
buurten
SINT-GENESIUS-RODE • JAARGANG 26 • NR 1 • FEBRUARI 2023
UITGAVE VAN GC DE BOESDAALHOEVE EN VZW ‘DE RAND’

afgiftekantoor sint-genesius-rode 
P 008347

Op pad door 
Terkluizen, de grens 
tussen de gewesten

La Serenata brengt 
klassieke muziek 
en opera heel dichtbij

FR • DE • EN
traductions

Übersetzungen 
translations

©
 T

in
e 

D
e 

W
ild

eSigrid De Geyter 
zet zich in voor 
mensen met dementie
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Sint-Genesius-Rode stelt 
grote projecten uit
Een nieuw jaar is begonnen en dus heeft het schepencollege een nieuw budget voorge-
steld. Heel wat plannen zijn bijgestuurd, onder andere omwille van de crisis. Grote 
projecten belanden zelfs in de koelkast. Dit mogen we in 2023 van het gemeentebestuur 
nog verwachten.

Eerst het goede nieuws: de aanvullende 
personenbelasting blijft in 2023 op 6 %, 
ook de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing blijven status quo op 652.

Schepen van Financiën Sophie Wilmès 
(IC-GB) stelt voor het eerst in zeven jaar 
het budget voor. Verschillende grote 
projecten zullen niet gerealiseerd 
worden. Zo hoeven we de herinrichting 
van de Zoniënwoudlaan deze legislatuur 
niet meer te verwachten. 3,75 miljoen 
euro werd uit het budget geschrapt; 
enkel de studiekosten, geraamd op 
250.000 euro, blijven behouden. De 
herinrichting van de wijk Middenhut is 
hetzelfde lot beschoren. Daar wordt 1,9 
miljoen euro geschrapt. De 500.000 
euro aan studiekosten staan wel nog in 
het budget.

Bij het begin van de legislatuur kondigde 
de meerderheid aan dat het cultureel 
centrum eindelijk gerenoveerd zou 
worden. Ook dat project wordt nu op de 
lange baan geschoven. Een half miljoen 
euro wordt geschrapt. Het college 
behoudt wel 100.000 euro om zoge-
naamde quick wins uit te voeren. Zo zal 

het asbest verwijderd kunnen worden 
en zullen de armaturen aan het podium 
vernieuwd worden.

Op sportvlak wordt er wel geïnvesteerd. 
De padelvelden aan Wauterbos staan 
nog steeds in de planning; het bedrag is 
zelfs verhoogd. Concreet wordt er nu 
470.000 euro uitgetrokken in plaats van 
300.000 euro. Behalve padelvelden 
zullen er ook nog een basketveldje en 
een skate- en BMX-park aangelegd 
worden. Voor KFC Rhodienne-De Hoek 
verandert er weinig. De club rekende op 
een vernieuwing van de kleedkamers, 
maar voorlopig zullen de containers 
blijven staan. Pas na 2024 zullen er echte 
plannen gemaakt worden voor nieuwe 
infrastructuur.

In de sporthal op de site Wauterbos zal 
verder niet geïnvesteerd worden. 
Daarvoor was nochtans 350.000 euro 
vastgelegd. De sporthal moet toeganke-
lijker worden en de clubs willen meer 
bergruimte. Er blijft nu enkel 50.000 
euro over om een studie op te starten.
Bouwen is fors duurder geworden en 
dat merken ze ook op het gemeentehuis. 

Voor quasi alle bouwplannen wordt 
extra geld uitgetrokken. De geschatte 
kosten voor de verbouwing van het 
pand in de Dorpsstraat tot twee appar-
tementen en evenveel lokale opvangini-
tiatieven gaan van 1,48 miljoen euro 
naar 1,998 miljoen euro. De tien sociale 
woningen aan de Boomgaardweg zullen 
geen 750.000 euro kosten maar 1,15 
miljoen. ‘Het zijn niet enkel de stijgende 
prijzen die ons parten spelen’, zegt 
schepen Wilmès. ‘Zo moesten we in de 
Dorpsstraat rekening houden met 
meerkosten door problemen met de 
fundering en komt er voor de Boom-
gaardweg extra geld voor energiezuinige 
maatregelen.’

Het grootste project op de OCMW-site, 
de nieuwbouw van de woonzorgcampus, 
zal geen 8,957 miljoen euro kosten maar 
10,257 miljoen euro.

Goed nieuws is er op het gebied van de 
kinderopvang. De nood aan opvang blijft 
hoog in Rode. Daarom wil het schepen-
college het openen van een kinderop-
vanginitiatief zo laagdrempelig mogelijk 
maken. ‘We vinden het belangrijk dat 
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• Wie op een hoog niveau zwemt, kan 
voortaan in Wauterbos wat vroeger 
baantjes komen trekken. Het zwembad 
zal vanaf nu op dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 7 tot 8.30 uur open zijn voor 
competitiezwemmers. 

• Wie gaat zwemmen, kan opnieuw 
plonsen in warmer zwembadwater. Na 
klachten werd de temperatuur van het 
water opnieuw wat hoger gezet. 

• De gemeente kan door het invoeren 
van een versnelde selectieprocedure 
voortaan sneller mensen in dienst 
nemen. Die procedure kan enkel 
gebruikt worden voor knelpuntberoe-
pen of vacatures die voortdurend 
openstaan en wordt niet gebruikt voor 
leidinggevende functies. 

• Een job bij de gemeente wordt aantrek-
kelijker gemaakt. Vanaf nu kunnen 
nieuwe mensen hun volledige anciënni-
teit meenemen. Vroeger was dat soms 
beperkt tot acht jaar. 

• Het sinterklaasfeest voor de kinderen 
van het personeel zal niet meer worden 
georganiseerd. Het feest was ooit 
populair, maar verloor de voorbije jaren 
aan slagkracht en interesse. 

• De gemeente heeft het kunstwerk 
‘Jongleur op de grote cirkel’ van de 
Belgisch-Uruguayaanse kunstenaar 
Edmundo Solari aangekocht. Het beeld 
uit cortenstaal is te zien op de rotonde 
van de Linkebeeksedreef.

• Heel wat buurtbewoners verzetten zich 
tegen de plannen van een projectont-
wikkelaar om een woonproject van 43 
woongelegenheden te realiseren aan 
het Novarodepark. De buren zijn bang 
voor nog meer mobiliteitsproblemen op 
de Zoniënwoudlaan en vinden het 
jammer dat er groen moet wijken. 

• Sinds dit jaar kunnen in het recyclage-
park enkel nog harde plastics ingeza-
meld worden. Dat betekent dat de 
perscontainer voor ongesorteerd 
plastic verdwijnt. Harde plastics zijn 

eenvoudig herkenbaar omdat je ze kan 
breken. 

• Er lopen gesprekken tussen parochie 
en gemeente om renovatiewerken uit te 
voeren aan de kerk van De Hoek. De 
Sint-Barbaraparochie vraagt 83.000 
euro aan de gemeente. Het schepencol-
lege wil geld vrijmaken, maar wil 
garanties dat de kerk ook voor andere 
doeleinden dan de liturgie gebruikt kan 
worden. 

• De subsidies voor kinderen die een 
lokaal kamp of stage volgen, worden 
opgetrokken. Voortaan krijg je een 
bedrag van 9,50 euro per dag in plaats 
van 8,50 euro. Per week bedraagt dat 
47,50 euro in plaats van 42,50 euro. 

• De NMBS-zuilen, waartegen buurge-
meente Linkebeek zich verzet, mogen 
wel aan het station in Sint-Genesi-
us-Rode worden geplaatst. Het college 
heeft een vergunning afgeleverd. De 
zuilen zijn 3,5 meter hoog, maar passen 
in de stationsbuurt, zo oordeelde de 
gemeente. 

• Twee kandidaten hebben uiteindelijk 
een uitgewerkt dossier ingediend om de 
nieuwbouw te realiseren op de 
OCMW-site. Eerst waren er zes gega-
digden, maar na een eerste selectie 
werden er drie gekozen. Daarvan 
dienden twee een volledig architectuur- 
en uitvoeringsdossier in. De gemeente 
hoopt nog steeds dat het project in 2025 
klaar zal zijn. 

• Bij de volgende verkiezingen in 2024 zal 
in Sint-Genesius-Rode digitaal gestemd 
kunnen worden. Dat betekent dat de 
uitslag vrijwel meteen na de sluiting 
van de stembureaus bekend zal zijn. De 
voorbije jaren waren de resultaten in 
onze gemeente meestal pas laat bekend 
omdat alles met de hand werd geteld. 
Het college zal hiervoor de nodige 
apparatuur huren. Daarvoor wordt 
60.000 euro uitgetrokken. (BK)

Telex
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uit de gemeente

een gemeente een mooi aanbod heeft aan 
opvang voor gezinnen’, zegt Wilmès. ‘Het zou 
eigenlijk niet mogen dat ze hun opvang buiten 
Rode moeten zoeken. Daarom doen we een 
extra inspanning.’ Zo wil men in de wijk Den 
Hoek de mogelijkheden bestuderen om een 
opvang te openen en daarvoor wordt zelfs 
25.000 euro uitgetrokken. Eerder was al 
bekend dat de gemeente opvang op de 
OCMW-site wilde organiseren. Daar is 300.000 
euro begroot om het kinderdagverblijf in te 
richten.

In het budget staan kleinere bedragen voor 
investeringen in de scholen Wauterbos en 
Vredelaan. In het straatbeeld moeten op 
termijn nieuwe digitale borden verschijnen die 
de oude exemplaren zullen vervangen. ‘Er zijn 
offertes opgevraagd en in het college zullen we 
bekijken hoe we de communicatie via die 
borden het beste kunnen organiseren.’ 

De schepen stelt dat de gemeente in deze 
crisistijden een goed financieel beleid uitstip-
pelt. ‘Onze schulden worden verder afge-
bouwd. En zoals eerder al beslist, willen we 
onze investeringen zo veel mogelijk betalen 
met eigen middelen en subsidies als dat  
mogelijk is.’

De oppositie heeft vragen bij het feit dat het 
college nog steeds zoveel overschot op de 
rekening incalculeert, terwijl heel wat belangrij-
ke projecten doorgeschoven worden. ‘Het 
bestuur moet het budget van de gemeente 
beheren als een goede huisvader. Alle begrip 
daarvoor. Maar op het einde van 2023 blijft er 
een overschot op de rekening’, aldus gemeen-
teraadslid Jan Rombaut (Engagement 1640). 
‘Moest er dan de voorbije maanden zoveel 
bespaard worden op energie door bijvoorbeeld 
de temperatuur te verlagen in het zwembad? 
De gemeente zou beter wat meer investeren in 
het verduurzamen van de gebouwen. Dat 
levert een besparing op de lange termijn op.’ 
De oppositie is ook kritisch over de beslissing 
om de renovatie van de sporthal uit te stellen.
De burgemeester ziet dat anders. ‘Wij gaan de 
komende drie jaar zeker nog 16 tot 18 miljoen 
euro investeren in belangrijke projecten’, zegt 
burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) daarop. ‘We 
voorzien 5,3 miljoen euro winst in 2023. Op de 
bankrekening staat ongeveer 45 miljoen euro, 
maar er staan wel nog 12 miljoen euro aan 
investeringen op stapel en er zijn leningen die 
afbetaald moeten worden. We kunnen ons 
permitteren om de belastingen niet te verho-
gen. We hebben een gezonde financiële situatie 
en dat willen we zo houden. (BK)
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Sigrid De Geyter wil van Rode een dementievriendelijke gemeente maken

‘Er is nood aan dagverzorgingshuis 
voor mensen met dementie’
Sigrid De Geyter (50) uit Sint-Genesius-Rode mag je gerust een expert in dementie noe-
men. Dat ze in 2021 aangesteld werd tot coördinator van Memo, het regionaal expertise-
centrum voor dementie in Vlaams-Brabant, mag geen verrassing heten. ‘Ik droom van 
een samenleving waar iedereen normaal omgaat met mensen met dementie.’
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U it schattingen blijkt dat meer 
dan 200.000 mensen in ons 
land dementie hebben. Een 

goede begeleiding van deze mensen en 
hun omgeving is van groot belang, en 
daar zet Sigrid De Geyter zich al zowat 
drie decennia mee voor in. Al op jonge 
leeftijd kwam ze met dementie in 
aanraking. ‘Toen ik 19 jaar was, verbleef 
mijn oma vaak enkele weken bij ons. Ze 
had geheugenproblemen, en dat was 
best confronterend’, herinnert De 

Geyter zich. ‘Later deed ik mijn eindwerk 
voor de opleiding medisch sociale 
wetenschappen over cognitieve stoor-
nissen. Zo is mijn interesse gegroeid.’

Al haar volgende jobs draaiden rond 
dementie. ‘In Brussel zette ik mijn 
schouders onder de opening van een 
dagverzorgingscentrum voor mensen 
met dementie. Verder was en ben ik nog 
altijd actief als gastspreker in praatcafés 
over dementie, en ik gaf les aan zorg- en 

verpleegkundigen’, vertelt De Geyter. 
‘Lange tijd heb ik in een Brussels woon-
zorgcentrum gewerkt, waar ik een 
afdeling rond dementie opstartte. De 
vacature van Memo bood mij de kans 
om enkel nog met dementie bezig te zijn 
en om het verschil te maken in mijn 
eigen streek.’

Als nieuwe coördinator zorgde De 
Geyter ervoor dat de vestiging van 
Memo in Halle-Vilvoorde verhuisde van 
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Heikruis naar het centraler gelegen en 
beter bereikbare Dilbeek. ‘Ons taken-
pakket is zeer uitgebreid. Zo geven we 
opleidingen en coaching aan professio-
nele zorgverleners die in contact komen 
met mensen met dementie. Ook men-
sen met dementie en hun naasten 
kunnen bij ons aankloppen. We bieden 
een luisterend oor, bezorgen informatie 
en verwijzen door als dat nodig is. 
Bijvoorbeeld naar een psycholoog, of 
naar een praatcafé dementie voor 
mantelzorgers.’

In Sint-Genesius-Rode start begin 
februari voor het eerst zo’n praatcafé. 
Het gaat om een initiatief van het lokaal 
dienstencentrum De Boomgaard met 
ondersteuning van Memo. ‘Zo’n praat- 
café is er voor iedereen die samenleeft 
met een persoon met dementie of die 
interesse heeft. Er worden praktische 
tips gegeven over hoe je moet omgaan 
met zeer specifieke situaties’, legt De 
Geyter uit. ‘Als Memo willen we ervoor 
zorgen dat er in de meeste gemeenten 
in ons werkingsgebied zo’n praatcafé 
komt. In de Zennevallei zijn er al praat- 
cafés in Halle, Dilbeek en Sint-Pieters-
Leeuw. In Beersel denken ze erover na, 
en Sint-Genesius-Rode begint er binnen-
kort mee. In het startjaar zijn er vier à 
vijf bijeenkomsten gepland.’

Wandelparcours op maat
Het praatcafé maakt van Sint-Genesius- 
Rode wel nog niet officieel een  
dementievriendelijke gemeente. ‘Het 
OCMW doet zeker inspanningen. In 
woonzorgcentrum De Groene Linde is 
er één beschermde afdeling voor 
mensen met dementie, en vanuit Memo 
geven we opleidingen. En het lokaal 
dienstencentrum start met het praat- 
café. Toch kan het nog beter. Zo zou er 
in de gemeente een wandelparcours op 
maat van mensen met dementie kunnen 
worden uitgestippeld, met duidelijke 
pictogrammen en goed aangeduide 
rustplekken. Daarnaast is een aangepast 
vermissingsprotocol zeker een meer-
waarde. Zo hebben we vorig jaar voor 
Leuven samen met de sociale dienst, de 
politie, thuiszorgdiensten en alle woon-
zorgcentra een specifiek draaiboek 
uitgewerkt. Daarin staat wat er moet 

gebeuren als een persoon met dementie 
vermist is.’

Waar het in Sint-Genesius-Rode – en 
veel andere gemeenten in de streek 
– nog aan ontbreekt, is een dagverzor-
gingshuis waar mensen met dementie 
terecht kunnen voor aangepaste activi-
teiten en psychologische ondersteuning. 
‘Vele jaren geleden is het lokaal bestuur 
nochtans een kijkje komen nemen in het 
dagverzorgingscentrum in het Brussel-
se, waar ik toen aan de slag was. Het 
project is jammer genoeg nooit van de 
grond gekomen. De nood is er nochtans. 
Uit schattingen blijkt dat er in Sint-Gene-
sius-Rode 336 mensen met dementie 
wonen. Door de vergrijzing en de 
snellere opsporing van de diagnose 
zullen dat er in 2035 478 zijn.’

Het VRT-programma Restaurant 
Misverstand, waarin acht mensen met 
jongdementie een restaurant open-
hielden, had een duidelijke link met 
Sint-Genesius-Rode. De inmiddels 
overleden Rodense huisarts Mieke Beling 
was immers één van de kandidaten. ‘De 
hoop was dat dit programma mensen 
met dementie zo respectvol mogelijk in 
beeld zou brengen, en hen goed zou 
begeleiden tijdens de opnames. Dat is 
ook gelukt’, weet De Geyter. ‘Zulke 
programma’s helpen mee om het taboe 
rond dementie te doorbreken. Restaurant 
Misverstand toonde aan dat mensen 
met jongdementie nood hebben aan 
zinvolle activiteiten. Halle-Vilvoorde 
hinkt op dat vlak achterop. Enkel in 

Hofstade en net over de provinciegrens 
in Denderleeuw zijn er dagverzorgings-
centra voor mensen met jongdementie. 
Dat zijn er te weinig en ze liggen te ver. 
Weet je dat er in Halle-Vilvoorde zelfs 
geen enkel woonzorgcentrum erkend is 
om mensen met jongdementie op te 
vangen? Vanuit onze regio moet je 
daarvoor in Leuven of Bertem zijn.’

Bewustwording
Er is duidelijk nog veel werk aan de 
winkel. ‘Dat heeft voor een stuk met 
middelen te maken, maar ook met 
bewustwording. Ik droom van een 
samenleving waar iedereen normaal 
omgaat met mensen met dementie. 
Dat iemand die de weg naar zijn huis niet 
meer goed weet, wordt geholpen door 
een van zijn buren. Dat iemand die 
zonder geld bij de bakker staat toch een 
brood meekrijgt en dat de zoon of 
dochter achteraf de betaling regelt. 
Al die dingen kunnen mee het verschil 
maken.’

Jelle Schepers

Meer info: www.dementie.be/memo, 
02 344 44 40, memo@dementie.be

Sigrid De Geyter was appointed coordinator of Memo (Flemish Brabant Regional Dementia 
Centre of Expertise) back in 2021. In a bid to create an even more dementia-friendly 
environment in the municipality, Memo is set to open a dementia cafe in February where 
carers in  Sint-Genesius-Rode will be able discuss anything dementia related. For example, 
this municipality - and many other ones in the region - has yet to provide a day care centre 
to offer dementia sufferers services in the form of appropriate activities and psychological 
support. ‘‘I dream about living in a society where everyone feels comfortable with people 
suffering from dementia,’ she says. ‘An environment where neighbours are perfectly willing 
to help a person who can no longer remember the way back home. Where a bakery will 
provide a loaf of bread to a customer who has no money to pay for it,  as the staff know a 
son or daughter will be coming along later on to pay for the item. All these kinds of 
generous acts can help make a difference.’

EN
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vrijdag 10 februari 
Jaarlijkse algemene vergadering
Natuurpunt 
18.30 uur – GC de Boesdaalhoeve
Alle leden en niet-leden/sympathisanten van 
Natuurpunt zijn welkom op onze jaarlijkse 
algemene vergadering. In het eerste (formele) 
deel geven we een kort overzicht van de werking 
in Rode en Linkebeek tijdens het voorbije jaar 
2022 en de planning van de activiteiten voor 2023. 
Hierna volgt een pauze waarin Natuurpunt je 
verwent met een gratis drankje en hapje.
info: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuur-
punt-sint-genesius-rode-en-linkebeek

maandag 6 februari
Praatcafé Dementie
LDC De Boomgaard

Vanaf februari vindt in dienstencen-
trum De Boomgaard een reeks 
praatcafés over dementie plaats. De 
ziekte komt vaak voor, maar toch 
ligt er nog steeds een taboe op de 
complexe aandoening. LDC De 
Boomgaard wil dat stigma doorbre-
ken met enkele themacafés. In 
februari bijt psychologe Hilde 
Vanderlinden de spits af. Zij spreekt 
over een bezoekje aan mensen met 
dementie, en hoe je daar als gast het 
best mee omgaat. Vanderlinden is 
ook referentiepersoon dementie. 
Dat wil zeggen dat ze de kwaliteit 
van de zorg voor personen met 
dementie en hun omgeving wil 
verbeteren. Na haar lezing krijgt  
het publiek de kans om met haar 
gedachten of ervaringen uit te 
wisselen of vragen te stellen. De 
praatcafés zijn bestemd voor 
familieleden van personen met 
dementie en andere 
geïnteresseerden. (BK)
14.30 uur – LDC De Boomgaard

zaterdag 4 en zondag 5 februari
Stoempkermis
WTC De Hoek

Vooraleer de wielertoeristen van WTC De Hoek het nieuwe wielerseizoen officieel 
voor geopend verklaren, organiseren ze hun traditionele stoempkermis. Voor het 
eerst in twee jaar, want de voorbije edities gooide het coronavirus figuurlijk roet in 
het eten. Net op tijd, want WTC De Hoek heeft reden tot vieren: de club viert haar 
vijftigste verjaardag, en de stoempkermis is al aan haar dertigste editie toe. Bezoe-
kers kunnen kiezen tussen wortel- of preistoemp, met daarbij worst, koteletten of 
spek. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de club. Na het eetfestijn is 
het hoog tijd voor de fietsliefhebbers om opnieuw hun stalen ros te beklimmen. Van 
maart tot oktober rijden beginners tot geoefende fietsers elke zondag uit, in vijf 
verschillende groepen. Ze leggen afstanden van 50 tot 140 kilometer af. (BK)
Op zaterdag vanaf 17 uur, op zondag van 11.30 uur tot 14.30 uur – zaal Ons Huis
info: www.wtcdehoek.be

maandag 6 maart
Voordracht: onzichtbare armoede 
bij senioren door Rohnny Buyens 
Mens en Wetenschap 
13.30 uur – LDC De Boomgaard
Armoede neemt helaas ook in België weer toe, 
mede door de coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne. Helaas betekent dit ook dat de onzicht-
bare armoede bij senioren heel zichtbaar wordt. 
Ongeveer 1/3 van de senioren in Brussel en 
omliggende gemeenten moeten rondkomen met 
15 euro per dag. Welk beleid zouden de diverse 
overheden moeten voeren?
info: janssens_irma@hotmail.com

zondag 19 maart
Open wandeling: 
de legende van de Duivelsweg
Streekgidsen Pajottenland 
& Zennevallei
14 uur – Plattelandscentrum Paddenbroek, 
Paddenbroekstraat 12, Gooik
In deze wandeling van 7 à 9 kilometer gaat de 
aandacht naar geschiedenis, heemkunde, kunst, 
cultuur, maatschappij, legende, folklore, land-
schap, ecologie, politiek en ‘la petite histoire’. Het 
einde van de wandeling is rond 17 uur. Deelnemen 
kost 1 euro per persoon (verzekering inbegre-
pen).
info: streekgidsen.zwb@telenet.be
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Rode in de teletijdmachine

Toen de tram nog door 
Sint-Genesius-Rode reed

Openbaar vervoer is alomtegenwoordig in Sint-Genesius-Rode. 
Je kan op twee plekken de trein nemen en er zijn ook haltes 
van verschillende belangrijke buslijnen. Maar ooit was de 
tram een van de belangrijkste vervoermiddelen in de 
gemeente. Op de foto zie je de destijds populaire buurttram 
rijden op de Zoniënwoudlaan. 

Eind 19e eeuw sprak de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen de ambitie uit om de tram ook door Ukkel 
en Sint-Genesius-Rode te laten rijden. In 1894 werd een 
eerste belangrijke stap gezet, toen de lijn vanaf het Rouppe-
plein doorgetrokken werd tot Kleine Hut, op de grens met 
Ukkel. In 1909 zag een tramlijn van het station tot aan de 
Middenhut het levenslicht. De Buurtspoorwegen hadden 
inmiddels ook al het traject van Kleine Hut doorgetrokken 
tot Middenhut. Vanuit Rode kon je de tram nemen naar 
Waterloo en in de buurt van de Leeuw van Waterloo afstap-
pen. Oorspronkelijk reden de tramstellen op een combinatie 
van benzine en elektriciteit. In de jaren twintig werden de 
trams volledig elektrisch. 

1952 was een mijlpaal in de geschiedenis van de tram. Toen 
fusioneerden de tramlijnen in de regio, zodat één enkele lijn 
vanaf dan de stelplaats in Dilbeek verbond met die van 
Sint-Genesius-Rode. Vanaf de jaren zestig ging het jammer 
genoeg achteruit met de tram. Bussen bleken voordeliger te 
zijn en dus werd de dienstverlening langzaam afgebouwd. Op 
19 december 1969 haalden de bussen het definitief van de 
trams en eindigde een tijdperk. Al moesten diezelfde trams 
twee dagen later alweer uitrijden – door de ijzel konden de 
bussen die dag niet vertrekken. Het was meteen de laatste 
keer dat er een tram door Rode reed. Drie jaar later werd 
ook de buurttram tussen het Rouppeplein en Leerbeek 
stilgelegd. 

Wie nog beeldmateriaal heeft liggen van de tram in Rode 
mag altijd een mailtje sturen naar buurtspoorwegen@
telenet.be. Oude foto’s, dia’s en zelfs Super 8 mm-films zijn 
welkom. (BK)

zondag 19 februari
Open Wandeling
Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei

Doen Budingen, Wedem, Vlieringen en Scheisingen geen 
belletje rinkelen? Geen ramp, want het zijn piepkleine ge-
huchtjes in Halle, die intussen zelfs door de eigen bewoners 
wat miskend zijn. De streekgidsen van het Pajottenland en de 
Zennevallei vonden het hoog tijd om de mooie plekjes in dat 
landelijke gebied net buiten de stad nog eens onder de 
aandacht te brengen. En dus vindt een volgende ‘open 
wandeling’ in de reeks plaats in Breedhout en omgeving. 
Verscholen tussen het groen kan je er nog een kasteel en 
enkele grote boerderijen aantreffen die de tand des tijds 
doorstaan hebben. Het gebied wordt doorkruist door 
eeuwenoude wandelwegen die de streekgidsen als hun 
broekzak kennen. Verwacht tijdens de wandeling van onge-
veer 8 kilometer leuke weetjes over de geschiedenis, plaatse-
lijke folklore en leuke anekdotes. De wandeling duurt onge-
veer 3 uur. (BK)
14 uur – Heilig Hartkerk, Lenniksesteenweg 613, 
Halle (Breedhout)

Vrijdag en zaterdag 4 maart
20e Spaghettifestijn 
K-Creation 
11.30 tot 14.30 uur en 17 tot 22 uur  – Ons Parochiehuis
K-Creation is niet enkel indrukwekkende shows, talentvolle docenten, puike 
dansers of deelname aan TV-programma’s en wedstrijden.  Hun trouw team 
van medewerkers verwelkomt jullie graag op het traditionele Spaghettifes-
tijn in Ons Parochiehuis. Dit jaar zelfs voor de 20e keer!
Info:  info@k-creation.be

Zaterdag 18 en zondag 19 maart
Kunsttentoonstelling
Senior Artist Rode (SAR)
11 tot 18 uur – CC Wauterbos
gratis toegang
De amateurkunstenaars van SAR stellen hun werken tentoon in het Cultureel 
Centrum Wauterbos. De expo is doorlopend te bezoeken van 11 tot 18uur.
Info:  chrisstockmans@hotmail.com
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Terkluizen

Rustige woonwijk waar 
Vlaanderen en Wallonië 
elkaar kruisen
Een dozijn straten pal aan de gemeentegrens die eerder 
tot Eigenbrakel dan Sint-Genesius-Rode lijken te behoren, 
dat is de wijk Terkluizen. Wil je er met de auto naartoe, 
dan moet je Vlaanderen zelfs eventjes verlaten. ‘Het is 
hier rustig wonen’, zegt wijkbewoner Rik Van Parys.

H elemaal in de zuidelijke uithoek 
van Sint-Genesius-Rode is het 
rustig wonen in de wijk Terklui-

zen. Begin jaren zestig van de vorige 
eeuw rezen de eerste huizen uit de 
grond en verdween een deel van de 
velden van het landgoed Revelingen, zo 
wees onderzoek van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed uit. Doorheen de 
jaren kwamen er steeds meer alleen-
staande woningen bij.

Heel groot kan je de woonwijk toch niet 
noemen. De Priorijlaan, de Eigenbrakel-
se Steenweg en de Terkluizendreef 
vormen de grenzen van de wijk. De 
naamgeving van de Priorijlaan en de 
Terkluizendreef heeft een historische 
inslag. Aan het einde van de veertiende 
eeuw richtten enkele religieuzen in de 
toen nog bosrijke omgeving de augustij-
nenpriorij van Onze-Lieve-Vrouw ter 
Cluysen op, die afhing van de priorij van 
Zevenbronnen. Zowat een halve eeuw 
later ging het klooster in vlammen op. 
De naam Terkluizen – L’Ermite in het 
Frans – bleef overeind.

Door Wallonië
Vanuit de lucht lijkt het alsof de wijk 
Terkluizen deel uitmaakt van Eigenbrakel, 
maar niets is minder waar. Het gaat  
wel degelijk om het grondgebied van 
Sint-Genesius-Rode, al is de gewestgrens 
vlakbij. Wandel, fiets of rij je door de 

Terkluizendreef, dan bevind je je aan de 
ene kant in Vlaanderen en aan de andere 
kant in Wallonië. Er komen bovendien 
niet alleen twee gewesten maar ook  
drie gemeenten samen. Dat maken de 
borden aan het begin van de verschillende 
zijstraten met het opschrift ‘Braine-l’Alleud’ 
en ‘Waterloo’ duidelijk.

De wijk is niet een van de meest bekende 
in de gemeente. Je komt er immers niet 
zomaar terecht. Om er met de auto te 
geraken, moet je zelfs even het Vlaams 
Gewest verlaten. De Eigenbrakselse 
Steenweg is vanaf restaurant Chez Eddy, 
het voormalige In de Goede Lucht, aan 
de rechterzijde Waals grondgebied. 
Vanaf dat punt moet je nog een kleine 
twee kilometer rechtdoor vooraleer je 
vanop de steenweg links de Priorijlaan 
kan inslaan. Op dat moment maakt een 
bord aan de rechterkant van de weg 
duidelijk dat je je in Sint-Genesius-Rode 
bevindt. 

Wijkbewoner Rik Van Parys (65), die al 
sinds midden jaren negentig in de 
Oud-Kloosterlaan woont, beseft dat het 
allemaal wat verwarrend is. ‘Vroeger 
was dit grondgebied van Eigenbrakel, 
maar er is een wissel gebeurd. Sint- 
Genesius-Rode stond een stuk van 
Zevenbronnen, een residentiële woon-
wijk met veel Franstaligen, af. En in de 
plaats kreeg Rode een deel van het 

gehucht Terkluizen’, weet Rik. ‘De grens 
tussen Vlaanderen en Wallonië loopt 
dwars door de Terkluizendreef. Behalve 
de straatnaambordjes merken we daar 
eigenlijk niets van. Ik ga geregeld in de 
buurt wandelen en dan ben ik al gauw in 
een andere gemeente. Stap je de Terkluizen- 
dreef af weg van de Eigenbrakelse Steen-
weg, dan kom je uit aan de prachtige 
vijver van het bos van Bruyères.’

Hoewel de wijk Terkluizen ver van het 
centrum van Sint-Genesius-Rode is 
verwijderd, voelt Rik zich toch Rodenaar. 
‘Ik heb nochtans jaren aan de overkant 

I N F O R M AT I E

wijken in Rode
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van de steenweg op het grondgebied 
van Eigenbrakel gewoond. In een boer-
derij, want mijn vader was pachter. Hij 
was nauw betrokken bij de parochie van 
Sint-Genesius-Rode. Daardoor voelden 
we ons lid van de Rodense gemeenschap. 
Alle kinderen in het gezin gingen naar een 
Nederlandstalige school. Als ik naar de 
kerstmarkt of de gewone markt ga, dan 
is het naar die van Sint-Genesius-Rode.’

De woonwijk zelf heeft eigenlijk niet 
meteen bezienswaardigheden. Al hoef je 
niet ver te wandelen om er toch enkele 
tegen te komen. ‘Aan deze kant van de 

steenweg heb je het Waterloos Veld met 
tussen de velden de Sint-Gertrudishoeve, 
een beschermd monument. En aan het 
begin van de Sint-Gertrudisdreef 
bevindt zich nog een andere hoeve’, 
vertelt Rik. ‘Aan de overzijde van de 
steenweg is het ook mooi. Denk maar 
aan de vijvers van Zevenbronnen.’ 

De Leeuw van Waterloo
Aan vertrekken uit de wijk denkt Rik 
zeker en vast niet. ‘Het is een stille en 
aangename omgeving om in te wonen. 
Je zit hier meteen in het groen. Vroeger 

had ik vanuit mijn huis zelfs zicht op de 
Leeuw van Waterloo, maar het zicht is 
nu belemmerd door een boom en een 
woning. Veel Nederlandstaligen wonen 
er niet meer in de wijk, het zijn vooral 
Franstaligen. Maar de verstandhouding 
is goed. Iedereen zegt vriendelijk goeie-
dag’, vertelt Rik. ‘Het huis waar ik nu in 
woon, was vroeger eigendom van de 
tweede vrouw van mijn grootvader. Het 
was een van de eerste huizen in de wijk. 
Stelselmatig zijn er meer bij gekomen. 
Het zijn zo goed als allemaal alleenstaan-
de woningen. Van gewone huizen tot 
dure villa’s, je vindt ze hier allemaal. En 

vanop de Priorijlaan is er nog altijd een 
mooi uitzicht op de velden en de bos-
sen.’

De afgelegen ligging van de wijk bete-
kent overigens niet dat er in het ge-
meentehuis geen aandacht aan wordt 
besteed. Sinds vorig jaar heeft de wijk 
een buurtinformatienetwerk (BIN), 
bedoeld om inwoners te informeren 
over verdachte handelingen of criminele 
feiten. Daarnaast zorgden de gemeente 
en de provincie voor een erosiepoel in 
de Priorijlaan, waardoor het modderwa-

ter dat van de akkers stroomt niet in de 
tuinen en huizen belandt. Op die manier 
bleef de wijk aan het begin van de zomer 
van 2021 gespaard van hevige water-
overlast. Liefst anderhalf miljoen water 
kon toen opgevangen en gebufferd 
worden.

Jelle Schepers

Situé complètement dans le coin sud de Rhode-Saint-Genèse, le petit quartier de 
Terkluizen permet de vivre en paix. Vu du ciel, on a l’impression que le quartier fait 
partie de Braine-l’Alleud, mais il s’agit en fait du territoire de Rhode-Saint-Genèse. 
Pourtant, la frontière régionale est toute proche. Si vous descendez la Terkluizendreef 
à pied, à vélo ou en voiture, vous vous retrouverez en Flandre d’un côté et en Wallonie 
de l’autre. Pour s’y rendre en voiture, il faut même quitter la Région flamande pour un 
moment. Le quartier résidentiel lui-même ne présente pas immédiatement de 
curiosités, bien que vous n’ayez pas à marcher longtemps pour en rencontrer. Par 
exemple, le Waterloos Veld avec la Sint-Gertrudishoeve, un monument protégé, parmi 
les champs et les étangs de Zevenbronnen valent vraiment le détour.

FR
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I N F O R M AT I E

nieuws uit het centrum

10

zaterdag 4 februari
20e Boesdaalquiz
Jubileumeditie 
VARIA

20 uur – GC de Boesdaalhoeve 
Onze quizsamenstellers hebben 
voor onze 20e (!) Boesdaalquiz 
opnieuw een arsenaal aan 
vragen over de meest uiteenlo-
pende thema’s gebundeld. Kom 
met je quizvrienden (minimaal 4 
en maximaal 6) naar onze Grote 
Schuur en neem de handschoen 
op. Een fijne, ongedwongen 
avond zal al sowieso je deel zijn.
tickets: 15 euro (basis) 
UITVERKOCHT

zaterdag 11 februari
Valentijn
Ateljee Kadee 
FAMILIE (8+)

10 uur – GC de Boesdaalhoeve
Creatief bezig zijn met je handen 
is weer hip! 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 
varieert. Of je nu veel ervaring 
hebt of pas je creatieve talenten 
ontdekt en ontwikkelt: iedereen 
is welkom. Wordt gezellig, toch?
tickets: 7 euro (basis) 

donderdag 16 maart
Er was eens
Jeron Dewulf 
HUMOR

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

zaterdag 18 maart
Carnaval
Ateljee Kadee 
FAMILIE (8+)

10 uur – GC de Boesdaalhoeve
Creatief bezig zijn met je handen 
is weer hip! 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 
varieert. Of je nu veel ervaring 
hebt of pas je creatieve talenten 
ontdekt en ontwikkelt: iedereen 
is welkom. Wordt gezellig, toch?
tickets: 7 euro (basis) 

woensdag 29 maart
La Serenata
Pieter Embrechts & 
Noémie Schellens 
KLASSIEK

20.30 uur – Sint-Barbarakerk
Sopraan Noémie Schellens en 
gitarist Maarten Vandenbemden 
brengen je serenades van onder 
de Napolitaanse zon tot in de 
geurige tuinen van Aranjuez. 
Zanger, acteur en rasverteller 
Pieter Embrechts zorgt voor 
prachtige liefdesgedichten, 
verhalen en songs over de liefde.
tickets: 20 euro (basis) 

maandag 13 maart
Old Time Favourites
Livestream De Bonan-
zas
MUZIEK

14 uur - LDC De Boomgaard
Je krijgt een dynamische, 
nostalgische en sfeervolle show 
met uiteenlopende golden 
oldies. De Bonanzas vertolken de 
evergreens met de juiste passie 
en energie. Deze voorstelling 
wordt gelivestreamd vanuit CC 
Het Peron in Ieper. 

zondag 23 april
Kom wel
4 Hoog 
FAMILIE (3+)

14 uur – GC de Boesdaalhoeve
Een kleurrijke, surreële jazzy 
countryvoorstelling over jezelf 
zijn, over samen en alleen, over 
wachten en nog eens wachten, 
over verjaren, over anders zijn 
en toch ook niet.
En dat alles overgoten met een 
vleugje magie voor kinderen 
vanaf 3 jaar en hun (groot)
ouders.
tickets: 10 euro (basis) 

donderdag 27 april
History of Songfestival
Axl Peleman, Neeka, 
Maarten Flamand, 
Esther Lybeert en  
Wouter Mattelin 
MUZIEK

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

 • 

woensdag 22 februari tot vrijdag 24 februari
Circusstage voor kleuters
VORMING

Kleuters ontdekken het circus
Cirkus in Beweging strijkt in de krokusvakantie neer in 
de Boesdaalhoeve voor een circusstage. Kinderen uit 
de tweede en derde kleuterklas (geboren in 2018 en 
2017) worden drie dagen lang ondergedompeld in de 
wondere wereld van het circus. Elke dag krijgen ze de 
kans om van andere circusdisciplines te proeven. Van 
jongleren tot steltenlopen, met bordjesdraaien en veel 
meer. De ervaren begeleiders van Cirkus in Beweging 
staan klaar om hen de leukste trucjes te leren zodat ze 
op het einde van de stage hun kunstjes ook aan mama 
en papa kunnen tonen. (BK)
9.30 tot 16 uur – GC de Boesdaalhoeve 
Er is opvang van 9 tot 9.30 uur en van 16 tot 16.30 uur.
tickets: 75 euro (eerste kind), 70 euro (tweede kind 
zelfde gezin)
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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. 

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

dinsdag 7 maart
Ouders onder hoogspanning
LEZING

Hoe stress het gezinsleven binnendringt
Het oudercomité van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut 
nodigt Marie-Anne Vanderhasselt uit voor de lezing 
Ouders onder hoogspanning. Vanderhasselt is profes-
sor aan de UGent en stressexpert. Ze schreef het 
gelijknamige boek over stress bij ouders. Stress maakt 
soms deel uit van het dagelijkse leven, en al zeker in 
gezinnen met jonge kinderen. De professor kan als 
geen ander uitleggen hoe stress als een sluipend gif 
het gezinsleven binnendringt, wat er dan gebeurt in 
onze hersenen en ons lichaam, en waarom het zo 
belangrijk is om niet enkel voor je gezin te zorgen, 
maar ook voor jezelf. Ze geeft tips over wat je kan 
doen voor stress je leven helemaal overneemt. De 
voorbije vijftien jaar voerde ze heel wat onderzoek 
naar het fenomeen en als mama van drie kinderen 
weet ze uit ervaring waarover ze spreekt. (BK)
20 uur – GC de Boesdaalhoeve
tickets: 5 euro

maandag 13 februari
Smart Café
VORMING

Smart Café helpt met inloggen bij de online overheid
Tijdens een nieuwe editie van het Smart Café in lokaal 
dienstencentrum De Boomgaard kan iedereen ontdek-
ken wat de overheid online aan dienstverlening te 
bieden heeft. De overheid en andere instellingen zoals 
banken en ziekenfondsen zijn voortaan online bereik-
baar. Die toegang wordt natuurlijk goed beveiligd, en 
dus moet je digitaal met je identiteitskaart of via de 
app Itsme aan de slag. Tijdens dit Smart Café leer je 
hoe je zo kan inloggen. Ook andere mogelijkheden om 
met je toestel in te loggen komen aan bod. 

Wie naar het Smart Café komt, neemt zijn eigen tablet 
en smartphone mee. Ook de gegevens van je Apple-ID 
of je Google-account zijn nodig. Wie een eID-kaartle-
zer of een bankkaartlezer heeft, heeft die beter ook op 
zak. Natuurlijk ken je ook de pincode van je eID uit je 
hoofd, als je Itsme wil installeren op je telefoon. (BK)
14 uur – LDC De Boomgaard, Vergeet-mij-Nietjeslaan 8
tickets: 7 euro

 •  • 

woensdag 10 mei
Anoroc (16+)
Muzikaal poëzieprogramma voor Nederlands- én 
anderstaligen
MUZIEK

20 uur – GC de Boesdaalhoeve
Drie acteurs en een vijfkoppig blazersensemble brengen een originele 
voorstelling met poëzie van Nederlandstalige schrijvers en muziek van 
o.a. Claude Debussy en George Gershwin. Een humoristische kijk op 
de turbulente voorbije jaren. 
Ook voor mensen die Nederlands leren, vanaf niveau B1/richtgraad 2.1.
tickets: 12 euro (basis)  

 • 
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C U LT U U R

podium

Hoe ben jij verknocht geraakt?
‘Mijn vader zong thuis heel veel, mijn ouders hielden van 
klassieke muziek. Ze stuurden me naar notenleer en ik leerde 
viool spelen. Het zingen kwam eerder toevallig in mijn leven. 
Mijn leerkracht viool zong zelf ook, en na de vioolles zong hij 
samen met mijn broer en mij duetjes van klassieke muziek. 
Gewoon omdat we dat leuk vonden. Zo is het zingen een deel 
van mijn leven geworden. Het ingangsexamen aan het conser-
vatorium op mijn achttiende was het logische vervolg.’

Wat mag het publiek in de Sint-Barbarakerk verwachten 
van La Serenata? 
‘Een trip. In die zin dat La Serenata helemaal geen klassiek 
concert is, maar wel een onderdompeling in gevoelens. La 
Serenata gaat over de liefde, van de felste ruzies tot de heel 
zoete momenten. Ik vind het een heel associatieve voorstelling. 
We laten het publiek heel veel ruimte om weg te dromen, zelf 
na te denken, zelf te voelen wat het wil voelen. Muziek en 
woorden hebben die kracht. Net daarom ben ik zo verslaafd 
aan muziek. Het brengt je uit je denken en in je gevoel, naar 
dingen die je misschien al heel lang vergeten was.’

‘Pieter (Embrechts, red.) zingt ook tijdens de voorstelling. Zo 
brengt hij onder meer een nummer van Tom Waits, waarna ik 
meteen een aria van Monteverdi breng. De nummers vloeien in 
elkaar over en het verschil tussen de stijlen verdwijnt. De 
muziek en de poëzie nemen over, versterkt door de scenografie 
van Anne Marcq en de locaties waar we spelen. Een kerk heeft 
iets bijzonders, en dat heeft niets met katholicisme te maken. 
De akoestiek klinkt er sowieso anders.’

N oémie Schellens heeft een prachtige sopraanstem die 
niemand onberoerd laat. Ze bracht er het publiek in 
de Opéra Bastille in Parijs mee in vervoering, net als 

dat van de Opéra de Bordeaux, Opera Dresden, De Munt, 
Bozar, De Singel en op zoveel andere plaatsen. Maar voor  
GC de boesdaalhoeve komt ze naar de Sint-Barbarakerk in 
Sint-Genesius-Rode. Samen met verteller-muzikant Pieter 
Embrechts en gitarist Maarten Vandenbemden bezingt ze de 
liefde in al haar schoonheid en lelijkheid, de intimiteit, hilariteit, 
grilligheid, intensiteit, vurigheid, gulzigheid, geilheid, onnozel-
heid, wijsheid, helaasheid en tederheid.

La Serenata brengt klassieke muziek en opera heel dichtbij. 
Net zoals Noémie eerder deed als cultureel ambassadeur van 
haar thuisstad Leuven, toen ze opera letterlijk naar de straat 
bracht. Moet opera toegankelijker worden? ‘Opera is eigenlijk 
heel toegankelijk, er is vooral een mentale drempel’, vertelt 
Noémie. ‘Iedereen zou er eens van moeten proeven. Ga kijken, 
samen met iemand die er al voor gewonnen is. Stap die menta-
le drempel over. Die livemuziek, de zang, het orkest, het decor 
… het is allemaal zo overweldigend.’

‘Kies je eerste opera goed’, vervolgt Noémie. ‘Ga kijken naar De 
Toverfluit van Mozart, Les Pêcheurs de Perles van Bizet, La 
Traviata van Verdi, of La Bohème van Puccini. Dat zijn opera’s 
die op het gevoel geschreven zijn, zonder heel ingewikkelde 
muziek. De taal hoeft geen probleem te zijn, de muziek wordt 
vertaald: er is altijd boventiteling.’

Sopraan Noémie Schellens over La Serenata

‘Muziek en poëzie 
nemen over’
In het zuiden van Italië is de traditie van La 
Serenata nog springlevend: met de gitaar de 
liefde en het leven bezingen onder het balkon 
van de aanstaande bruid. Sopraan Noémie 
Schellens, gitarist Maarten Vandenbemden en 
verteller-zanger Pieter Embrechts doen het op 
hun manier in de Sint-Barbarakerk in Sint-
Genesius-Rode. ‘Muziek en woorden hebben 
de kracht om je mee te voeren, je te laten 
dromen en voelen. Dat heb ik nodig in mijn 
leven’, vertelt Noémie. Een gesprek over 
opera, film en een flow van gevoelens.
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M E N S E N

uit de stuurgroep

Rikke Wyns
‘Nieuwe mensen aantrekken is niet eenvoudig’

De Stuurgroep van GC de Boesdaalhoeve 
laat het gemeenschapscentrum bruisen. 
Wie zijn de leden ervan en waarom doen 
ze graag wat ze doen? We laten elke 
maand een lid van de Stuurgroep aan 
het woord. Voorzitter Rikke Wyns (50) 
bijt de spits af.

Rikke is een bekend gezicht in het 
verenigingsleven van Sint-Genesius-Rode. 
‘Ik ben al sinds jaar en dag voorzitter van 
Volkin’ro en mijn sociaal leven speelt 
zich hier af’, vertelt Rikke. ‘Ik pak graag 
mijn pint in de laatste echte kroeg van 
het dorp en blijf wel eens plakken in Ons 
Parochiehuis. Verder ben ik lid van de 
Kameroade van Ro. Met die vereniging 
organiseren we met vrienden jaarlijks 
een bal. De opbrengst gaat naar een 
goed doel.’

Het lijkt dan ook logisch dat Rikke 
decennia geleden al de stap zette naar 
de Stuurgroep. Hij werd lid en zijn rol 
werd al snel belangrijker. ‘Twintig jaar 
geleden werd ik, na een korte inlooppe-
riode, voorzitter van de Stuurgroep’, 
herinnert Rikke zich. ‘Toen ik er bij kwam 
was er geen voorzitter. Vzw ‘de Rand’ 
vond het belangrijk dat iemand het 
voortouw nam. Daarom nam ik de 
verantwoordelijkheid op mij.’

Twee decennia later is Rikke nog steeds 
even gemotiveerd als in het prille begin. 
‘De Stuurgroep is een gedreven ploeg. 
Het is plezant om er voorzitter van te 
mogen zijn. De leden zijn de ambassa-

deurs van de Boesdaalhoeve. Als voor-
zitter streef ik naar een goede mix van 
mannen en vrouwen, jongeren en 
ouderen. En ik probeer om leden uit de 
verschillende hoeken van het vereni-
gingsleven aan te trekken. Ik leid de 
Stuurgroep met plezier, maar ben altijd 
bereid om een stap opzij te zetten als 
iemand anders morgen de ambitie 
koestert om voorzitter te worden.’

De Stuurgroep heeft een adviserende 
rol in het gemeenschapscentrum. ‘We 
komen acht keer per jaar samen, waar-
van we op drie vergaderingen ons 
toespitsen op de programmatie van het 
gemeenschapscentrum’, legt Rikke uit. 
‘We bespreken de praktische gang van 
zaken in de Boesdaalhoeve. Er is overleg 
over wat er bijvoorbeeld vernieuwd 
moet worden. De voorbije jaren zijn er 
enorm veel investeringen gebeurd in het 
centrum qua infrastructuur. Het is leuk 
om daar onze mening over te geven.’
Rikke beseft dat er veel uitdagingen zijn. 
‘Het verenigingsleven krijgt het moeilijk’, 
weet hij. ‘Samen met vzw ‘de Rand’ 
organiseert GC de Boesdaalhoeve 
daarom een enquête, om te weten te 
komen waar de problemen zich situeren 
en welke oplossingen er mogelijk zijn. 
Het zijn steeds dezelfde mensen die zich 
engageren in het verenigingsleven. Dat 
wordt een moeilijk verhaal. Er zijn nog 
wel verenigingen lid van de cultuurraad, 
maar de toekomst oogt somber. Nieuwe 
mensen aantrekken is niet eenvoudig. 
Dat verdient zeker aandacht.’ (BK)
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Hoe kwam La Serenata tot stand?
‘De coronaperiode was een trieste tijd voor 
veel artiesten. We mochten en konden niet 
meer optreden. Daarom zijn Pieter en ik 
samengekomen om een online streaming-
voorstelling te maken rond poëzie en 
muziek. We brachten gitarist Maarten 
Vandenbemden erbij, dat is een ongelofelijke 
topgitarist waar ik al lang mee samenwerk. 
Onze online voorstelling werd een groter 
succes dan we gehoopt hadden. Mensen 
vroegen of we er niet meer mee konden 
doen, dus na corona hebben we de titel La 
Serenata gehouden, maar de voorstelling 
inhoudelijk nog meer uitgewerkt. Het is 
heerlijk om daarvoor ook met een sceno- 
grafe samen te werken die haar heel eigen 
poëtische visuele taal in onze muzikale taal 
mengt.’

Adam Driver en #MeToo
Je acteert ook. Je was nog maar net in de 
film Annette te zien. 
‘Het was maar een kleine rol, hoor. Annette 
is een film waar uitsluitend in gezongen 
wordt. De filmmakers zochten vijf vrouwen 
die de hoofdrolspeler – Adam Driver – aan-
klagen voor grensoverschrijdend gedrag. Ik 
speel mee in drie scènes. Meteen straffe 
scènes, het was een heel toffe ervaring. Ook 
de Belgische artieste Angèle was een van die 
vijf vrouwen.’

Je was ook te zien in de film A quiet 
passion, en dichter bij huis in Achter de 
wolken, Zuidflank en Code 37. Is acteren 
een heel andere wereld?
‘Ik heb de muziek en film altijd heel graag 
gecombineerd. Tijdens je opleiding aan het 
conservatorium krijg je ook toneel- en 
theaterles. Ik ben al van jongs af aan een 
gigantische filmfanaat. Dus acteren past me 
perfect.’ ‘Ik speel mee in de nieuwe RTBF-serie 
Astra. De pilootaflevering is opgenomen, de 
rest volgt in november. Ik speel de vrouw 
van de hoofdrolspeler, ook zangeres trou-
wens, die verdwijnt. Tijdens veel flashbacks 
kom je veel van haar leven te weten.’

Bart Claes

woensdag 29 maart
La Serenata
Pieter Embrechts 
& Noëmie Schellens 
KLASSIEK

20.30 uur – Sint-Barbarakerk, 
Gehuchtstraat 186
tickets: 20 euro (basis) 
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D e Rand doet het economisch 
erg goed. Dat vertaalt zich ook 
in de werkgelegenheidscijfers. 

‘In 2021 waren er in totaal 213.288 
arbeidsplaatsen in de Vlaamse Rand’, 
zegt Jemima Bidee, arbeidsmarktadviseur 
voor Vlaams-Brabant bij de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB). ‘Ter vergelij-
king: in Vlaams-Brabant waren er dat 
474.922. De Rand neemt dus 44,9 % van 
de arbeidsplaatsen voor zijn rekening.’
Opvallend daarbij is dat gemeenten die 
veel arbeidsplaatsen tellen vaak ook de 
meeste werklozen hebben. In Machelen 
waren er in 2021 bijvoorbeeld 86.375 
arbeidsplaatsen, maar de werkloos-
heidsgraad was er met 7,39 % de op een 
na hoogste van de provincie. Vilvoorde 
telde het op twee na hoogste aantal 
werklozen (7,35 % tegenover 27.000 
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Een regio 
die werkt
De Rand is een zeer actieve regio die veel arbeids-
plaatsen creëert. Maar er is ook een maar. Terwijl 
heel wat vacatures niet ingevuld geraken, zijn er toch 
behoorlijk wat werkzoekenden. In de Rand en zeker 
ook in het nabijgelegen Brussel. Hoe komt dat? 
Wat wordt eraan gedaan? En welke rol spelen de 
faciliteitengemeenten daarin?

Une région très active

De Rand est une région active qui crée de 
nombreux emplois. Certains postes 
vacants ne sont pas pourvus, mais il y a 
aussi beaucoup de demandeurs d’emploi. 
Dans le Rand et à Bruxelles. Pourquoi ? 
Que fait-on à ce sujet ? Et quel rôle y 
jouent les communes à facilités ? 

Comment est-il possible qu’une région 
productive de premier plan ait quand 
même le taux de chômage le plus élevé ? 
« Ces dernières années, nous observons 
en Belgique et en Flandre une transition 
vers une économie de services à forte 
intensité de connaissances, selon la 
récente étude RVA. Par conséquent, les 
emplois créés en ville correspondent 
moins bien aux demandeurs d’emploi 
souvent peu qualifiés qui s’y trouvent 
également », explique Jemima Bidee, 
conseillère en matière de marché du 
travail pour le Brabant flamand au sein de 
l’Office flamand de l’emploi et de la 
formation professionnelle (VDAB). 

Les lacunes linguistiques semblent 
également être un des facteurs 
déterminants du taux de chômage plus 
élevé. Les communes à facilités arrivent 
en tête de classement : à Wemmel, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem et 
Rhode-Saint-Genèse, entre 60 et 70 % 
des demandeurs d’emploi ont des lacunes 
linguistiques en néerlandais. À Linkebeek 
et Drogenbos, ils sont entre 70 et 80%.

FR
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arbeidsplaatsen). De werkloosheids-
graad in heel Vlaanderen bedraagt zo’n 
5,80 %. De werkzaamheidsgraad – het 
deel van de actieve bevolking dat aan het 
werk is – ligt in de Rand dan ook iets lager 
dan in de rest van Vlaanderen: 73,4 % 
tegenover 74,2 % (cijfers van 2018),  
met als uitschieters naar beneden de 
faciliteitengemeenten Kraainem (66,0 %) 
en Wezembeek-Oppem (67,7 %).

Taalachterstand
Hoe kan het dat een productieve 
topregio toch de hoogste werkloos-
heidscijfers heeft? Bidee: ‘Volgens de 
recente RVA-studie Geografische 
spreiding van de werkloosheid is werk-
gelegenheid vaak geconcentreerd in 
grootsteden en centrumsteden. De 
laatste jaren zien we in België en Vlaan-
deren steeds meer een transitie naar 
een kennisintensieve diensteneconomie. 
Daardoor stemt de jobcreatie in de stad 
minder goed overeen met de vaak 
kortgeschoolde werkzoekenden daar.’
Machelen en Drogenbos hebben in de 
Rand het hoogste aantal laaggeschoolde 
werkzoekenden, respectievelijk 43,7 % 
en 43,2 % (cijfers van 2020). Linkebeek 
het laagste (22,9 %), maar dat kent dan 
weer het hoogste aantal hooggeschool-
de werkzoekenden (48,4 %).

Taalachterstand lijkt een van de bepalen-
de factoren voor de hogere werkloos-
heidscijfers. Terwijl in Vlaanderen 21 % 
van de werkzoekenden weinig kennis 
heeft van het Nederlands, ligt dat in de 
Rand hoger. De faciliteitengemeenten 
spannen daarin de kroon: in Wemmel, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en 
Sint-Genesius-Rode hebben tussen 
60 % en 70 % van de werkzoekenden 
een taalachterstand Nederlands, in 
Linkebeek en Drogenbos zelfs tussen 
70 % en 80 %.

De Rand telt ook een veel hoger aantal 
werkzoekenden met een migratieachter-
grond: 51,2 % in Zaventem en Vilvoorde, 
56,3 % in Machelen, tegenover 33,3 % in 
Vlaanderen. De VDAB doet heel gericht 

inspanningen om de grote groep kwets-
bare werkzoekenden aan het werk te 
helpen, legt Bidee uit. ‘We zetten sterk 
in op competentieversterking, zoals 
leren op de werkvloer. In de Rand 
hebben we daarbij specifiek aandacht 
voor anderstaligen, met taalcoaching en 
taalondersteuning op de werkvloer.’

Samenwerken met Brussel
De werkgelegenheidsituatie stopt 
natuurlijk niet aan de gewestgrenzen. 
Ook Brussel kent een jonge bevolking 
met een hoog aantal werkzoekenden: 
83.536 in mei 2022. En dat terwijl 
Vlaams-Brabant net met een grote 
arbeidsmarktkrapte kampt: een goede 
9.000 vacatures raken niet ingevuld. 
Helaas zijn ’s lands gewesten niet altijd 
communicerende vaten, en ervaren 
Brusselse werkzoekenden verschillende 
drempels om aan de slag te kunnen in de 
Vlaamse Rand.

Talenkennis is er daar een van, zo blijkt 
uit een recente arbeidsmarktanalyse van 
de VDAB en zijn Brusselse tegenhanger 
Actiris. Vacatures in Vlaams-Brabant 
vragen in 85 % van de gevallen een 
goede tot zeer goede kennis van het 
Nederlands, terwijl de meeste Brusselse 
werkzoekenden Franstalig zijn, en maar 
7 % van hen zegt een goede kennis van 
de tweede landstaal te hebben. Daarom 
zetten beide organisaties al enkele jaren 
in op taalopleiding en taalcoaching op 
de werkvloer. Met succes: tussen 2017 
en 2019 nam het aantal Brusselse 
werkzoekenden dat zo’n opleiding 
volgde bij de VDAB met 40 % toe.

Ook de scholingsgraad van heel wat 
Brusselse werkzoekenden stemt niet 
overeen met de arbeidsmarktsituatie. 
Zowel in Brussel zelf als in Vlaams-Bra-
bant is het aantal vacatures voor kortge-
schoolden sterk afgenomen. Daarom 
hebben VDAB en Actiris een lijst opge-
steld met vacatures in Vlaams-Brabant 
waarvoor Brusselse kortgeschoolden in 
aanmerking komen. Dat de samenwer-
king succes kent, blijkt onder meer uit 
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mobiliteitsenquêtes: tussen 2014 en 2019 
steeg het aantal Brusselaars dat naar 
Vlaams-Brabant, en dan voornamelijk  
de Vlaamse Rand pendelde met 17,2 %. 
Concreet zijn dat dagelijks meer dan 
6.000 extra Brusselse pendelaars.

Vooruitgaan door samen 
te werken
‘De samenwerking met Actiris loopt al 
enkele jaren,’ zegt Geert Pauwels, 
directeur van de VDAB Brussel, ‘maar 
sinds kort richten we onze communicatie 
voor het eerst ook echt naar de Vlaamse 
werkgevers. Daarvoor spraken we vooral 
de Brusselse werkzoekenden aan, maar 
ook voor de werkgevers liggen hier 
natuurlijk kansen om hun vacatures  
in te vullen.’

Ook in de omgekeerde richting, van de 
Rand naar Brussel, wordt er druk 
gependeld. De uitgaande pendel (men-
sen die buiten de gemeente werken) in 
de Rand is het sterkst in de zes facilitei-
tengemeenten, met cijfers boven de 90 
%, waarvan het leeuwendeel wellicht 
richting hoofdstad. En dat loont duide-
lijk: het gemiddelde netto belastbaar 
inkomen per aangifte was in 2018 in de 
faciliteitengemeenten 44.857 euro, 
tegenover 40.233 euro in de Vlaamse 
Rand en 35.388 euro in Vlaanderen. 
Koploper is Sint-Genesius-Rode met 
49.632 euro, Drogenbos bungelt aan de 
staart met 30.239 euro.

Wat brengt de toekomst voor de 
werkgelegenheid in de Vlaamse Rand? 
‘De werkzaamheidsgraad stijgt, maar we 
zijn er nog niet’, waarschuwt Bidee. ‘De 
doelstelling van de Vlaamse overheid is 
om tegen 2030 een werkzaamheids-
graad van 80 % te halen. Dat blijft een 
grote uitdaging, zeker in de Rand en met 
betrekking tot de kwetsbare groepen. 
Het blijft van belang om die met speci-
fieke acties te ondersteunen.’

Jan Haeverans



Aan de rand van Sint-Genesius-Rode ligt een stuk prachtige natuur, met weidse velden die je weg doen dromen alsof er geen 
einde aan kan komen ... 

Tekst en beeld: Hanne Thijs
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