 
al in 1981 haast helemaal vergane glorie is. En dat ondanks 
dat de hoeve Blaret al sinds 1980 beschermd was als 
monument.  

Het complex aan de Waterloosesteenweg was ooit een 
majestueuze hoeve. Het complex werd in 1835 gebouwd 
door Pierre-Joseph Lecharlier. De militair speelde een rol in 
de Belgische onafhankelijkheidsstrijd en kocht later een stuk 
Zoniënwoud dat hij liet rooien om er het hoevecomplex te 
bouwen. In die tijd lag de overheid niet wakker van enkele 
hectaren bos die sneuvelden. Lecharlier verkocht later zijn 
landgoed. Louis Blaret baatte het verder uit als hoeve. Maar 
toen er geen landbouwactiviteiten meer plaatsvonden en 
het complex leeg kwam te staan, raakte het gebouw in 
verval. Begin jaren tachtig werden de gebouwen en de omge-
ving geklasseerd, maar de teloorgang stopte niet. Krakers 
namen er hun intrek, graffiti ontsierde de muren, en de 
brandweer moest zelfs enkele keren uitrukken voor brand-
stichting. Een ondernemer uit Hoeilaart kreeg de hoeve eind 
jaren tachtig in zijn bezit. Hij zag potentieel in de grote 
gebouwen, om er een rusthuis van te maken. Verschillende 
aanvragen draaiden echter op een sisser uit. Pas in 2012 
kreeg het project eindelijk groen licht. Drie jaar later namen 
de eerste bewoners er hun intrek. Vandaag is het rustoord 
onderdeel van de woonzorggroep Vulpia. (BK)

vrijdag 25, zaterdag 26 en 
zondag 27 november
Sinterklaas en Harlekijntje Tierlantijntje
Het Kinderuur

Het Kinderuur lokt eind november weer volle zalen in GC 
de Boesdaalhoeve met een nieuwe sinterklaasvoorstelling. 
Sinterklaas en Harlekijntje Tierlantijntje is in verschillende 
opzichten een primeur. ‘We spelen opnieuw een stuk van 
Willem Savenberg, en het is er eentje dat onze generatie 
nog nooit gespeeld heeft’, verklapt voorzitter David Maes 
van Het Kinderuur. ‘We zijn blij dat we voor het eerst 
sinds 2019 opnieuw live mogen spelen, na de verplichte 
coronapauze. We brengen opnieuw meespeeltheater, 
waarbij we de kinderen in de zaal echt meenemen in het 
verhaal. Ook de ouders en grootouders zullen zich 
amuseren’, belooft David. De ploeg moet het zonder 
Jean-Paul De Greef stellen. De decorbouwer van Het 
Kinderuur overleed in september 2020 na een ongeval. 
‘Het is wennen zonder Jean-Paul. Hij had ongekende 
talenten. Om Jean-Paul te eren, hergebruiken we een 
decorstuk dat hij nog ooit bouwde voor een andere 
productie.’ (BK)
info: verschillende tijdstippen – GC de Boesdaalhoeve 
tickets: 10 euro (volwassenen), 2,5 euro (kinderen)  
tickets reserveren via www.deboesdaalhoeve.be
www.kinderuur.be  •  • 
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Louise Daneau werd 15 jaar geleden geboren zonder slokdarm

‘Ik wil niet dat mijn ziekte 
mijn leven bepaalt’
Zowat een half miljoen Belgen leven met een zeldzame ziekte. Louise Daneau (15) uit 
Sint-Genesius-Rode, die geboren werd zonder slokdarm, is een van hen. Hoewel ze nog 
altijd medische begeleiding nodig heeft en af en toe zelfs in het ziekenhuis belandt, wil 
ze de ziekte haar leven niet laten domineren.

W ie het voorbije jaar voet 
heeft gezet in een van de 
universitaire ziekenhuizen in 

ons land, herkent misschien de foto van 
Louise Daneau. De 15-jarige Louise, al 
heel haar jonge leven inwoner van 
Sint-Genesius-Rode, was immers een 
van de vijf gezichten van de campagne  
I am not a unicorn van RaDiOrg, de 
Belgische koepelvereniging voor mensen 
met een zeldzame ziekte. Met als bood-
schap dat mensen met een zeldzame 
ziekte, in tegenstelling tot eenhoorns, 
wél bestaan en dat hun stem gehoord 
moet worden door de beleidsmakers en 
het grote publiek. 

Zelf werd Louise vijftien jaar geleden te 
vroeg geboren met slokdarmatresie. 
Deze zeldzame ziekte – in België zijn er 
ieder jaar een dertigtal met deze aan-
doening – houdt in dat er bij de geboor-
te geen verbinding is tussen de slokdarm 
en de maag. ‘Ikzelf had helemaal geen 
slokdarm. Daardoor was ik de eerste 
maanden na mijn geboorte niet in staat 
om te eten’, weet Louise. ‘Uiteindelijk 
hebben ze een stukje van mijn dikke 
darm gebruikt om een soort slokdarm 
te maken. De operatie hebben ze pas 
kunnen doen nadat ik voldoende was 
bijgekomen en 3 kilogram woog. Ik heb 
toen echt moeten leren eten. En dat was 
niet gemakkelijk. Zo hebben mijn ouders 
het mij toch verteld.’

Vijf maanden op 
neonatologie
Zowel voor Louise als voor papa Thierry 
Daneau en mama Armelle Lebaron 
waren die eerste levensjaren zeer 

moeilijk. ‘Na haar geboorte hebben we  
bijna vijf maanden op de afdeling neona-
tologie gewoond. Ik was er overdag, en 
’s avonds loste mijn man mij af’, vertelt 
mama Armelle. ‘Ik ging dan naar huis, we 
hadden nog twee andere dochters om 
voor te zorgen. Gelukkig konden we 
altijd op de steun van Thierry zijn 
ouders rekenen. Omwille van het risico 
op virussen en bacteriën kon Louise 
immers niet naar de crèche.’

De operatie was dan wel geslaagd, toch 
betekende dat niet dat alle problemen 
van de baan waren. Louise werd een 
vaste klant in het ziekenhuis, als gevolg 
van bijvoorbeeld een longontsteking of 
een infectie aan haar darmstelsel. ‘In 
2020 kende ze een hevige terugval’, 
vertelt papa Thierry. ‘Op een jaar tijd 
heeft ze vijf keer in het ziekenhuis 
gelegen. Via een sonde van haar neus 
naar haar maag kreeg ze toch de nodige 
calorieën binnen. Haar gewicht is een 
aandachtspunt en zal dat altijd blijven.’

Het spreekt voor zich dat Louise 
de nodige medische begeleiding 
krijgt om de gevolgen van haar 
ziekte onder controle te krijgen. 
‘Ik zie inderdaad heel wat artsen 
in verschillende ziekenhuizen’, 
zegt Louise. ‘En ik moet op een 
aantal zaken letten. Sporten lukt 
voor mij niet, omdat een van 
mijn longen kleiner is dan 
gemiddeld. Mijn voeding is ook 
een aandachtspunt. Te zware maaltijden 
kan ik niet aan, waardoor ik vijf keer per 
dag iets kleins eet. ’s Avonds moet ik 
erop letten dat ik niets eet dat te 
gesuikerd of te zuur is, want anders heb 
ik een slechte nacht. Ik heb vrij veel last 
van reflux, helemaal plat liggen om te 
slapen kan ik niet. Ik heb ook ademha-
lingsproblemen, waardoor het tijdens de 
coronapandemie extra opletten was. Ik 
raakte uiteindelijk toch besmet, maar we 
waren goed voorbereid. Ik had enkel 
twee dagen koorts.’

M E N S E N

veerkracht

Louise Daneau (15) from Sint-Genesius-Rode was born without an oesophagus.  She was 
one of the five faces of the I am not a unicorn campaign run by RaDiOrg, the umbrella 
organisation for rare disease patient organisations in Belgium. The message the campaign 
tries to put across is that unlike unicorns, people with rare diseases actually do exist and 
their voices need to be heard by policymakers and the general public. The hospital 
environment is inevitably part of Louise’s life, yet she tries to live as normal a life as 
possible. ‘I am determined to ensure that this disease does not define my life. I want to be 
able to live life to the full, and I am managing to do that. First and foremost, I just want to be 
a girl,’ she says. She is committed to giving hope to young parents with babies also suffering 
from oesophageal atresia. Her parents are involved in organising meetings for families in a 
similar situation. 

EN



9

Ten volle leven
Ondanks de moeilijkheden heeft Louise 
leren leven met haar ziekte. ‘Ik wil niet 
dat deze ziekte mijn leven bepaalt. Ik wil 
ten volle kunnen leven, en dat lukt ook. 
Ik ga naar school, ik heb vriendinnen … 
Weet je dat op mijn middelbare school 
niet eens zo veel mensen weten dat ik 
aan een zeldzame ziekte lijd? Dat is een 
bewuste keuze, omdat ik niet altijd zin 
heb in al die vragen. Ik wil in de eerste 
plaats gewoon een meisje zijn.’

Met die boodschap wil ze hoop geven 
aan jonge ouders met een baby die ook 
aan slokdarmatresie lijdt. ‘Samen met 
mijn ouders ga ik bij hen langs in het 
ziekenhuis, als ze dat willen. Ik vertel dat 
er echt te leven valt met de ziekte, en 
dan merk je dat ze toch wel gerustge-
steld zijn’, zegt ze. Omdat Louise zich zo 
inzet voor anderen en zo goed kan 
luisteren, kreeg ze vorig jaar van koepel-
vereniging RaDiOrg zelfs de Edelweiss 
Award voor beste patiëntenvertegen-
woordiger. Federaal minister van Volks-
gezondheid Frank Vandenbroucke 
maakte op de uitreiking een praatje met 
Louise en haar ouders.
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Kennis bundelen
Voor de ouders van Louise waren de 
voorbije 15 jaar niet altijd de gemakkelijk-
ste. Na de geboorte van Louise voelden 
ze zich alleen en verloren. Dat leidde 
ertoe dat ze in 2015 met vier andere 
gezinnen een vereniging oprichtten, om 
Belgische families getroffen door een 
slokdarmaandoening te ondersteunen. 
‘Zonder de medische hulp die we kregen 
zou Louise het waarschijnlijk niet 
gehaald hebben. Toch hebben we het 
mentaal zwaar gehad’, zegt papa Thier-
ry. ‘We wisten niets over de ziekte en 
over de gevolgen. Het zou ons geholpen 
hebben als we toen lotgenoten hadden 
gekend. Intussen telt onze vereniging 
een zeventigtal gezinnen. Af en toe 
komen we samen, zoals tijdens onze 
familiedag in 2019 in de Boesdaalhoeve. 
Het helpt om erover te praten, en we 
kunnen nuttige informatie met elkaar 
delen. Het is bijvoorbeeld niet eenvou-
dig om te weten hoe het zit met uitke-
ringen. De meeste kosten worden 
gedekt door de verzekering, maar dat 
hebben wij in begin allemaal zelf moeten 
uitzoeken. We willen niet dat jonge 
ouders nu hetzelfde moeten meemaken.’

De vereniging van Louise is er ook om 
de ziekte onder de aandacht te brengen 
en te houden. ‘Als we onverwacht met 
Louise naar de spoedafdeling moeten, 
merken we dat we daar niet altijd goed 
begrepen worden’, zeggen Louises 
ouders. ‘Omdat er in ons land maar een 
dertigtal baby’s met die aandoening 
geboren worden, is de kennis over haar 
ziekte nog niet wijdverspreid. Daarom 
pleiten we ervoor dat er een referentie-
ziekenhuis komt voor de ziekte, zodat 
alle expertise in een en hetzelfde ge-
bouw gebundeld zit. Dat komt de patiënt 
ten goede. Onder meer in Frankrijk 
bestaan zulke centra al.’

Jelle Schepers 

Meer info vind je op www.abefao.be.
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nieuws uit het centrum
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woensdag 16 november
Verjaardagsfeest 
Café Combinne
NL OEFENEN 

19.30 uur – Dienstencentrum De 
Boomgaard
Café Combinne viert zijn 15de 
verjaardag. Er zal een muzikaal 
optreden zijn van de BroeksBand 
Brothers. Wie wil mag een hapje 
of drank meebrengen, we maken 
er een groot buffet van.

 •  • 

donderdag 24 november
Yves Segers
MUZIEK

Yves Segers bouwt feestje in De Boomgaard
In dienstencentrum De Boomgaard mogen de stoelen 
even aan de kant gezet worden, want Yves Segers 
komt op bezoek. Voor de schlagerzanger is het haast 
een thuiswedstrijd – ondanks het feit dat hij al jaren in 
Oost-Vlaanderen woont, groeide Segers op in Halle. 
Daar legde hij de kiem van zijn podiumcarrière, eerst 
als miniprins en later als Prins Carnaval. Begin jaren 
negentig brak Yves Segers door in Vlaanderen met de 
groep Toast. Het nummer Ik schreeuw het van de 
daken wordt vandaag nog steeds meegebruld. Nadien 
ging de artiest solo en scoorde hij met Café De Zwaan 
in 1997 alweer een dikke hit. In De Boomgaard serveert 
hij een bonte verzameling van zijn ambiancerepertoire. 
(BK)
info: 14 uur – dienstencentrum De Boomgaard 
tickets: 10 euro (basis) – www.deboesdaalhoeve.be

 •  • 

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. 

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 hartverwarmen-
de countrymuziek!  
tickets: 20 euro (basis) 
LAATSTE TICKETS

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

zondag 20 november
Ateljee Kadee
Kunstendag voor 
kinderen
FAMILIE (8+)

10 uur - GC de Boesdaalhoeve
Maandelijks organiseren we in 
de Boesdaalhoeve een creavoor-
middag voor kinderen van 8 tot 
12 jaar. In november staat dit 
atelier in het teken van Kunsten-
dag voor Kinderen.
Voor deze workshop moet je 
apart inschrijven.
tickets: 7 euro (basis) 

zondag 20 november
Kunstendag voor 
Kinderen
FAMILIE (4-9 JAAR)

13 uur - GC de Boesdaalhoeve
Elk jaar op de derde zondag van 
november viert Vlaanderen de 
Kunstendag voor Kinderen. CC 
de Meent, GC de Boesdaalhoeve 
en GC de Moelie slaan de 
handen in mekaar en organise-
ren die dag tal van workshops. 
Je kan ook naar de voorstelling 
‘Miss Wifi & Koebrev’ komen 
kijken.
tickets: 7 euro (basis), work-
shops + voorstelling: 12 euro 
(kind), 10 euro (volwassene)

zondag 20  november
Miss Wifi & Koebrev
Ensemble Leporello
FAMILIE (4+)

15 uur - GC de Boesdaalhoeve
Het is opendeurdag in het 
laboratorium van Miss Wifi, de 
directrice van een instituut waar 
wetenschappelijke experimenten 
worden uitgevoerd. Voor een 
uurtje mogen we kijken naar de 
testen en experimenten, waarbij 
de vier elementen aan bod 
komen: aarde, water, vuur en 
lucht. Voor en na de voorstelling 
kan je deelnemen aan leuke 
workshps.
tickets: 10 euro (basis), work-
shops + voorstelling: 12 euro 
(kind), 10 euro (volwassene)
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woensdag 16 november
Verjaardagsfeest
Café Combinne
NL OEFENEN 

Café Combinne viert vijftiende verjaardag in De Boomgaard
Café Combinne van Avansa Halle-Vilvoorde bestaat dit jaar vijftien jaar. Elke woensdag-
avond komen mensen in dienstencentrum De Boomgaard samen om er te praten over 
uiteenlopende onderwerpen. ‘Niet enkel anderstalige mensen komen naar Café Combin-
ne’, zegt Rita Denayer, die de praatcafés al sinds het begin in goede banen leidt. ‘We 
hebben een mooie mix van achtergronden, talen en culturen. Café Combinne is meer 
dan alleen een plek waar je Nederlands oefent. Het is een manier om je ergens te inte-
greren en thuis te voelen.’ De aanpak blijft laagdrempelig. Wie mee aan tafel schuift, zal 
altijd wel iets bijleren. 
De verjaardag wordt gevierd zoals andere jaren. Iedereen mag iets meebrengen om te 
drinken of te eten, zodat er een mooi buffet ontstaat. De groep The BroeksBand Brothers 
zorgt voor de muzikale omkadering. (BK)
info: van 19.30 tot 22 uur – dienstencentrum De Boomgaard – www.deboesdaalhoeve.be 

 •  • 

vrijdag 2 december
Influencer
Henk Rijckaert
HUMOR

Henk Rijckaert is jouw Influencer
Henk Rijckaert strijkt neer in de Boesdaalhoeve met 
zijn nieuwe show Influencer. Zelf is de komiek meer dan 
aanwezig op sociale media en volgt hij Instagram, 
YouTube, Facebook en andere nieuwe kanalen op de 
voet. En dus roept Rijckaert zichzelf graag uit tot 
influencer. Het ideale moment om de digitale togen 
van vandaag eens op een hilarische manier onder de 
loep te nemen. Dat doet hij door online publiciteit 
door de mangel te halen. Rijckaert zelf heeft een 
duidelijke boodschap als influencer: ‘Ik weet dat er 
collega-influencers zijn die hun volgers zomaar pro-
ducten aanraden zonder ook maar even na te denken. 
Dat doe ik niet. Ik sta voor kwaliteit. Als ik iets aanraad, 
dan mag je zeker zijn dat het goed is. Wat zeg ik? Dat 
het het beste is! Daarom kan ik maar een ding zeggen: 
koop tickets voor deze voorstelling.’ (BK)
info: 20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve 
tickets: 20 euro (basis) • www.deboesdaalhoeve.be 

donderdag 24 november
Yves Segers
MUZIEK

14  uur – Dienstencentrum De 
Boomgaard 
tickets: 10 euro (basis) 

 •  • 

vrijdag 2 december
Influencer
Henk Rijckaert
HUMOR

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve 
tickets: 20 euro (basis) 
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C U LT U U R

theater

Regisseur Dirk Opstaele over de voorstelling Miss Wifi en Koebrev

‘Theater is levende kunst, 
geen wetenschap’
Theater is geen exacte wetenschap. Of toch wel? Met Miss Wifi en Koebrev brengt 
Ensemble Leporello een wervelende kindervoorstelling vol raketten, rook, vuur en 
wetenschappelijke experimenten naar de Boesdaalhoeve. ‘Kunst heeft andere 
wetmatigheden dan wetenschap, maar ze gaan wel mooi samen’, zegt regisseur 
en auteur Dirk Opstaele.

H et podium staat volgestouwd 
met ladders, lampen, flessen en 
ander werk- en knutselmateri-

aal. Je bent in het laboratorium beland 
van Miss Wifi, de directrice van een 
instituut waar wetenschappelijke experi-
menten worden uitgevoerd. Ze heeft het 
plan opgevat om als eerste vrouw naar 
de maan te reizen en samen met haar 
assistent Koebrev voert ze daarom een 
hele reeks boeiende experimenten uit. 
Een uur lang stijgen er raketten op, 
vliegen er vuurballetjes over het podium, 
vult de zaal zich met rook, regent het en 
zo meer. 
 
Tussen al dat geëxperimenteer door blijkt 
dat Koebrev een oogje heeft op Miss 
Wifi. Acteurs Machteld en Danny Tim-
mermans zijn zelf man en vrouw. Danny 
speelt onder meer in W817, waar hij ook 
al een koppel vormt met Machteld. Haar 
herken je ook als Boma’s vriendin Goede-
le in F.C. De Kampioenen.

Oude liefde
Dirk Opstaele schreef het theaterstuk al 
in 2014. Dirk is de oprichter van het 
Brusselse Ensemble Leporello, intussen al 
37 jaar oud. Met Miss Wifi en Koebrev 
was het de eerste keer dat hij weten-
schap het theater binnenloodste. ‘Weten-
schap is een oude liefde van mij’, vertelt 
Dirk. ‘En dat wilde ik een plekje geven in 
het theater. Eenvoudig is dat niet, want 
theaterkunst heeft op het eerste gezicht 
niets met wiskundige formules. Bij Miss 
Wifi moet je de wetenschap ook met een 

korreltje zout nemen. We doen geen 
echte wetenschappelijke tests op het 
podium.’

Maar je had de smaak te pakken, en 
de volgende voorstelling had wel 
echte wetenschap aan boord.
‘De voorstelling die we na Miss Wifi 
hebben gemaakt, daar kwam inderdaad 
echte wetenschap bij te pas. Miranda & 
Prospero is een bewerking van De storm 
van Shakespeare. Het is een oud thea-
traal motief van de vader-dochterrelatie, 
waarbij de geleerde Prospero weten-
schap gebruikt om de tijdsmeting en de 
zwaartekrachtwetten van Newton te 
demonstreren. Niet meteen voor kinde-
ren, maar jongeren en volwassenen 
kunnen er wel wat van bijleren.’
‘Vandaag staat er een derde theaterstuk 
rond wetenschap in de steigers: ‘Leven!’. 
Met als onderwerp: de evolutietheorie 
van Darwin en het ontstaan van het leven 
op aarde. We willen dat thema heel vitaal 
en kleurrijk op de planken brengen, op 
een theatrale manier. Het is best een 
uitdaging om theater en biologie samen 
te brengen.’

Commedia dell’arte
Miss Wifi en Koebrev voeren jullie 
intussen al acht jaar op. Wat maakt 
het zo populair?
‘Het is speels en visueel sterk theater dat 
steunt op een aloude succestechniek uit 
de commedia dell’arte (een vorm van 
improvisatietheater die uit Italië stamt, 
red.), namelijk de meester-knechtverhou-

ding die leidt tot grappige 
situaties. De acteurs spelen de 
rollen meesterlijk.’
Ook nog na acht jaar?
‘Zeker na acht jaar. De honderd-
ste voorstelling is altijd veel beter 
dan de eerste. Ik raad mensen af 
om naar premières te gaan. Ga 
liever kijken naar een voorstelling 
die al dertig keer werd opge-
voerd. Dan is de acteur helemaal 
ingedaald in zijn rol. Hij kan beter 
uithalen op de juiste momenten 
en anticiperen op de lach. 
Theater is een levende kunst.’

En heeft theater ook een 
opvoedkundige rol? Breng je 
daarom wetenschap naar de 
theaterzaal?
‘Ja, toch wel. We krijgen zelfs 
subsidies omdat we zo de 
STEM-studierichtingen verster-
ken. Maar de wetenschappelijke experi-
menten op de scène zijn ook visueel heel 
interessant. De demonstraties zijn 
gewoon heel mooi om naar te kijken. We 
combineren ze met muziek, met zang, 
met humor. Het pure theater is nog 
steeds mijn prioriteit. Dat je er als toe-
schouwer iets van opsteekt, is mooi 
meegenomen.’

‘Miss Wifi is in de eerste plaats wervelend 
bewegingstheater waar jong en oud van 
kunnen genieten. Er zitten verschillende 
lagen in. De ouders die naar de voorstel-
ling komen, zijn misschien wel opgegroeid 
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voorstelling brengt twijfel. Het zoeken en 
de angst om te falen komen gratis en in 
grote hoeveelheden.’

Maar je hebt toch wel enkele be-
proefde formules, zoals je zei. Uit de 
commedia dell’arte.
‘Er zijn geen formules om de aandacht en 
de emotie van de mensen te bevatten. 
Maar er zijn wel technieken die je beter 
helpen dan andere. In de commedia 
dell’arte, en ook elders, zijn er persona-
ges die je door de eeuwen heen vaker ziet 
terugkomen. Zoals de meester en de 
knecht, de vader en de zoon of dochter. 
Je kan je dus wel een beetje wapenen, 
maar theater blijft vooral een weten-
schap van gevoel en esthetica, van ritme, 
muziek en poëzie. Niet van wiskundige 
wetmatigheden.’

Bart Claes
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zondag 20  november
Miss Wifi & Koebrev
Ensemble Leporello
FAMILIE (4+)

15 uur - GC de Boesdaalhoeve
Voor en na de voorstelling kan je 
deelnemen aan leuke workshops. 
Kom samen met ons ontdekken, 
experimenteren en uitproberen!
tickets: 10 euro (basis), workshops + 
voorstelling: 12 euro (kind), 10 euro 
(volwassene)

met W817. Beide acteurs aan het werk 
zien is voor hen allicht nostalgie.’

Nooit routine
Je startte Ensemble Leporello in 
1985. Je hebt tientallen theaterpro-
ducties gemaakt en erin geacteerd. 
Kan je je nog verwonderen als je een 
nieuwe voorstelling maakt?
‘Theater is nooit routine, elke nieuwe 
voorstelling is anders. Met nieuwe 
teksten, nieuwe acteurs, nieuwe choreo-
grafie. Bij elke première sta ik ervan 
versteld hoe we er alweer in geslaagd zijn 

een theaterstuk tot een goed einde te 
brengen. Want goed theater maken is 
niet gemakkelijk. Het is een stevige 
uitdaging om mensen te boeien met 
alleen maar je lichaam en taal, in een 
wereld van virtuele magie en multimedia-
le toepassingen.’

‘Elke voorstelling betekent: heel veel 
nagelbijten. Er is geen vaste succesfor-
mule, geen wetenschappelijk recept. Zo 
veel hangt af van de acteurs waarmee je 
werkt. Bij de ene werkt de rol wel op een 
of andere manier, bij de andere niet. Elke 

Produced by the Ensemble Leporello, 
Miss Wifi & Koebrev is a dazzling 
performance for children brimming with 
rockets, smoke, fire and scientific 
experiments. Now in its eight-year run, 
the play is all about Miss Wifi, the director 
of an institute where scientific 
experiments are conducted. Set on 
becoming the first woman to travel to the 
moon, she and her assistant Koebrev are 
conducting a whole series of fascinating 
experiments towards this end. The 
Boesdaalhoeve community centre is 
delighted to play host to this hour-long 
show, where rockets take off, fireballs fly 
across the stage, the hall fills with smoke, 
rain pours down,...
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D e Vlaamse Rand is een regio 
met tal van bijzondere bedrijven, 
bekende en minder bekende. 

Door haar ligging bekleedt de regio een 
heel eigen plaats tussen Vlaanderen en 
de hoofdstad. De regio economisch 
definiëren is niet zo gemakkelijk. Het is 
een regio met grote verschillen, bijvoor-
beeld een verstedelijkt gebied rond 
Vilvoorde, Machelen en Zaventem, 
rustigere residentiële wijken en ook nog 
deels landelijke gemeenten. En dan is er 
een strook die tegen Wallonië aanleunt. 
Alle gemeenten merken natuurlijk de 
invloed van hoofdstad Brussel. 

Toonaangevende 
bedrijven
Zo hebben een heel aantal toonaange-
vende bedrijven zich in de regio geves-

tigd omwille van de nabijheid van de 
hoofdstad. De lijst is indrukwekkend. Er 
is de luchthaven met veel tewerkstelling. 
Daarnaast komen we bekende namen 
tegen zoals Pfizer in Zaventem, Procter 
& Gamble in Grimbergen, ISS Facility 
Services in Vilvoorde, Cisco Systems en 
Capgemini in Machelen, Asco Industries 
in Zaventem Toyota in Zaventem, VTM 
in Vilvoorde, Belle-Vue in Sint-Pieters-
Leeuw, enzovoort en zo verder. 

De bovenstaande lijst is uiteraard niet 
volledig, maar toont wel aan dat de 
grote economische polen zich in en 
rond Zaventem, Machelen en Vilvoorde 
concentreren. Dat concludeert ook de 
toelichtingsnota Een blik op de Vlaamse 
Rand 2021 van het Agentschap Binnen-
lands Bestuur, dat onder andere de 

economische prestaties van de regio 
belicht. De bruto toegevoegde waarde 
(de waarde die wordt toegevoegd 
tijdens de productie van goederen of 
diensten) van deze drie gemeenten 
bedraagt maar liefst 10,5 miljard euro. 
Dat is de helft van de bruto toegevoeg-
de waarde van de hele Rand (20,8 
miljard euro). Met andere woorden: deze 
drie gemeenten produceren evenveel 
meerwaarde als de zestien andere. 
De Rand is een productieve regio, goed 
voor bijna de helft van de bruto toege-
voegde waarde van de volledige provin-
cie Vlaams-Brabant (44,4 miljard euro) 
en 8,7 % van de totale bruto toegevoeg-
de waarde van het hele Vlaamse Gewest. 
Een en ander maakt van de Rand een 
welvarende regio. Nog volgens de 
toelichtingsnota bedraagt het gemiddel-
de netto belastbaar inkomen per 
aangifte in 2018 in de Rand 40.233 euro. 
Dat bedrag ligt hoger dan in de hele pro-
vincie Vlaams-Brabant (39.834 euro) en 
in het Vlaams Gewest (35.388 euro).’ De 
plaats waar welvaart geconcentreerd zit, 
is overigens niet noodzakelijk de plaats 
waar welvaart geproduceerd wordt’, 
stipt de nota aan. Zo vind je de hoogste 
inkomens in gemeenten als Tervuren, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en 
Sint-Genesius-Rode, waar de bruto 
toegevoegde waarde per inwoner 
relatief laag is. Terwijl productieve 
gemeenten als Zaventem, Machelen en 
Vilvoorde eerder een laag gemiddeld 
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De Rand is een economische topregio

Productieve en 
welvarende regio
Wat betekent de Rand als economische regio? Veel, zo 
blijkt. Het is een productieve en welvarende regio, goed 
voor 8,7 % van de totale bruto toegevoegde waarde van 
het hele Vlaamse Gewest. 

I N F O R M AT I E

rand-nieuws
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inkomen kennen. Dat komt omdat 
mensen vaak niet wonen op de plek 
waar ze werken, en het vooral mensen 
met hogere inkomens zijn die de groene 
gemeenten opzoeken.

Weg uit Brussel
Hoe ziet de werkrelatie tussen de 
Vlaamse Rand en Brussel eruit? In augus-
tus meldde RINGtv dat steeds meer 
bedrijven de hoofdstad inruilen voor de 
Rand. Jobs die Brussel hard nodig heeft, 
verdwijnen er. De reden voor deze 
beweging zou vooral fiscaal zijn. Op 
Brusselse kantoren moet je meer 
belastingen betalen dan in Vlaanderen. 
Brussel verliest twee keer, want job-
vlucht stimuleert ook stadsvlucht. Veel 
mensen verhuizen mee. Het zijn vooral 
de beter betaalde jobs die verkassen, 
waardoor de hoofdstad nog eens fiscale 
inkomsten mist. 

Het is een beeld dat Koen Vermoesen, 
diensthoofd Ruimtelijke Economie van 
het Agentschap Innovatief Ondernemen 
(VLAIO), toch enigszins nuanceert. ‘Er 
waren indertijd al studies die een 
verschuiving voorspelden van het 
internationale kantorensegment richting 
Zaventem, terwijl de publieke sector in 
Brussel gevestigd zou blijven. Dat heeft 
zich tot op zekere hoogte ook zo gema-
nifesteerd. Het gaat dan om grote 
bedrijven, advocatenkantoren …, maar 
het geldt zeker ook voor de financiële 
sector. Voor de internationale handel is 
de nabijheid van de luchthaven een troef.’ 

Vermoesen ziet nog een reden voor de 
verhuisbeweging. ‘Er zijn indicaties dat 
bedrijven die veel ruimte nodig hebben, 
zoals industriële en logistieke bedrijven, 
van Brussel naar de Rand of zelfs naar 
verder gelegen terreinen trekken. 
Volgens sommigen om fiscale redenen, 
volgens ons vooral omwille van factoren 
als gebrek aan ruimte en congestie. Die 
beweging weg van Brussel wordt overi-
gens weleens in twijfel getrokken. Wij 
erkennen ze liever, zodat we ten minste 
de ongewenste effecten ervan kunnen 
remediëren, zoals een verdere suburba-

nisatie in een tweede gordel rond de 
Rand. Het voorbije decennium is het 
besef gegroeid dat we moeten ophou-
den met het wegduwen van zogenaam-
de maak-activiteiten uit de stad naar 
bedrijventerreinen. Dat grote industrie 
niet thuishoort in de stad is logisch. 
Maar nu zitten er op bedrijventerreinen 
veel niet-hinderlijke activiteiten die 
evengoed of misschien zelfs beter in de 
stad hun activiteiten zouden kunnen 
ontplooien.’

Reconversie
Over ruimtegebruik moet in de Rand zelf 
ook goed nagedacht worden, vindt 
Vermoesen. ‘Vroeger dachten we in 
hectaren, nu in vierkante meters’, zo vat 
hij de mentaliteitswijziging samen die 
heeft plaatsgevonden in het beleid. ‘Het 
is veel productiever om kmo’s samen te 
brengen, te stapelen en functies te 
vermengen in plaats van elke sector zijn 
eigen zone toe te kennen, en elke kmo 
zijn eigen ruimte en eigen pand. In plaats 
van oude industriële sites om te bouwen 
naar lofts en appartementen worden 
daarom nu ook bedrijfsverzamelgebou-
wen gezet met kleinere kmo-units. De 
overheid zet ook in op de reconversie 
van verouderde bedrijventerreinen en 
brownfields in de Rand. Iets wat niet 
overal even vlot is verlopen. ‘In de 
zuidelijke Zennevallei is er een duidelijke 
visie tot stand gekomen, bijvoorbeeld 
voor een terrein als Laekebeek in Lot. In 
de regio Vilvoorde-Machelen bleek dat 

niet zo evident. Daar hebben vooral 
privéontwikkelaars de leiding genomen, 
zoals op de terreinen van Renault 
Vilvoorde, waardoor dat nu versnipperd 
en onderbenut is. Een goed voorbeeld 
van een succesvol herinrichtingstraject 
dat zich op de lange termijn richt, is de 
omvorming van het Research Park Zellik 
tot een echt wetenschapspark.’

Jan Haeverans

Rand declared an economic powerhouse 
The Rand is populated by a whole host of unusual businesses, including some quite well-
known undertakings and others that are less familiar. The region occupies a unique position 
between Flanders and the capital while its location has helped it to become a productive 
and prosperous area, accounting for almost half of the gross value added of the entire 
Flemish Brabant province (€44.4 billion) or 8.7% of the gross value added of all the Flemish 
Region. The region’s average net taxable income per taxpayer is another measure of its 
economic strength: €40.233 in 2018, which is higher than the entire Flemish Brabant 
province and Flemish Region. The urban flight phenomenon is now being accompanied by a 
job exodus, with the number of companies moving from Brussels to the Rand steadily rising 
in recent years, with all that implies for both for the capital and the Rand.
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Samen energie 
besparen in de 
gemeenschapscentra 

De verwarming op 19 graden  
De energiecrisis treft iedereen, ook onze 
gemeenschapscentra. Daarom nemen wij de 
komende maanden net als iedereen maatre-
gelen, waarvan we jou als bezoeker op de 
hoogte willen brengen. Vzw ‘de Rand’ voert 
vanaf nu het actieplan energie van de 
Vlaamse overheid uit. We volgen haar 
richtlijnen en zetten de verwarming overal 
op 19 graden. In de theaterzalen, de verga-
derlokalen, het toilet, het café en de keuken, 
overal in onze gebouwen. Kleed je warm aan 
als je naar onze gemeenschapscentra komt, 
zo blijft je bezoek of huur even aangenaam 
als voordien. Samen besparen doen we door 
de verlichting telkens uit te doen, als je een 
ruimte of de toiletten verlaat. Bedankt!
Vzw ‘de Rand’



Tussen 25 januari en de nacht van 28 februari op 1 maart 1990 wordt België geteisterd door een recordaantal stormen. Ter herinnering aan de 
zware verwoestingen bevindt zich aan de vertakking tussen de Lorrainedreef en de Harasdreef dit Bosmonument.Tekst en foto: Gerald Dichtl

Lieve Hylebos
Stationsstraat 
1640 Sint-Genesius-Rode

POST

02/01/1956

M E N S E N
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Ik woon in Sint-Genesius-Rode sinds: 
1977

Beroep: 
gepensioneerd

Actief in of lid van: 
Femma

In mijn vrije tijd hou ik van: 
breien, haken, een boek lezen.

Favoriet plekje: 
het Zoniënwoud en de kapel van Bevingen in Neigem (Ninove), aan 
de rand van het Neigembos, voor een rustige wandeling en om te 
genieten van het natuurschoon.

Boeken, serie- of filmtip:  
ik ben geen filmfreak, maar de Belgische natuurdocumentaire Onze 
Natuur en de film Ritueel staan wel op mijn verlanglijstje.

Je mag mij altijd wakker maken voor: 
een lekker vers gezet kopje koffie met ontbijtkoeken.

Geluk is voor mij: 
een goede gezondheid en samen met mijn gezin genieten van de 
gewone dingen.

Beste uitvinding ooit: 
een vaatwasser


