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Hockeyclub en gemeente sluiten overeenkomst

Zwemmen wordt duurder
Vanaf april wordt het zwemmen in het zwembad 
Wauterbos duurder. Het is alweer bijna zeven jaar 
geleden dat de prijzen voor het zwembad werden 
verhoogd. De index en de stijgende energiekosten 
deden het schepencollege besluiten om de prijzen 
op te trekken. Rodenaren betalen minder dan 
bezoekers van buiten de gemeente. Zo kost een 
zwembeurt voor minderjarigen, senioren en 
mensen met een beperking 3 euro. Andere inwo-
ners betalen 3,50 euro. De prijs stijgt voor iedereen 
met 1 euro. Het zijn vooral de mensen van buiten 
Rode die de prijsstijging zullen voelen. Niet-Rodena-
ren die recht hebben op een korting betalen 5 euro, 
de rest moet 6 euro betalen. De tienbeurtenkaart 
blijft bestaan en levert één gratis beurt op. Het 

jaarabonnement wordt duurder. Met korting zal die 
150 euro kosten, zonder korting 175 euro. Niet-Ro-
denaren betalen zelfs 250 euro of 300 euro. Dat is 
meer dan een verdubbeling in vergelijking met 
vroeger. Zo’n abonnement is dan ook enkel nog 
interessant voor wie wekelijks een paar keer het 
bad in duikt. De abonnementen voor een half jaar 
worden afgeschaft en de kortingen voor grote 
gezinnen en studenten verdwijnen. De lagere 
scholen uit de gemeente kunnen voor hun zwemles 
nog gratis gebruikmaken van het zwembad. Voort-
aan wil de gemeente de prijzen sneller onder de 
loep nemen. Een jaarlijkse herziening komt er niet 
om zo veel mogelijk met ronde prijzen te kunnen 
werken. (BK)

Hockeyclub Hoekies en het gemeen-
tebestuur sluiten een concessieover-
eenkomst voor het gebruik van de 
nieuwe hockeysite in De Hoek. De 
oppositie vreest dat het contract te 
streng is voor de sportvereniging.
De overeenkomst van het schepen-
college werd voorgelegd op de 
gemeenteraad. De voorwaarden om 
de site, die een oefenterrein, een 
hoofdveld, kleedkamers en een 
cafetaria omvat, te gebruiken, zijn 
niet min. Hoekies mag er trainingen 
en wedstrijden organiseren en 
activiteiten die verbonden zijn aan de 
club. Ook andere verenigingen krijgen 
het recht om van de faciliteiten 
gebruik te maken. De club mag de 
cafetaria dan onderverhuren, maar 
moet de strenge voorwaarden 
respecteren.

Verder is er een vergoeding voor de 
gemeente die 30 % van de lidgelden 

bedraagt min de bijdragen die be-
taald worden aan de hockeyliga. 
Hoekies staat in voor de energiekos-
ten en het onderhoud. De gemeente 
engageert zich voor het buitenge-
woon onderhoud. De club moet ook 
rekening houden met de buren. Zo 
mogen er in het tussenseizoen 
gedurende vier ononderbroken 
weken geen activiteiten plaatsvinden. 
Een transparante boekhouding is 
verplicht; zelfs het sorteren van afval 
wordt in het contract bepaald.

‘Dit is een wurgcontract’, zegt ge-
meenteraadslid Patrick De Cauwer 
(Engagement 1640). ‘Heel wat onder-
houdskosten zijn voor de club, net als 
de energiekosten. Ze staan een deel 
van de lidgelden af. Gaat de club dat 
kunnen dragen? Riskeren we niet dat 
de vereniging binnen zes maanden 
moet stoppen omdat het allemaal te 
veel kost?’

Volgens schepen van Sport Miguel 
Delacroix (IC-GB) is er een goede 
reden voor deze werkwijze. ‘We willen 
niet meer dezelfde fout maken als in 
het verleden en geen overeenkomst 
afsluiten, want dan hebben we niets 
om op terug te vallen. De vzw zelf ziet 
het zitten om onder deze voorwaar-
den te werken. Het is een test. Niets 
sluit uit dat we binnen een jaar de 
overeenkomst herzien omdat het 
onrealistisch is. Het belangrijkste is 
dat duidelijk afgelijnd is wie waarvoor 
verantwoordelijk is.’

Raf Stoffels (Engagement 1640) wilde 
de goedkeuring uitstellen tot de 
bevoegde commissie een advies kon 
uitbrengen over het mobiliteitsplan 
voor de site. Maar volgens burge-
meester Pierre Rolin (IC-GB) staat dit 
dossier los van de mobiliteit. (BK)



• Bpost wil aan het station een pakjes- 
automaat plaatsen. Pendelaars kunnen 
dan voor of na hun treinrit een pakje 
afhalen of afzetten in de beveiligde 
lockers. De NMBS en de dienst  
Onroerend Erfgoed moeten hun 
goedkeuring nog geven. 

• Het gemeentebestuur schroeft de 
energiebesparende maatregelen in de 
sportinfrastructuur terug. Eind vorig 
jaar werd beslist om de temperatuur 
van de douches enkele graden te laten 
zakken, maar vanaf nu komt er in de 
sporthal en in het zwembad opnieuw 
warm water uit de kraan. De tempera-
tuur van het water in het zwembad 
Wauterbos blijft behouden op 28°C. 

• De school Wauterbos krijgt van de 
provincie Vlaams-Brabant een subsidie 
tot 150.000 euro om de speelplaats te 
vergroenen. In de school aan de Vrede-
laan kunnen ze met een bedrag van 
126.000 euro aan de slag. 

• De bibliotheek kampt met personeels-
tekort. Het schepencollege startte de 
procedure op om een nieuwe bibliothe-
caris aan te werven, maar niemand 
slaagde voor het examen. Nu zoekt de 
gemeente naar administratieve verster-
king aan de balie. Voorlopig worden 
vrijwilligers ingeschakeld om de 
boeken te kaften en terug te plaatsen. 

• Voetbalclub KFC Rhodienne-De Hoek 
pakt op 28 mei uit met een ‘Schijt-je-
rijkspel’. Om 15 uur trekt een koe de 
grasmat op om haar gevoeg te doen op 
één van de genummerde vakken. Wie 
kan voorspellen waar het pakketje valt, 
kan een mooie prijs winnen. Er is die 
dag ook een brocante en muziek, drank 
en eten. Vanaf 18 uur zijn er optredens 
gepland. 

• De Franstalige scoutsafdeling organi-
seerde vorige maand een fuif in Jeugd-
huis Animoro. Het schepencollege 
keurde de aanvraag goed en de jonge-
ren moesten zich houden aan de regels 
van Animoro. Er was een online ticket-
verkoop, de maximumcapaciteit werd 
strikt opgevolgd en drie stewards 
zorgden ervoor dat overlast aan het 
Stationsplein werd voorkomen. 

• De gemeente wil speelstraten inrichten. 
Zulke straten zijn op vaste tijdstippen 
voorbehouden voor spelende kinderen. 
De bewoners zelf kunnen via de website 
van de gemeente een aanvraag indie-
nen. Vooral in de zomervakantie 
kunnen speelstraten de kinderen 
samenbrengen. 

• De Duboislaan wordt in het verlengde 
weekend van 28 april om 20 uur tot 
maandag 1 mei om 19 uur afgesloten 
voor het verkeer. Er zijn werken ge-
pland aan het ecoduct in Groenendaal. 

• De speelpleinen draaien opnieuw op 
volle toeren. Er was al een aanzet in de 
krokus- en de paasvakantie. In de 
zomervakantie vinden er opnieuw 
verschillende themakampen plaats. Ze 
worden georganiseerd door vzw’s 
Ratjetoe voor kleuters, Panta Rhei voor 
kinderen uit de lagere school en Spor-
tark voor 6- tot 14-jarigen. Er zijn ook 
Franstalige speelpleinen die in goede 
banen worden geleid door Sport et 
Formation asbl. Rodenaren krijgen een 
subsidie van 9,50 euro per dag per kind 
dat ingeschreven is op een speelplein in 
Sint-Genesius-Rode. 

• Automobilisten rijden veel te snel in de 
Zoniënwoudlaan. Dat blijkt uit een 
grote controleactie van de politie vorige 
maand. Er werden 609 auto’s gecontro-
leerd, waarvan er 116 te snel reden. 
Tijdens de actie werden ook een gesein-
de persoon en een drugsdealer uit het 
verkeer gehaald. 

• Woonpunt Zennevallei fusioneert met 
het sociaal verhuurkantoor SVK 
Zuidkant. Dat is een gevolg van de 
hervorming van de sociale huisves-
tingsmaatschappijen. In Sint-Genesi-
us-Rode wordt Woonpunt Zennevallei 
de enige speler op de sociale woning-
markt. De maatschappij zal in de ruime 
regio patrimonium van andere maat-
schappijen overnemen. Voor de huur-
ders en de eigenaars verandert er 
voorlopig niets. Wie op zoek is naar een 
sociale woning zal in de toekomst op 
één wachtlijst moeten inschrijven. (BK)
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uit de gemeente

Brandweer 
verdelgt geen 
wespen meer
Wie dit jaar een wespennest moet 
laten verdelgen, zal daarvoor geen 
beroep meer kunnen doen op de 
brandweerzone Vlaams-Brabant 
West. De zone heeft onvoldoende 
middelen om wespen te verdelgen 
en concentreert zich daarom op 
haar hoofdtaken. Enkel bij acuut 
levensgevaar zullen ze ingrijpen. De 
nesten van de Aziatische hoornaar 
verdelgen ze wel nog. Wie op zoek 
gaat naar verdelgers kan terecht op 
wespennest.vlaanderen, waar je de 
privéverdelgers uit de buurt vindt. 
De komende weken worden die 
bedrijven vermeld nadat ze zich 
geregistreerd hebben en onder-
zocht zijn. Het gemeentebestuur 
onderzoekt of het een raamcon-
tract kan afsluiten met iemand uit 
de streek. (BK)
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Kindergemeenteraad al voor tweede schooljaar op rij betrokken bij het beleid

‘We horen graag wat de 
kinderen willen’
In 2021 ontstond de kindergemeenteraad in Sint-Genesius-Rode. Hier kan de jongere 
generatie aangeven wat ze wel en niet wil in de gemeente. ‘Ze luisteren naar onze ideeën 
en sommige worden ook realiteit’, zegt kinderburgemeester Diego Delacroix.

V anuit iedere basisschool in 
Sint-Genesius-Rode vertrekt 
een groepje zesdejaars richting 

het gemeentehuis in de Dorpsstraat. Dit 
gebeurt zes keer per jaar. In de raadszaal 
op de eerste verdieping mogen ze 
plaatsnemen in de zitjes die normaal zijn 
voorbehouden voor de echte gemeente-
raadsleden. Terwijl hun medeleerlingen 
hun boterhammen eten en zich uitleven 
op de speelplaats, denken zij na hoe ze 
van Sint-Genesius-Rode een nog aange-
namere plek voor kinderen kunnen 
maken. 

‘In andere gemeenten bestaat er al 
langer een kindergemeenteraad. Vanuit 
de jeugddienst hebben we besloten om 
dit ook te doen’, zegt Katrien Bautmans, 
diensthoofd jeugd- en sportdienst in 
Sint-Genesius-Rode. ‘Via de kinderge-
meenteraad willen we te weten komen 
wat de kinderen willen. Wat kunnen wij 
als gemeente voor hen betekenen? Wat 
kunnen wij hen aanbieden? Hun ideeën 
helpen om onze originaliteit te voeden. 
Inspraak vinden we enorm belangrijk. 
Want het is niet omdat wij als jeugd-
dienst iets leuk vinden, dat de kinderen 

dat ook zo zien. Terwijl het voor hen is 
dat we initiatieven op poten zetten. Via 
de kindergemeenteraad kunnen we ook 
ons aanbod bekend maken in de scho-
len. We bereiken de schoolgaande jeugd 
in Sint-Genesius- 
Rode nu beter.’

Verkiezingen op school
In de kindergemeenteraad zetelen een 
twintigtal kinderen. Zij worden niet 
lukraak gekozen. ‘Iedere leerling van het 
vijfde leerjaar kan zich kandidaat stellen 
en stelt zijn ideeën en visie voor, gevolgd 
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die het concept uitwerkte en de locatie 
uitkoos. Het is belangrijk dat de raads- 
leden hun voorstellen ook zien gebeuren. 
We willen hen niet het gevoel geven dat 
ze hun tijd zomaar ergens insteken. 
Ideeën uitwerken op maat van een 
gemeente als Sint-Genesius-Rode, dat is 
de uitdaging. En als die ideeën uit de 
schoot van de kindergemeenteraad 
komen, dan zijn ze gedragen.’

‘Ze luisteren naar ons’
De raadsleden zijn enthousiast. ‘Het is 
fijn dat er naar ons geluisterd wordt. We 
kunnen aangeven wat we zelf willen’, 
zegt Fleur Dewit, één van de verkozenen 
van de school Wauterbos. ‘Bij evene-
menten en feesten in Sint-Genesius-Rode 
denken we na wat er beter kan voor een 
volgende editie. Maar het is niet zo dat 
wij alles alleen beslissen. We polsen naar 
de mening van de andere leerlingen in 
onze school. Dat doen we via een 
vragenlijst. En de resultaten daarvan 
brengen we dan mee naar een volgende 
zitting. Of ik later ook echt de politiek in 
wil gaan? Dat denk ik niet. Al vind ik het 
wel leuk om mee over dingen te beslissen.’

Voor kinderburgemeester Diego  
Delacroix is de kindergemeenteraad  
misschien een opstapje naar meer. Al is 
Diego daar zelf nog niet mee bezig. ‘Ik 
zou later misschien politicus willen zijn. 
Nu vind ik het via de kindergemeente-
raad vooral goed dat we als kind ge-
hoord worden. Ze luisteren naar onze 
ideeën en sommige worden ook reali-
teit. Ik vond het een fijne ervaring om 
tijdens de verkiezing mijn ideeën te 
kunnen voorstellen. Een van mijn 
voorstellen was een kartwedstrijd met 
alle scholen. Dat zou echt leuk zijn. Ik 
pleit er ook voor om weer een grote 
glijbaan in het zwembad te voorzien. Ik 
vind het ook belangrijk om te weten wat 
de andere leerlingen van mijn school 
willen. In de week voor de kinderge-
meenteraad gaan we daarvoor langs  
in de klassen.’

Dat de kindergemeenteraad de leerlin-
gen over de verschillende scholen en 
gemeenschappen doet samenwerken, is 
een extra troef. ‘We laten de raadsleden 
nadenken hoe ze kunnen goeddoen voor 
iedereen’, zegt Bautmans. ‘Op die 

manier krijgen ze een beter inzicht in 
elkaar. Vanuit de jeugddienst werken we 
zoveel mogelijk school- en taalover-
schrijdend. De sportdagen organiseren 
we al jaar en dag voor de vijf scholen 
samen. Voor de buitenspeeldag kiezen 
we telkens een ander schooldomein uit, 
waar alle Rodense leerlingen naartoe 
kunnen komen.’

Jelle Schepers

Le conseil communal des enfants 
impliqué dans la politique pour la 
deuxième année scolaire consécutive 
« Nous aimons entendre ce que 
veulent les enfants » 
 
En 2021, le conseil communal des enfants 
a vu le jour à Rhode-Saint-Genèse. La 
jeune génération peut y exprimer ce 
qu’elle veut ou ne veut pas dans la 
commune. « Ils écoutent nos idées et 
certaines sont réalisées aussi », explique 
Diego Delacroix, bourgmestre des 
enfants. 
 
Dans chaque école primaire de Rhode-
Saint-Genèse, un groupe d’élèves de 
sixième année se rend à la maison 
communale, dans la Rue du Village. Cela 
se produit six fois par an. Dans la salle du 
conseil, au premier étage, ils sont 
autorisés à s’asseoir sur les sièges 
normalement réservés aux vrais 
conseillers communaux. Pendant que 
leurs camarades mangent leur sandwich 
et s’amusent dans la cour de récréation, 
ils réfléchissent à la manière de faire de 
Rhode-Saint-Genèse un endroit encore 
plus agréable pour les enfants. 

FR

door een stemming die duidelijk moet 
maken welke leerlingen een school mag 
afvaardigen’, verduidelijkt Bautmans. 
‘Aan het einde van het schooljaar wordt 
de kindergemeenteraad geïnstalleerd, 
om dan in september meteen van start 
te gaan.’ 

Binnen de schoot van de gemeenteraad 
wordt de kinderburgemeester verkozen. 
Vorig jaar mocht Ambre Lecloux van 
gemeenteschool Wauterbos zich de 
allereerste kinderburgemeester noemen. 
Diego Delacroix uit het Onze-Lieve- 
Vrouwinstituut is haar opvolger dit 
schooljaar. ‘Wij komen daar niet tussen’, 
verzekert Bautmans. Op zijn
tricolore lintje na is er ook weinig
verschil merkbaar met de andere 
leerlingen tijdens de zitting. Diego zit 
gewoon tussen de andere kinderen.

De kinderburgemeester leidt ook de 
debatten niet. Die taak is weggelegd 
voor Katrien Bautmans, die het Neder-
lands en Frans afwisselt en bijgestaan 
wordt door twee tolkende collega’s. 
Voor de zitting van februari had ze 
alvast een goed gevuld programma 
uitgewerkt. Met als eerste punt op de 
agenda de bespreking van de voorbije 
kerstmarkt. Dat er 1.500 kerstballen 
boven het dorpsplein hingen, was een 
idee dat vanuit de kindergemeenteraad 
was gegroeid. Eén van de raadsleden is 
voor de volgende editie eerder voor-
stander van één grote kerstbal per klas. 
Andere verkozenen lanceren ook 
voorstellen. En ook de kinderburge-
meester mengt zich in de debatten. ‘Een 
kraam in een chalet waar de kinderen 
met ballen blikken kunnen omverwer-
pen, dat lijkt me wel wat. Of een schiet-
kraam’, zegt de kinderburgemeester. 

Elk voorstel wordt genoteerd. ‘Er komen 
veel goeie ideeën vanuit de kinderge-
meenteraad. We leggen de kinderen wel 
uit dat niet alle voorstellen haalbaar zijn. 
Bij de vraag om het tweedaagse festival 
On The R(h)ode Again af te sluiten met 
vuurwerk, heb ik geantwoord dat zo’n 
vuurwerk best veel kost en ook niet zo 
goed is voor het dierenwelzijn. Toch zijn 
er veel voorstellen die het wel halen. De 
Halloweentocht van vorig jaar bijvoor-
beeld. Het was de kindergemeenteraad 
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zaterdag 8 april tot zondag 16 april
Kampeerweek Camping 
Saint-Louis
Pasar Kampeerclub 
Sint-Genesius-Rode 
Camping Saint-Louis, Autingues (Frankrijk)
De camping heeft mooie ruime plaatsen (op gras) 
met voldoende stroom. Er is een restaurant aan 
lage prijzen. Nieuw modern sanitair, een kleine 
speeltuin, petanquebanen, speelruimte met o.a. 
tafelvoetbal, lozingsplaats voor campers. De 
omgeving leent zich tot fietsen (vlakbij het 
natuurgebied van Parc naturel régional des caps 
et marais d’Opale). Dat stukje natuur is heuvel-
achtig, maar doenbaar. 
info: pasar.rode@telenet.be of 
www.pasar.be/KampeerclubRode

zondag 16 april
Open wandeling: Margaretha 
Van York bij de Kartuizers
Streekgidsen Pajottenland 
& Zennevallei
14.30 uur - Sint-Petrus en Pauluskerk, Kerkstraat, 
Herne
Tijdens deze wandeling van 7 à 9 kilometer gaat 
de aandacht naar geschiedenis, heemkunde, 
kunst, cultuur, maatschappij, legende, folklore, 
landschap, ecologie, politiek en la petite histoire. 
Het einde van de wandeling is rond 17 uur. 
Deelnemen kost 1 euro per persoon (verzekering 
inbegrepen). 
info: streekgidsen.zwb@telenet.be

zondag 23 april
Lente-Linkebeekwandeling
Natuurpunt Rode 
14 uur – Parking kerkhof Linkebeek-Holleken
Tijdens deze wandeling richten we onze aandacht 
op de ecologisch zeer gevarieerde landschaps- 
elementen van onze buurgemeente Linkebeek. 
We vertrekken vanaf de parking van het kerkhof 
van Linkebeek (achteraan Hoeve Holleken, 
Hollebeekstraat). Conservator Jérôme stelt ons 
ook het nieuwe natuurreservaat Den Bocht voor. 
De wandeling is gratis, zowel voor leden als voor 
niet-leden sympathisanten van Natuurpunt. 
Inschrijven is niet nodig. Voorzie schoeisel 
aangepast aan de weersomstandigheden.
prijs: gratis
info: reneline@skynet.be

vrijdag 5 mei
Oud-leerlingenreünie
Oudervereniging OLV 
Sint-Genesius-Rode
19.30 uur – OLV-instituut
Reünie voor de oud-leerlingen die afstudeerden 
in het secundair van het OLV-instituut in 1993, 
1998, 2003, 2008, 2013, 2018 en 2022. Welkom 
voor een hapje en een drankje, samen met je 
oud-klasgenoten.
info: oudleerlingenolvrode@gmail.com

maandag 8 mei
Voordracht: Chef-kok in IG 
Auschwitz door auteur 
Annie Van Paemel 
Mens en Wetenschap 
14.30 uur – LDC De Boomgaard
Annie Van Paemel brengt ons het ontroerende 
verhaal van haar ouders die een tijdlang in het 
IG-kamp verbleven. Vader Willy sinds 1942 als 
verplicht tewerkgestelde chef-kok en moeder 
Yvonne die in juli 1943 geheel vrijwillig haar 
geliefde achterna reisde. In april 1945 werden ze 
vrijgelaten en begon hun voettocht terug naar 
huis. Het boek en medeauteur Dirk Verhofstadt 
loodsen ons door de geschiedenis van IG Farben, 
een fusie van 6 gerenommeerde Duitse bedrijven 
die in Auschwitz tijdens de oorlog een nieuwe 
fabriek lieten bouwen om daar door gevangen 
dwangarbeiders, het gifgas Zyklon P te produce-
ren.  De auteur brengt enkele boeken mee om te 
verkopen.
info: janssens_irma@hotmail.com

zaterdag 13 mei
Jaarlijks schoolfeest 
GBS Wauterbos 
11 uur – GBS Wauterbos 
Allen welkom! 
info: school.wauterbos@sint-genesius-rode.be

zaterdag 13 mei
Red Star Line Musical 
Cultuursmakers Sint-Genesius-Rode 
14.30 uur – Puurs (Studio 100)
De musical Red Star Line wordt de opvolger van 
de iconische succesmusical 40-45. En het belooft 
weer een emotionele rollercoaster te worden 
met een unieke live-beleving.
tickets: 72 euro (categorie 1), 
68 euro (cultuursmakersPas). 
Busvervoer vanuit Sint-Genesius-Rode: 
15 euro pp.
info: sintgenesiusrode@cultuursmakers.be

dinsdag 25 april
Workshop wikkelbadmantel
Femma Rode 

Bij Femma Rode zit heel wat creatief talent. In de workshop leer je zelf een wikkelbad-
mantel maken. Je hebt geen naaiervaring nodig en wordt begeleid door ervaren 
mensen. Het kledingstuk is ideaal voor op reis, op het strand of in de sauna. Iedereen 
werkt met eigen materiaal.
Vanaf 14 uur in zaal Miro, LDC De Boomgaard, Vergeet-Mij-Nietjeslaan 8 – tickets: 5 
euro (leden), 10 euro (niet-leden) ∙ info: siene@skynet.be 
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Rode in de teletijdmachine

Scouts Rode bezorgt 
jongeren al tachtig jaar 

de tijd van hun leven
Op zondag 30 april geven de scouts een feest in de Fon-
teinstraat. De scoutsafdeling van Rode bestaat tachtig jaar 
en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Scouts Rode ontstond 
dus midden in de Tweede Wereldoorlog in 1943, op de derde 
dag van de louwmaand januari. Sinds die dag heeft de 
jeugdvereniging een ledenaantal dat schommelt tussen de 
140 en 170. Dat zeggen officiële geschiedenisboeken. 

Maar het begon eigenlijk al in 1941 toen onderpastoor pater 
Van Grunderbeeck op een zondagmiddag enkele jongens 
meenam naar het Kajotterbos om samen te zingen en te 
spelen. Toen ontstond de Kristi-jeugd. Twee jaar later 
werden de eerste scoutsbeloften afgelegd en werd de 
Kristi-jeugd officieel lid van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Het 
uniform bestond uit een wit hemd, een korte zwarte broek 
en een donkerblauwe das met rode rand. Ook een afgeknip-
te zwarte broek volstond. Mensen hadden het niet breed 
tijdens de oorlog. 

De Duitse geheime politie, de Gestapo, viel binnen tijdens 
het eerste scoutskamp, dat drie dagen zou duren. Die 
anekdotes en herinneringen worden beschreven als de zotte 
avonturen van de allereerste welpen, jongverkenners en 
verkenners van de Kristi-jeugd-Scouts Rode (1941-1951) in Die 
oude Chronijcke. De traditie van het scoutsfeest is in stand 
gehouden. Tijdens de eerste jaren schreef de leiding liedjes 
en voerden de leden toneelstukken op. De voorbije jaren 
deed iedereen mee en voerde elke tak een toneelstuk of een 
dansje op. Maar een tachtigste verjaardag vraagt om meer. 
Iedereen mag dus uitkijken naar een zeepkistenrace, een fuif 
en een tentoonstelling.

De foto hierboven dateert uit begin de jaren tachtig. (BK)

zondag 30 april
Scouts Rode viert tachtigste verjaardag

De scouts van Rode bestaan 80 jaar. Op het programma 
staat een zeepkistenrace op zondag vanaf 11 uur. Iedereen 
kan deelnemen en er is randanimatie. Verder is er een kinderfuif 
van 19 tot 21 uur en een fuif voor de ouderen vanaf 21 uur. 
Ten slotte is er in de parochiezaal een tentoonstelling over de 
geschiedenis van de vereniging. Wie graag over de avonturen 
van de eerste leden leest, kan het boekje Die Chronijcke 
raadplegen. Dat is een onderdeel van de tentoonstelling. 
Was je zelf lid van Skoete Ro? Heb je leuke verhalen, beeld-
materiaal of attributen die je kan delen op de tentoonstel-
ling? Stuur ze naar laure.osce@hotmail.com of Wannes 
Stoffels via 0474 21 42 38. 
Hou je van actie? Wil je zelf deelnemen aan de zeepkisten-
race? Schrijf je in via de Facebookpagina van Scouts Rode.
Vanaf 11 uur: zeepkistenrace, 19 uur: kinderfuif, 21 uur: fuif 
voor ouderen – lokalen van de scouts, Fonteinstraat 38 

woensdag 17 mei tot maandag 29 mei
Hemelvaart – Pinksterkamp Parc La Clusure
Pasar Kampeerclub Sint-Genesius-Rode 
Camping Parc La Clusure, Tellin
In het hart van de Belgische Ardennen, niet ver van het charmante stadje 
Rochefort en de beroemde grotten van Han, beleeft u uw allermooiste 
familievakantie op camping Parc La Clusure. In een sprookjesachtige 
omgeving biedt deze 4-sterren camping u een ruime keuze aan stacaravans 
en kampeerplaatsen. Wedden dat u helemaal tot rust komt in deze oase van 
groen? Zin om te zwemmen, in het water te spelen, te zonnebaden of 
gewoon plezier te maken? De camping biedt twee aquaparken. Het ene heeft 
een openluchtzwembad dat het hele seizoen verwarmd is en een zonneterras. 
In het andere voelen kleine zwemmertjes zich de koning te rijk.
info via: pasar.rode@telenet.be, www.pasar.be/KampeerclubRode
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D e Poel is een organisatie die 
volwassenen met een beperking 
opvangt. De vzw is tegenwoordig 

actief in Ternat, Sint-Pieters-Leeuw, 
Ruisbroek, Schepdaal en Sint-Genesius- 
Rode. Aan de Kerkeveldweg, in de 
schaduw van het parochiekerkje van  
het gehucht Ten Broek, is al jaren het 
keukenatelier gevestigd van de organisa-
tie. Het is daar dat de kiem werd gezaaid 
voor de vriendenkring. ‘Binnen de ruime 
werking van De Poel is de vriendenkring 
de enige externe groep die verbonden is 
aan de organisatie’, vertelt Freddy 
Steens die zich al jaren engageert voor 
de vriendenring. ‘De mensen die het 
destijds opstartten, waren Rodenaren 
die zich met hart en ziel wilden inzetten 
voor De Poel. En dat zonder zelf mensen 
te kennen die begeleid werden in De 

Poel. Ik ben daarop een uitzondering. 
Onze dochter An wordt al jaren goed 
begeleid in De Poel.’

Freddy sloot zelf aan toen de vrienden-
kring volop activiteiten organiseerde. ‘Er 
werd een pannenkoekenfestijn georgani-
seerd en wat later volgde een breughel-
festijn. Daarvoor heb je vrijwilligers 
nodig. Ik besloot mee te helpen en rolde 
zo in de werking.’

De vriendenkring organiseerde aan de 
lopende band evenementen, tot bene-
fietconcerten toe. ‘Zeker in de beginfase 
was de extra steun die de vriendenkring 
bood meer dan welkom’, weet Freddy. 
‘In Rode startte de werking van De Poel 
op in een ruimte die het OCMW aan-
bood. Later nam de organisatie haar 

intrek in de oude school van 
Ten Broek, dat stevig verbouwd 
moest worden. Onze vrienden-
kring was toen een grote hulp. 
We organiseerden regelmatig 
eetfestijnen waar veel volk op 
af kwam. Er gaat veel warmte 
uit van onze vriendenkring. 
Onze mensen stralen dat uit als 
ze iets overhandigen aan de 
mensen. Die zijn ontzettend 
dankbaar. Dat maakt het 
allemaal de moeite waard.’

Buiten de muren
De vriendenkring doet De Poel ook 
buiten de muren leven. Maar ook de 
mensen die er dagelijks zijn en begeleid 
worden, maken van De Poel meer dan 
een dagcentrum in een woonwijk. ‘Ik 
vind het belangrijk dat De Poel in Rode 
een gezicht krijgt. Zo krijgen de gasten 
ook hun identiteit in de gemeente. Ik 
weet zeker dat er inwoners zijn die De 
Poel niet kennen. Daarom is het belang-
rijk dat de mensen zelf naar buiten gaan. 
Zo is er iemand aan de slag gegaan in de 
Herisemmolen in Alsemberg. Enkele gas-
ten werken in het provinciedomein in 
Huizingen en anderen trokken dan weer 
naar het Sint-Victorinstituut in Alsem-
berg. Ze ontwikkelen zichzelf en ze zijn 
daar fier op. We zien niets liever dan dat 
ze kunnen groeien in het leven. Deelne-
men aan de maatschappij is daarbij 
belangrijk. Ze verleggen hun grenzen.’

Ook buiten het werk kan je de bewoners 
van De Poel tegen het lijf lopen. ‘De 
weekplanning zit vol afwisseling. Het 

I N F O R M AT I E

uit de gemeente

De Poel kan bijna dertig jaar lang rekenen op de vriendenkring

‘We zetten ons met hart en 
ziel in voor de gasten’
Al bijna dertig jaar kan het dagcentrum van De Poel rekenen op de vriendenkring in 
Sint-Genesius-Rode. Ooit werd de kring opgericht om het dagcentrum mee op te 
knappen. Vandaag zijn de veertigers van toen zeventigers en zet de kring vooral ‘de 
gasten’ centraal. ‘Er gaat veel warmte uit van onze groep’, vertelt Freddy Steens, lid 
van de vriendenkring.

©
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An almost 30-year commitment to a day centre 
A constant supply of warmth for the guests 
 
De Poel day centre has been able to count on the support of a circle of friends in Sint-
Genesius-Rode for almost 30 years now. The circle was originally set up to help refurbish 
the centre. Those in their forties back then are now in their seventies, and the circle’s focus 
is mainly on ‘the guests’. ‘Our group offers a constant supply of warmth,’ says Freddy 
Steens, a member of the circle of friends. 
 
The Pool organisation provides care for disabled adults. The non-profit organisation 
currently operates in Ternat, Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek, Schepdaal and Sint-Genesius-
Rode. The entity’s kitchen workshop has been located in Kerkeveldweg, near to the little 
parish church in the hamlet of Ten Broek, for several years now. It is there that the seed was 
sown for the circle of friends. ‘Against the background of De Poel’s wide-ranging activities, 
the circle of friends is the only outside group associated with the organisation’, explains 
Freddy Steens whose commitment to the circle dates back many years. 
 

EN
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kookatelier in Rode is daar een voor-
beeld van. Op woensdagvoormiddag 
sporten ze in het sportcomplex Wauter-
bos. En vroeger zwommen ze op maan-
dag in het zwembad. Maar nu is die 
activiteit verhuisd naar Dilbeek. De 
Special Olympics, de Olympische Spelen 
voor mensen met een beperking, zijn 
een droom voor veel mensen in De Poel. 
Velen hebben al deelgenomen. De 
voorbereidingen daarvoor vinden plaats 
in de sporthal. Het is mede dankzij de 
infrastructuur in Sint-Genesius-Rode dat 
ze kunnen meedoen.’

Elke dag valt er iets te beleven in het 
atelier aan de Kerkeveldweg. ‘Ze maken 
de soep voor de politiezone Rode. Maar 
ook koekjes en gebak bereiden ze in de 
keuken. Voor Valentijn hebben ze 
bijvoorbeeld lekkere taarten gebakken. 
Vooral de ouders verkopen dat dan. 
Wekelijks geven we onze bestelling door. 
En je hoort ons niet klagen. Je kan niet 
beter vinden.’ (lacht)

Blijvende steun
Nu gaat de vriendenkring anders te 
werk. ‘Vandaag organiseren we geen 
activiteiten meer om geld in te zamelen’, 
zegt Freddy. ‘We hebben nu een spaar-
potje dat volledig naar de gasten gaat. 
Dat gebruiken we om hen eens te 
trakteren. Voorlopig komen daar geen 
inkomsten bij.’ Op het hoogtepunt telde 
de vriendenkring een veertigtal mensen. 
Maar de mensen van toen zijn nu 
allemaal zeventigers. Nu blijven nog een 
zestal mensen over. ‘Vandaag staan de 
mensen zelf centraal. We doen dingen 
die rechtstreeks naar hen gaan. Met 
kerst speelt iemand van ons kerstman 
en brengen we geschenkjes mee. De 
gasten zelf amuseren zich dan. Ook met 
Pasen delen we paaseitjes uit.’

De leden van de vriendenkring staan 
nog steeds klaar om de grote projecten 
te steunen. ‘De mensen die in de Poel 
begeleid worden, worden ook ouder’, 
vertelt Freddy. ‘Hun ouders vallen 

stilaan weg en vaak hebben ze dan geen 
netwerk meer om op terug te vallen. De 
Poel heeft daarom in Itterbeek een 
groot gebouw gekocht. In de oude 
brouwerij en mouterij Het Draaiboomke 
worden 45 kamers ingericht waar 
mensen kunnen verblijven. Binnen drie 
jaar gaat het open. Maar de nood is zo 
groot dat we intussen ook in Rode 
kamers hebben ingericht. Vandaag 
wonen er al zes mensen. Binnenkort 
worden dat er tien. De Poel heeft nu 
inkomsten en subsidies, maar we willen 
steun blijven bieden. Zo kochten we 
eens verf aan om alles in te richten of 
investeerden we in tuinmateriaal. Zo 
blijven we mee het verschil maken’, 
besluit Freddy. 

Bart Kerkchoven
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I N F O R M AT I E

nieuws uit het centrum

10

woensdag 3 april tot 
vrijdag 7 april
Gamestage 
Paasstage (8-14 j.)
FAMILIE

9 tot 16 uur, opvang van 8.30 tot 
9 uur en van 16 tot 16.30 uur – 
GC de Boesdaalhoeve 
Hou je van gamen? Zoek je nog 
iets leuks om te doen in de 
paasvakantie?
Dan is het gamekamp van 
Just4FUN echt iets voor jou!
Beleef 5 dagen boordevol 
gameplezier: van retro tot de 
allernieuwste spellen, of je je nu 
graag laat gaan op Just Dance of 
liever samenwerkt om een 
mooie goal te scoren in Rocket 
League, wij bieden voor elk wat 
wils!
Samen met andere gamefanaten 
scherp je je gaming skills aan en 
maak je nieuwe vrienden. 
tickets: 120 euro (basis) 

maandag 17 april
Smart Café 
Google foto’s
VORMING 

14 uur – LDC De Boomgaard 
In het Smart Café ben je welkom 
met je tablet of smartphone. Het 
is geen cursus, maar een 
gezellige bijeenkomst. Samen 
met anderen ontdek je de 
mogelijkheden van je toestel. Je 
leert er beter mee werken en 
wisselt ervaringen uit. Tijdens 
elke sessie staat een onderwerp 
centraal. Een ervaren begeleider 
geeft uitleg en staat klaar om te 
antwoorden op je vragen. 
In dit Smart Café ontdek je hoe 
je veilig je foto’s online kan 
bewaren, bewerken en delen op 
je smartphone, tablet of computer.
Neem je eigen smartphone en/of 
tablet en toebehoren mee. Voor 
deze workshops heb je de 
gegevens van je Apple-ID of je 
Google-account nodig.
i.s.m. Avansa Halle-Vilvoorde en 
LDC De Boomgaard
tickets: 5 euro (basis) 

 •  • 

zondag 2 april
Poëziewandeling
Café Combinne
NEDERLANDS OEFENEN

Café Combinne gaat op verplaatsing en wandelt langs het PoëzieParKoer in Dworp. De 
gemeente Beersel organiseert de wandeling elk jaar. Dit jaar is het thema ‘vriendschap’.  
Voor deze nieuwe editie van het PoëzieParKoer werken de Beerselse cultuurdienst, de 
bibliotheek en Visit Beersel samen met de gemeenteschool van Dworp en Sint-Victor 
Dworp. 

Om 14 uur vertrekt een wagen van De Boomgaard richting Dworp. Een half uur later 
verzamelt iedereen aan de ingang van de kerk van Dworp. Wie langer wil wandelen, 
kan dus ook tot de kerk wandelen. Onderweg lees je samen gedichten en deel je je 
favorieten. (BK) 
Vertrek om 14 uur aan LDC De Boomgaard in Sint-Genesius-Rode, of 14.30 uur aan de hoofdingang 
van de kerk van Dworp, Alsembergsesteenweg • contact: Rita Denayer, rita.denayer1@gmail.com

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

14 uur - GC de Boesdaalhoeve
Een kleurrijke, surreële jazzy-countryvoorstelling 
over jezelf zijn, over samen en alleen zijn, 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. Na de 
voorstelling maken we er een écht feest van met 
leuke workshops.
tickets: 10 euro (basis) 

woensdag 10 mei
Anoroc 
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 humoris-
tische 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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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

zaterdag 22 april
Ateljee Kadee  (8+)
Lente
FAMILIE 

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 naar Ateljee Kadee. 
In deze maandelijkse ateliers werk je rond verschillen-
de technieken en een vooraf bepaald thema dat elke 
maand varieert. Of je nu veel ervaring hebt of pas je 
creatieve talenten ontdekt en ontwikkelt: iedereen is 
welkom. Wordt gezellig, toch?
10 uur – GC de Boesdaalhoeve • tickets: 7 euro (basis)

zaterdag 13 mei
Ateljee Kadee (8+)
Moederdag
FAMILIE 

10 uur - GC de Boesdaalhoeve
tickets: 7 euro (basis)

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

Dit jaar vindt het Eurovisiesongfestival plaats op 
zaterdag 13 mei in Liverpool. Dan gaan publieks- en 
vakjury’s op zoek naar een opvolger voor de Oekraïen-
se folk-rapgroep Kalush Orchestra, die vorig jaar won 
met het lied Stefania. Maar het Songfestival is behalve 
hedendaagse glitter en glamour ook altijd een beetje 
nostalgie. We kijken dan ook graag terug naar de 
nummers en acts van de voorbije 65 edities.

Met het liedjesprogramma History of Songfestival 
duiken een aantal van de muzikanten in de archieven. 
Wouter Mattelin – als verteller –, Axl Peleman, Neeka, 
Esther Lybeert en Maarten Flamand toerden eerder al 
met coverprogramma’s zoals Dylan 80 en History of 
new wave. Nu kozen ze hun favoriete nummers uit de 
eerste 45 jaar van het Eurovisiesongfestival. Hun versie 
van hits als Poupée de cire, poupée de son, Volare, 
Waterloo en J’aime la vie wisselen af met leuke anek-
dotes en fijne weetjes over bizarre kostuums, bijzonde-
re liedjesschrijvers en spannende stemrondes. (MB)
20.30 uur –  GC de Boesdaalhoeve 
tickets: 20 euro (basis)
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C U LT U U R

theater

4Hoog organiseert verjaardagsfeest

Feelgoodtheater voor 
geduldige drieplussers
Met ‘Kom wel’ maakt 4Hoog toptheater voor de aller- 
kleinsten, in een speciaal taaltje dat voor iedereen 
verstaanbaar is. Zet je schrap voor een feestje met 
opwindende jazz, country en bluesmuziek in stereo.

©
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Die sessies zijn altijd productief’, zegt 
Tineke.

Bij het productiehuis 4Hoog, dat al 
jarenlang kwaliteitsvoorstellingen maakt 
voor kinderen vanaf 3 jaar, maakten de 
drie eerder al de theaterthriller Kriep. En 
nu is er dus Kom wel, een stuk met een 
eigen vorm en geluid dat in februari 
2020 in première ging, toen de pande-
mie uitbrak. Vandaar dat ze nu aan hun 
inhaaltournee bezig zijn, die op 23 april 
naar Sint-Genesius-Rode trekt.

‘Het is tijdens de lange tournee van 
Kriep, op de terugweg van Oostenrijk, 
dat we het idee kregen voor dit stuk’, 
vertelt Jits Van Belle. ‘Het idee kwam 
om de kindjes in twee groepen te 
verdelen. De ene groep zou dan naar de 
roze versie van de voorstelling kijken, de 
andere groep naar de blauwe. De zaal in 
twee verdelen is technisch moeilijk. 
Daarom is het decor nu in twee gedeeld, 
wat het effect heeft van een splitscreen. 
Alle toeschouwers krijgen tegelijk de 
blauwe en roze kant te zien.’

Eddy Wally van de country
In Kom wel kan je binnenkijken in de 
huiskamers van twee buurvrouwen. ‘Die 
twee buurvrouwen beleven ongeveer 
dezelfde dag, maar op een andere 
manier, want ze zijn niet dezelfde 
persoon. Ze gaan anders om met wat ze 
beleven. Mijn personage Louise is vooral 
heel emotioneel. Op een lieve, bijna 
kinderlijke, maar ook heel vrolijke 
manier’, zegt Jits Van Belle. ‘En Thelma 
probeert alles hoog te houden met haar 
energie. Ook loopt er iets mis, toch blijft 
ze met haar positieve kracht proberen 
tot het lukt’, voegt Tineke daaraan toe.
Stan Vangheluwe speelt verschillende 
rollen die telkens een nieuwe episode 
aankondigen. ‘Ik ben de kok van de 
koning zonder schoenen, een postbode 
die zijn job heel graag doet en inderdaad 
ook de cowboy, een charmezanger die 
harten wil veroveren.’ ‘De Eddy Wally 
van de countrymuziek!’, zegt Jits.

Welke dag beleven ze dan alle drie? ‘Als 
toeschouwer voel je dat er iets gaat 
gebeuren. Het huis wordt kleurrijker, 
mensen maken zich klaar. Dan is het 
wachten tot het volk komt en het grote 
feest kan beginnen. Elke keer als de bel 
gaat, denk je dat het zo ver is. We vinden 

D e makers zijn ook vertrouwd 
met televisie en muziek. Maar 
in het theater zijn ze zes 

handen op één buik, zegt Tineke Caels. 
Samen met Jits Van Belle en Stan 

Vangheluwe staat ze op het podium 
voor Kom wel van 4Hoog. Met Frans Van 
Der Aa als coach vormen ze een hecht 
team. ‘We zitten altijd op dezelfde 
golflengte als we brainstormen.  
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M E N S E N

uit de stuurgroep

Amaryllis Vanderheyden
‘Lokaal zie je het resultaat van wat je doet’

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. Deze maand is Amaryllis Vander-
heyden aan de beurt. 
 
Amaryllis Vanderheyden woont ongeveer 
tien jaar in Sint-Genesius-Rode. Ze 
groeide op in Liedekerke, bouwde een 
carrière uit die zich vooral in het Brussel-
se afspeelt en zocht zoals zovelen een 
rustige haven voor haar gezin aan de 
rand van de hoofdstad. Die vond ze in 
Rode, waar ze iets wilde betekenen voor 
de gemeenschap. ‘Toen we in 2011 naar 
hier verhuisden heb ik me meteen lokaal 
geëngageerd’, zegt ze. ‘Lokaal zie je het 
resultaat van wat je doet. Al is het klein, je 
helpt je gemeenschap. Mijn ouders waren 
ook actief in het verenigingsleven. Ik 
kreeg het mee van thuis. Voor het 
Davidsfonds of een andere vereniging, we 
hielpen als kind mee tijdens activiteiten. 
In Rode werd ik verantwoordelijke voor 
de babysitdienst bij de Gezinsbond. Dat 
ligt nu achter mij. Na een oproep in 
buurten stelde ik me acht jaar geleden 
kandidaat voor de Stuurgroep. Ik hou van 
cultuur. Dat engagement sprak me dus 
meteen aan.’ 
 
In de grote schuur van de Boesdaalhoeve 
zal je Amaryllis niet elke week tegenko-
men. ‘Vaak heb ik te weinig tijd om naar 
voorstellingen te gaan’, zegt ze. ‘Ik doe 

mijn best en ben blij als het een paar keer 
lukt. Maar dat maakt mijn gedrevenheid 
niet minder. Vroeger trokken we vaker 
naar de Boesdaalhoeve met de kinderen. 
De familievoorstellingen zijn van een 
hoog niveau. Het gemeenschapscentrum 
mag daar trots op zijn.’ Voor Amaryllis is 
de plek meer dan een cultuurzaal. ‘Het is 
er idyllisch’, vertelt Amaryllis. ‘De locatie 
in het groen is zo mooi. Toen we Rode 
verkenden voor we er kwamen wonen, 
stonden we hier even stil. Ik heb een 
bijzondere band met de Boesdaalhoeve. 
We wonen vlakbij en het maakt deel uit 
van mijn omgeving.’ 
 
Door lid te zijn van de Stuurgroep leerde 
ze het gemeenschapscentrum op een 
andere manier kennen. ‘Het is boeiend 
om te zien wat er allemaal schuilgaat 
achter de schermen van het centrum’, 
zegt Amaryllis. ‘Tegelijk vind ik het 
waardevol om betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling van het beleidsplan en 
inspraak te hebben bij de visie daarach-
ter. Binnen het professionele kader 
mogen vrijwilligers hun mening geven.’ 
De leden van de Stuurgroep helpen soms 
ook in de Boesdaalhoeve. ‘Samen vrijwilli-
gerswerk doen tijdens activiteiten is fijn’, 
zegt Amaryllis daarover. ‘Iedereen die zin 
heeft, komt meehelpen. Dat geeft 
energie. Ik hou ervan om dat engage-
ment voor de Stuurgroep verder te 
zetten.’ 
 
Bart Kerckhoven 

het belangrijk om feest te vieren in de 
voorstelling. Maar ook het wachten op het 
feest hoort erbij. Ook al is dat moeilijk.’

Een nieuwe taal
In het stuk spreken de personages een 
nieuwe en eigen taal die iedereen begrijpt.
‘We spreken een taal die niet bestaat, maar 
die heel inclusief is. Niemand verstaat deze 
taal beter dan iemand anders. En het is niet 
zomaar wat gebrabbel hè. We werkten er 
hard aan, weten goed wat we zeggen en 
hebben een woordenboek’, zegt Jits.  

Is het niet verwonderlijk dat de kinderen een 
uitgevonden taal begrijpen? ‘We dachten 
van wel. Bij de try-out was het spannend, 
begrijpen’, zegt Jits. ‘Na een tijd kunnen ze 
antwoorden op de vragen die we stellen. 
Sommige kinderen denken dat het Frans of 
Engels is. Na de voorstelling beginnen 
ouders soms in het Engels tegen ons omdat 
ze niet doorhebben dat wij Nederlands 
spreken’, zegt Tineke. ‘Onze taal klinkt zoals 
Texaans Amerikaans. Daarom kozen we voor 
country, blues en jazz’, voegt Stan toe. Die 
muziek zorgt tijdens de voorstelling voor 
emotie- en tempowisselingen.

Het decor zit vol verborgen luikjes, dubbele 
bodems en ingenieuze mechaniekjes. ‘Kris 
Van Oudenhove maakte het decor. Tijdens 
de repetities dacht hij met ons mee. Het 
goochelhuis House of mysteries hielp ons 
met bepaalde trucs, zoals melk dat uit een 
schilderij komt waar een koe op staat’, zegt 
Tineke. De kinderen lachen hier hard om. 
‘Ouders moeten tijdens de voorstelling niet 
zeggen dat ze stil moeten zijn. Nee, laat ze 
maar eens lekker gaan met de banaan.’

Michaël Bellon

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

14 uur – GC de Boesdaalhoeve 
Na de voorstelling maken we er een écht 
feest van met leuke workshops.
tickets: 10 euro (basis)
meer info: www.deboesdaalhoeve.be
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rand-nieuws

KV Zuun geeft een boest aan het Nederlands

Meer dan een voetbalclub
De superdiversiteit in grote delen van de Vlaamse Rand bereikt ook de sportclubs. 
Het stelt hun interne samenhang en werking op de proef. KV Zuun uit Sint-Pieters-
Leeuw zet in op taal- en sportstages voor spelers, lessen Nederlands voor trainers, 
conversatietafels voor ouders en heldere communicatie door het bestuur. Met dank 
aan het project Boest je sportclub. Geeft het jou inspiratie voor je eigen sportclub?

I n de kantine en op de terreinen van 
voetbalclub KV Zuun in Sint-Pieters-
Leeuw is er tijdens de krokusvakan-

tie een grote bedrijvigheid. Een deel van 
de jonge voetballertjes krijgt taalles in 
de cafetaria terwijl een andere groep 
training krijgt. Op het oefenterrein hoor 
je dat veel spelertjes thuis geen Neder-
lands spreken, maar op het terrein doen 
ze dat wel, net zoals de trainers. KV 
Zuun is ondertussen meer dan een 
voetbalclub. De club zet bewust in op 
initiatieven rond taal en sociale cohesie. 
Terwijl de soep voor het middageten 
opwarmt en het lokaal verkregen fruit 
voor het vieruurtje klaarstaat, praten we 
in de kantine met Nizar Ujayli en Tim 
Timmermans, sportclubondersteuners 
van Boest je sportclub bij vzw ‘de Rand’ 
en met Wouter De Craen, voetbalouder 
van vier zonen en bestuurslid van KV Zuun.

Taal- en voetbalstages
‘Bij ons spelen zo’n driekwart spelers die 
van thuis uit anderstalig zijn; meestal 
ook met een migratieachtergrond. De 
meerderheid daarvan gaat wel in het 
Nederlands naar school’, schetst Wou-
ter De Craen de situatie. ‘Die diversiteit 
is ook een realiteit in de buurt en kan 
een troef zijn voor de club, sportief en 
cultureel, maar het zet de werking van 
de club ook onder druk. Een aantal 
nieuwe mensen in het bestuur wilden via 
de sport aan verbinding en integratie 
doen. Daarom besloten we om onze 
voetbalstages om te vormen tot taal- en 
voetbalstages. Van de provincie 
Vlaams-Brabant kregen we een project-
subsidie om tien weken taal- en voetbal-
stages te organiseren. Een gewone 
voetbalstage is voor een club het beste 
recept om extra inkomsten te genere-
ren, maar om voetbal te combineren 

met gerichte taallessen aan kinderen 
van verschillende leeftijden en achter-
gronden moet je met meerdere kleine 
groepjes per begeleider kunnen werken. 
En dat kost geld. Zonder subsidies zou 
zo’n stage financieel niet haalbaar zijn. 
Nu kunnen deelnemers twee voetbal-
trainingen per dag combineren met 
twee lesuren taal. Voor de Nederlands-
talige spelers hebben we een groep die 
een basis Frans krijgt. Leerkrachten van 
de wijkschool Sint-Lutgardis en het 
Sint-Niklaasinstituut, die aan de club zijn 
verbonden, geven de lessen. Dankzij de 
lokale Chiro zijn de spelers sinds dit 
seizoen ook een uur per dag spelender-
wijs met taal bezig.’

Goed voor iedereen
De taal- en voetbalstages van KV Zuun 
zijn altijd volgeboekt, maar daar blijft 
het niet bij. De club maakte kennis met 
de actie Boest je sportclub van vzw ‘de 
Rand’ waarbij ze extra professionele 
ondersteuning op maat krijgt.
De Craen: ‘We wilden ook iets voor onze 
coaches en ouders doen, want bij hen is 
de  anderstaligheid vaak nog groter. 
Dankzij het pilootproject Training geven 
in het Nederlands, hoe doe je dat? van 
vzw ‘de Rand’ kunnen trainers op een 
laagdrempelig niveau Nederlands leren, 
gericht op hun functie van coach.’ 
‘Nederlandstalige en tweetalige trainers 
begeleiden we zelf met workshops, 
observaties van trainingen en individuele 
besprekingen’, vult Timmermans aan. 
‘We brengen de clubs ook in contact 
met partnerorganisaties, zoals bijvoor-
beeld de Centra voor Volwassenen- 
onderwijs (CVO), in dit geval CVO 
Crescendo, die in gesprek gaan om 
anderstalige trainers van de club een 
verkort NT2-taaltraject aan te bieden, 

toegespitst op sportwoorden-
schat en instructies geven.’  
De Craen: ‘Voor de ouders  
zijn we dit seizoen met onder-
steuning van vzw ‘de Rand’  
met conversatietafels gestart.’

Werken aan taalafspraken in een 
sportclub vergt tijd. Ze moeten 
zachtjes doorsijpelen in alle lagen 
van de club. Voor sommige 
oudere spelers en ouders is het 
niet evident om consequent het 
Nederlands te hanteren, maar 
nagenoeg iedereen ziet de 
voordelen van de taalprojecten 
van KV Zuun in. Het gaat veel 
verder dan louter taalverwerving, 
het zorgt ervoor dat het sociaal 
weefsel in de club wordt ver-
sterkt. De Craen: ‘Spelers van 
verschillende leeftijden en 
taalachtergronden leren elkaar 
kennen, ouders ontmoeten 
elkaar, en bij een eetfestijn krijg 
je veel makkelijker hulp. Het gaat 
met vallen en opstaan, maar 
mensen voelen zich meer  
betrokken.’

Rol van lokale besturen 
Dankzij deze totaalaanpak is KV Zuun 
een uithangbord geworden voor de 
actie Boest je sportclub. In totaal 
worden ondertussen 13 sportclubs uit 
één van de 19 gemeenten van de Rand 
ondersteund. Daar zijn omwille van de 
populariteit van de sport veel voetbal-
clubs bij, maar alle sportclubs komen in 
aanmerking.

Voor Nizar Ujayli en Tim Timmermans 
zijn ook de lokale besturen een aan-
spreekpunt. ‘Sport als verbindende 
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factor maakt dat een lokaal bestuur kan 
inzetten op de samenwerking van de 
sportdienst met de dienst integratie. 
Met de financiële middelen die eraan te 
pas komen, hoeven zij bijvoorbeeld niet 
in te boeten in de middelen voor sport-
infrastructuur. We proberen sportclubs 

te ondersteunen met kwalitatieve 
partners en bouwen hun lokaal netwerk 
mee verder uit.’

Ujayli: ‘De aanwezigheid van een trekker, 
zoals Wouter bij KV Zuun, is belangrijk. 
Met Boest kunnen wij helpen bij de 

opstart van een project of een evenement 
zoals een infodag, maar wij kunnen niet 
wekelijks aanwezig zijn. De club heeft 
dus zelf iemand nodig die de visie 
uitdraagt, liefst met de hulp van een 
netwerk. We werken wel op het tempo 
en op maat van de clubs. Ook als het 
trager gaat, blijven we ondersteuning 
bieden. Sportclubs die geen specifiek 
traject met ons doorlopen, kunnen voor 
allerhande tips terecht op onze website.’

Michaël Bellon

boest@derand.be
www.boestjesportclub.be

Plus qu’un club de foot

La cantine et les terrains du club de KV 
Zuun à Sint-Pieters-Leeuw bourdonnent 
d’activité pendant les vacances de 
carnaval. Certains des jeunes footballeurs 
prennent des cours de langue à la 
cafétéria tandis qu’un autre groupe 
s’entraîne. Sur le terrain d’entraînement, 
on peut entendre que de nombreux 
joueurs ne parlent pas le néerlandais à la 
maison, mais sur le terrain, ils le parlent, 
tout comme les entraîneurs. Le KV Zuun 
consacre consciemment beaucoup 
d’efforts aux initiatives concernant la 
langue et la cohésion sociale. Cependant, 
travailler sur les dispositions linguistiques 
dans un club sportif prend du temps. 
Pour certains joueurs plus âgés, et leurs 
parents, il n’est pas évident d’utiliser 
systématiquement le néerlandais, mais 
presque tout le monde voit les avantages 
de ce projet linguistique. Cela va bien 
au-delà de la simple acquisition de la 
langue. En renforçant le tissu social au 
sein du club, tout le monde se sent plus 
impliqué.
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Op de foto v.l.n.r.: Wouter De Craen, Tim Timmermans en Nizar Ujayli
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