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Beste lezer(es),

Voor U ligt een speciale en extra dikke editie van Duden. 
We willen de Bervoetswijk in de kijker zetten, naar 
aanleiding van de tiende verjaardag van de wijk. Tien 
jaar geleden werd deze GOMB-wijk (*), gelegen tussen 
de Marguerite Bervoetsstraat en de Schaatsbaan, 
officieel ingehuldigd. Bijna 250 gezinnen namen in 
een tijdsspanne van slechts enkele maanden hun 
intrek in een gloednieuwe wijk. In het begin kende 
niemand mekaar. Maar dat veranderde stilaan: er 
werd een Facebookgroep opgericht, burenhulp kwam 
op gang, er werden buurtfeestjes georganiseerd. Via 
de kinderen werden de contacten nog intenser. Veel 
bewoners namen op de een of andere manier een 
stukje engagement op zich. Deze Duden werd met 
een aantal bewoners samen gemaakt. Het geeft weer 
hoe het wijkleven is gegroeid, welke buurtinitiatieven 
vorm kregen. We maakten portretten van een aantal 
bewoners. Bervoets is een boeiende wijk met boeiende 
mensen. 

(*) GOMB stond voor Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel, 
nu Citydev genoemd. Citydev is een pararegionale instelling die onder 
meer bouwgronden opkoopt en bezit en woningen bouwt en deze op 
haar beurt, omwille van regionale subsidies, onder de marktprijs kan 
doorverkopen.

Chers lecteurs) chères lectrices,

Voici une édition spéciale de Duden. Nous voulons 
mettre le Quartier Bervoetswijk à l’honneur, 
à l’occasion du dixième anniversaire du quartier. 
Il y a dix ans, ce quartier de la SDRB (*), situé entre la 
Rue Marguerite Bervoets et la Rue de la Patinoire, 
était officiellement inauguré. En quelques mois, 
près de 250 familles ont emménagé dans un tout 
nouveau quartier. Personne ne se connaissait. Mais 
cela a peu à peu changé : un groupe Facebook a 
été créé, des aides de voisinage ont été mises en 
place, des fêtes de quartier ont été organisées et 
les contacts sont devenus encore plus intenses à 
travers les enfants. De nombreux résidents se sont 
engagés d’une manière ou d’une autre. Ce Duden 
a été réalisé avec un certain nombre de résidents. 
Il montre comment la vie de quartier s’est développée, 
quelles initiatives de quartier ont pris forme. Nous 
avons fait des portraits de plusieurs résidents. 
Bervoets est devenu un quartier passionnant avec 
des gens fascinants.
(*) SDRB signifiait Société de Développement de la Région Bruxelloise, 
aujourd’hui appelée Citydev, il s’agit d’une institution para-régionale 
qui, entre autres, achète et possède des terrains à bâtir et y construit 
des maisons. Grâce à des subventions régionales, l’institution peut les 
revendre en dessous du prix du marché.
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Wie was 
Marguerite Bervoets?
Marguerite Bervoets werd in 1914 in La Louvière geboren, 
ze was lerares en dichteres. Ze gaf les in een middelbare 
school in Doornik. Na de Duitse inval in mei 1940 kwam ze 
al snel in contact met het verzet. Vanaf 1941 publiceerde 
ze wekelijks het verzetskrantje Deliverance.

Op 8 augustus 1942 kreeg Bervoets de opdracht om 
luchtafweerbatterijen rond het vliegveld in Chièvres te 
fotograferen. Hier werd zij samen met een andere vrouw, 
Cécile Detournay, betrapt door een Duitse militair. Er werd 
een onderzoek gestart en bij de huiszoeking in de woning 
van Bervoets werden enkele handvuurwapens gevonden.

Na enkele maanden werden Bervoets en Detournay 
gedeporteerd naar Duitsland. Op 7 augustus 1944 werd 
Bervoets in Wolvenbüttel onthoofd.

Cecile Detournay overleefde de kampen en na de bevrijding 
werkte ze opnieuw als verpleegster. Zij stierf in 1970.

FR : Margueritte Bervoets est née en 1914 à La Louvière, 
elle était enseignante et poète. Elle a enseigné dans un 
lycée de Tournai. Après l’invasion allemande en mai 1940, 
elle entre rapidement en contact avec la résistance. À 
partir de 1941, elle publie chaque semaine le journal de la 
résistance « Délivrance ».

Le 8 août 1942, Marguerite Bervoets reçut l’ordre de 
photographier des batteries antiaériennes autour de 
l’aérodrome de Chièvres. Ici, avec une autre femme, Cécile 
Detournay, elle a été arrêtée par un soldat allemand. Une 
enquête fut ouverte et des armes légères ont été trouvées 
lors de la perquisition à son domicile.
Au bout de quelques mois, Bervoets et Detournay 
sont déportées en Allemagne. Marguerite Bervoets est 
décapitée à Wolvenbüttel le 7 août 1944.

Cécile Detournay a survécu aux camps et après la 
libération, elle a de nouveau travaillé comme infirmière. 
Elle est décédée en 1970.
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Ik ben geboren in 1955 en opgegroeid in de Kastanjestraat 
nummer10. Mijn grootmoeder aan vaderskant had een 
café op de hoek van de Eikelstraat en de Van Volxemlaan 
(waar nu een kruidenierswinkel is). Mijn grootmoeder aan de 
moederskant woonde aan de Van Volxemlaan nummer 233. 
Zij hadden een kruidenierswinkel in Molenbeek. 

Mijn oom was Toots Thielemans, geboren in de Marollen, 
maar opgegroeid in Molenbeek. In 1949 trok hij naar de 
Verenigde Staten. Toen hij vanaf 1959 af en toe terug naar 
België kwam, verbleef hij bij mijn familie in de wijk. Er ís dus 
een band tussen Toots en onze wijk (al is dat een beetje bij 
de haren getrokken). Auguste Heene, die ook een straatnaam 
kreeg in de wijk, was mijn overgrootvader en was eind 
negentiende eeuw waarnemend burgemeester van Vorst. 
Hyppolite Vervack was dan weer een verzetsstrijder in de 
Tweede Wereldoorlog.

Ik studeerde architectuur aan La Cambre. Het concept van een 
architectuur die moet antwoorden op sociale doelstellingen, 
heb ik van toen meegekregen. Ik leerde onder meer René 
Schonbrodt, (die ARAU oprichtte), en pastoor Jacques 
Verbiest ( inspirator van de Slag om de Marollen) kennen.

Na mijn huwelijk woonde ik twintig jaar in Sint-Gillis. Ik 
werkte in de jaren negentig onder meer aan het ontwerp van 
de CINZANO-site in de Sint-Antoniuswijk. Vanaf 2008 hielp 
ik mee aan het ontwerpen van de Bervoetswijk en in 2011 
ben ik er gaan wonen. Het is vreemd te beseffen dat ik in 
mijn kindertijd met mijn fietsje vanuit de Kastanjestraat naar 
de plaats reed waar ik nu woon. Toen waren er hier vooral 
moestuintjes.

Het is boeiend om terug te keren naar de wijk van mijn 
jeugd: ik heb hier enorm veel herinneringen. De mensen 
van toen zijn verdwenen, maar de huizen, de architectuur 

zijn over het algemeen bewaard gebleven. Er waren in die 
tijd wel veel meer kleine handelszaken. Naast ons huis op 
de Kastanjestraat was een kleine kapperszaak. De kapper 
maakte lange openingsuren om leefbaar te kunnen blijven. Er 
is ook een grote de-industrialisatie gebeurd in de wijk: bij de 
sluiting van de brouwerij Wielemans-Ceuppens in 1987, zijn 
veel arbeiders uit de wijk vertrokken.

De bomen aan de Van Volxemlaan zijn al die tijd enorm 
gegroeid: het is er nu veel groener dan vroeger.

FR : Je suis né en 1955 et j’ai grandi à la Rue des Chataignes 
numéro.10. Ma grand-mère paternelle avait un café au coin 
de la rue des Glands et de l’avenue van Volxem (où l’on 
trouve aujourd’hui une épicerie). Ma grand-mère maternelle 
habitait Avenue Van Volxem n°.233. Ils avaient une épicerie 
à Molenbeek.

Mon oncle était Toots Thielemans. Il est né dans les Marolles, 
mais a grandi à Molenbeek. En 1949, il s’installe aux États-
Unis. Quand il revenait occasionnellement en Belgique à partir 
de 1959, il restait avec ma famille dans le quartier. Il y a donc 
un lien entre Toots et le quartier (même si c’est un peu tiré 
par les cheveux). Auguste Heene, qui a également obtenu un 
nom de rue dans le quartier, était mon arrière-grand-père et 
a été maire faisant fonction à Forest à la fin du XIXe siècle. 
Hyppolite Vervack était un résistant pendant la seconde 
guerre mondiale.

J’ai fait des études d’architecture à La Cambre où j’ai 
développé le concept d’une architecture qui doit répondre à 
des objectifs sociaux. J’ai fait entre autres la connaissance 
de René Schonbrodt (fondateur d’ARAU), et du curé Jacques 
Verbiest, (l’inspirateur de la bataille des Marolles).

Après mon mariage, j’ai vécu vingt ans à Saint-Gilles. Dans 
les années 90, j’ai travaillé, entre autres, au développement 
du site CINZANO au quartier Saint-Antoine. À partir de 2008, 
j’ai aidé à développé le quartier Bervoets et en 2011 j’y ai 
emménagé. Il est étrange que dans mon enfance, je roulais 
en vélo de la rue des Châtaignes jusqu’à l’endroit où j’habite 
maintenant. (À l’époque, il y avait principalement des jardins 
potagers ici).

C’est passionnant de retourner dans le quartier de mon 
enfance : j’y ai tellement de souvenirs. Les habitants de 
l’époque ont disparu, mais les maisons et l’architecture ont 
généralement été conservées. Il y avait beaucoup plus de 
petits commerces à cette époque. Le quartier connaissait 
également une désindustrialisation importante : lors de la 
fermeture de la brasserie Wielemans Ceuppens en 1987, de 
nombreux ouvriers quittaient le quartier.

Les arbres de l’avenue Van Volxem ont considérablement 
poussé au fil du temps: l’avenue est maintenant beaucoup 
plus verte qu’avant.

Marc Heene: 
“Terug naar de wijk 
van mijn jeugd”

généralement été conservées. Il y avait beaucoup plus de 
petits commerces à cette époque. Le quartier connaissait 
également une désindustrialisation importante : lors de la 
fermeture de la brasserie Wielemans Ceuppens en 1987, de 

Les arbres de l’avenue Van Volxem ont considérablement 
poussé au fil du temps: l’avenue est maintenant beaucoup 

De Van Volxemlaan eind jaren 50.
Links staat Toots Tielemans met zijn familietijdens een 
bezoek aan België en aan Vorst.

L’avenue Van Volxem à la fin des années ‘50.
A gauche vous reconnaîtrez Toots Thielemans en famille lors 
d’un retour en Belgique...et à Forest.
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Marc Heene: 
“Terug naar de wijk 
van mijn jeugd”

Geraldine Delaitte:
De Bervoets Wijk is een schat!
Le Quartier Bervoets est un trésor !
Onze buren zijn schatten. Hun dynamiek en onze buurtfeesten betoveren ons. Ikzag mijn kinderen daar opgroeien. Mijn zoon 
was een jaar oud toen ik introk en nu op zijn 11e zal hij het grootste deel van zijn jeugd in Bervoets hebben doorgebracht. Goed 
verankerd in Vorst, in de Toots Thielemansstraat. Het geeft me echte stabiliteit na 13 keer te zijn verhuisd in Vorst, Sint-Gillis, 
Elsene, Anderlecht,enz.. 

FR : Nos voisins sont des pépites. Leur dynamisme ainsi que nos fêtes de quartier nous enchantent. J’y ai vu mes enfants grandir. 
Mon fils avait un an quand j’ai emménagé et maintenant à 11 ans, il aura passé la majorité de son enfance à Bervoets. Bien ancrée 
sur la commune de Forest, ça me donne une vraie stabilité après avoir déménagé 13 fois en passant par Forest, Saint Gilles, Ixelles, 
Anderlecht et j’en passe, j’ai enfin une résidence stable à la rue Toots Thielemans.

In tandem met Samira - En Binôme avec Samira

Wat een complementariteit, deze dynamiek tussen vrouwen beide geboren in 1981! 
Het is een prachtig verhaal van vriendschap die ontstaan is tussen buren. We 
hebben in 10 jaar zoveel festiviteiten samen georganiseerd. 

Uiteindelijk heeft een hele wijk bijgedragen aan deze kostbare momenten van sociale 
cohesie. Ik ben blij dat ik kan rekenen op de steun van velen die in de loop van de tijd 
mijn vrienden zijn geworden. 

FR : Quelle complémentarité, cette dynamique entre femmes nées toutes les deux 
en 1981 ! C’est une belle histoire d’amitié qui s’est créé entre voisines. Nous avons 
coorganisé tellement de festivités en 10 ans ; la dernière en date est notre chorale et 
ce fut un tel moment de joie collective. 

Au final, c’est tout un village qui a contribué à ces moments précieux de cohésion 
sociale. Je suis heureuse de pouvoir compter sur le soutien de mes voisins qui sont 
devenus au fil du temps mes amis.

kunstenaars - Parcours d’artistes

Dit jaar 2021 gaven de gemeente, de Centre Culturel BRASS en de Saint Antoine 
school me de kans om mijn foto’s tentoon te stellen in het kader van Parcours 1190. 
Super kans om alvast te dromen van het Parcours in2023 met ongelooflijke artiesten. 
In onze buurt hebben we fotografische kunstenaars, schilders, muzikanten, zangers, 
tangodansers, evenals andere schatten die nog ontdekt moeten worden. 

En om ons te blijven volgen, kom ons bezoeken in Bervoets! De meeste foto’s zijn 
te zien op Instagram bij Geraldine Delaitte en op de Facebookpagina van de Wijk 
Bervoets. 

FR : Cette année 2021, la Commune, le Centre Culturel du Brass et l’école Saint 
Antoine m’ont donné l’occasion d’exposer mes photographies. Super occasion pour 
déjà rêver le parcours 2023 avec des artistes incroyables. 

Dans notre quartier, nous avons des artistes photographes, des peintres, des 
musiciens, des chanteurs, des danseurs de Tango argentin, ainsi que d’autres 
trésors encore à découvrir. 

Et pour continuer à nous suivre, venez nous rendre visite au Bervoets ! La plupart des 
photographies sont visible sur Instagram sous le nom de Geraldine Delaitte et sur la 
page Facebook du Quartier Bervoets Wijk.
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10 JAAR BERVOETSWIJK
VERTELD DOOR GERALDINE DELAITTE

Inhuldiging van de boekenbox

De eerste boekendoos werd ingehuldigd in juni 2017 . De 
2e Boekendoos Bervoets werd gebouwd in 2020, deze 
werd tijdens de covidperiode geplaatst. Met deze box kan 
je vandaag de dag nog steeds gratis kboeken geven en 
ruilen en dit in verschillende talen die de diversiteit in de 
buurt laten zien. 

Rommelmarkt in de bervoetswijk 

Nou, het was in de regen op 03/06/2012 maar er waren 
zoveel buren die gehoor hadden gegeven aan de oproep 
dat het al een succes op zich was.

Barbecue in de buurt 

De 1e BBQ werd in september 2012 georganiseerd door 
Jean Noël, Abdes, Miguel, Patricia, Mariam, Nicolas... 
Ik herinner me dat ik de deelnames van elke buurman 
verzamelde voor de prijs van 5 euro, een gouden kans om 
iedereen te ontmoeten. De 2e BBQ werd georganiseerd 
met de steun van een handelaar die zijn koffie drinkt op de 
Sint- Denijsplein, Eneo van de Kiosque. 

De Quartier Bervoets treurde

Eerbetoon aan Jean Bekale, onze vriend en buurman en DJ. 
Een buurman die zeer actief was op buurtfeesten, of het 
nu gaat om het opfleuren van deze momenten, door zijn 
aanwezigheid, door de muzikale animatie of door zijn 
talenten als fotograaf. Hij zal in onze herinnering blijven.
De emotie in de buurt was zodanig dat verschillende 
bewoners zich bij elk raam verzamelden met kaarsen, 
lampen om de harten te verlichten. Onze gedachten waren 
bij zijn vrouw en kinderen. Een weekend lang werd de 
boekenbox van de buurt omgetoverd tot een doos om 
steunbetuigingen en condoleances aan de familie te richten.
“Jean, je zult voor altijd in ons hart blijven.” 

Participatief koor 

Op het einde vande covidperiode had de bervoetswijk niet 
de mogelijkheid om een buurtfeest te organiseren gezien 
de sanitaire maatregelen. 
We hebben een alternatief gezocht en Zeno die de leiding 
heeft over het koor “SingingsMolenbeek” kwam naar me 
toe om een openluchtevenement te organiseren, namelijk 
een groot participatief en tweetalig koor in open lucht op 
het grote centrale plein in de Toots Thielemansstraat. We 
moesten elkaar weer ontmoeten. 26/6/2021 was echt 
een succes zowel door de deelname van de buren in 
het Bervoets koor als alle partners die dit mooie project 
uitvoerden. 

De wijk Bervoets Wijk concentreert zich op een uitzonderlijke manier op mooie mensen en een ongelooflijke diversiteit. 
De drie pleinen hebben door hun inrichting van de openbare ruimte in grote mate bijgedragen aan een uitstekende 

sociale samenhang tussen jong en oud. 

10 JAAR BERVOETSWIJK
VERTELD DOOR GERALDINE DELAITTE
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10 ANS DU QUARTIER BERVOETS 
RACONTE PAR GERALDINE DELAITTE 

Inauguration de la boîte à livres 

La première boîte à livres est inaugurée en juin 2017. 
La 2e Book Box Bervoets a été construite en 2020, elle 
a été placée pendant la période de confinement. Cette 
boîte permet encore aujourd’hui de donner et d’échanger 
gratuitement des biens précieux comme des livres et ceci 
dans différentes langues qui montrent bien la diversité 
dans le quartier. 

Brocante du quartier Bervoets 

Bon, c’était sous la pluie le 03/06/2012 mais il y avait 
tellement de voisins qui avaient répondu à l’appel que 
c’était déjà une réussite en soi.

Barbecue dans le quartier 

Le 1er BBQ a été organisé en septembre 2012 par Jean 
Noël, Abdes, Miguel, Patricia, Mariam, Nicolas… Je me 
souviens d’avoir récolté les participations de chaque 
voisin au prix de 5 euros, une occasion en or de rencontrer 
tout le monde. Le 2e BBQ a été organisé avec le soutien 
d’un commerçant qui a son café sur la place Saint Denis, 
Eneo du Kiosque. 

Le Quartier Bervoets endeuillé 

Hommage à Jean Bekale, notre ami et voisin et DJ. 
Un voisin pilier très actif dans les fêtes de quartier que 
ce soit pour égayer ces moments, par sa présence, 
par l’animation musicale ou encore par ses talents de 
photographe. Il aura marqué nos mémoires.
L’émotion dans le quartier lors du décès était telle que 
plusieurs habitants se sont réunis à chaque fenêtre avec 
des bougies, lampes pour illuminer nos cœurs face à cette 
douloureuse réalité. Nos pensées ont été à son épouse et 
à ses enfants. Le temps d’un weekend, la boite à livres 
du quartier s’est transformée en boite pour accueillir les 
lettres de soutien et de condoléances à la famille 
« Jean, tu resteras à jamais dans nos cœurs ». 

Chorale participative 

A la sortie du confinement, le quartier Bervoets n’avait 
pas l’occasion d’organiser de fête des voisins au vu des 
restrictions sanitaires. L’idée était d’organiser, en 2021, 
une auberge Espagnole ou chacun aurait pu se servir 
parmi les plats du monde présentés. 
Nous avons réfléchi à une alternative et Zeno qui 
est notamment en charge de la chorale «  Singings 
Molenbeek  »  est venu vers moi pour nous proposer 

d’organiser un événement à l’extérieur, à savoir, une 
grande chorale participative et bilingue à l’air libre sur la 
grande place centrale rue Toots Thielemans. Nous avions 
besoin de nous retrouver et la journée du 26/6/2021 fut 
vraiment une réussite tant par la participation des voisins 
à la chorale Bervoets que l’ensemble des partenaires qui 
ont portés ce beau projet. 

Les enfants se sont épanouis sur les trois places 
successives à la rue Toots Thielemans cet agencement 
de l’espace a permis une excellente cohésion sociale 
entre voisins. Venez nous rendre visite, les bervoetsois 
concentre de manière exceptionnelle de belles personnes 
et une diversité.

Le quartier Bervoets Wijk concentre de manière exceptionnelle de belles personnes et une incroyable diversité. Les 
trois places, de par leur agencement dans l’espace public ont grandement contribué à une excellente cohésion sociale 
entre petits et grands.

10 ANS DU QUARTIER BERVOETS 
RACONTE PAR GERALDINE DELAITTE 
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Werner: ‘Ann en ik zijn hier tien jaar geleden komen 
wonen. Onze dochter Tess is een jaar later geboren. Het 
prilste begin was bijzonder: op enkele maanden tijd zijn 
250 gezinnen in een nieuwe wijk getrokken. Niemand 
kende mekaar. Dat kennismakingsproces is traag maar 
gestaag op gang gekomen: een facebookgroep met 
buurtbewoners, verschillende activiteiten, buurtfeesten. 
Vooral via de kinderen is dat proces versneld, en hebben 
we veel mensen leren kennen.

Bervoets is een mooie wijk, wij wonen er midden in. Zeker 
in het begin waren de huisgevels nog felwit. In de zomer 
had ik het gevoel in Spanje of in Griekenland te zijn, het gaf 
een echt vakantiegevoel.

We hebben het initiatief genomen om een insectenhotel 
te maken. Dat gebeurde naar aanleiding van een foldertje 
van de gemeente met het aanbod om een boomvoet te 
adopteren, om met andere woorden verantwoordelijk 
te worden voor de beplanting aan de voet van één of 
meer boompjes. In de Bervoetswijk zijn er een tiental 
verantwoordelijken. (De groendienst van de gemeente 
verzorg de resterende bomen). Al wat nu aan planten en 
bloemen boven de aarde komt piepen, laat ik meestal 
groeien en bloeien. Af en toe pluk ik bloemen voor in huis. 
Onze huistuin en die van heel wat buren is beperkt tot 
een aantal bloembakken op het balkon. Maar sommige 
gezinnen maken daar veel en mooi werk van.

Voor het insectenhotel hebben Tess en ik materiaal gehaald 
in het Dudenpark: hout en dennenappels. We hebben er al 
solitaire bijtjes in zien logeren. Ik vind het belangrijk om 
de biodiversiteit te bevorderen. Er vinden veel activiteiten 
plaats in de wijk: Halloweentochten, wijkfeestjes, een 
concert met koorzang van professionals en ook een 
groepje buren. Op het middelste pleintje voetballen vaak 
kinderen en tieners en er is een buurtboekenkast op een 
ander pleintje, maar mits een aantal kleine ingrepen zou 
het pleintje nog aantrekkelijker kunnen zijn.

FR : Werner : « Ann et moi avons emménagé ici il y a dix 
ans. Notre fille Tess est née un an plus tard. La situation 
était particulière, car en quelques mois 250 familles ont 
emménagé dans ce nouveau quartier. Personne ne se 
connaissait. Ce processus de connaissance a commencé 
très lentement grâce à diverses activités. Un groupe 
Facebook avec des habitants est né et des fêtes de 
quartier ont vu le jour. Ce processus s’est accéléré, 
notamment grâce aux enfants, et ainsi nous avons appris 
à connaître beaucoup de gens.

Le quartier Bervoets au milieu duquel nous vivons est un 
beau quartier. Au au début, les maisons étaient encore 
très blanches et l’été j’avais l’impression d’être en Espagne 
ou en Grèce, ce qui donnait un vrai sentiment d’être en 
vacances.

Un jour, nous avons pris l’initiative de créer un hôtel à 
insectes. C’était pour nous, une réponse à un dépliant 
de la commune qui proposait de devenir responsable 
de la plantation de la base des arbres. Dans le quartier 
Bervoets, environ dix personnes sont responsables. (La 
commune s’occupe du reste des arbres.) Maintenant, je 
cultive habituellement les plantes et les fleurs. De temps 
en temps, je cueille des fleurs pour la maison. Chez nous, 
nous nous limitons à quelques bacs à fleurs sur le balcon. 
Mais certaines familles en font beaucoup plus.

Pour l’hôtel à insectes, Tess et moi avons obtenu du 
matériel du parc Duden: du bois et des pommes de pin. 
L’hôtel contient des abeilles solitaires. Je pense qu’il est 
important de promouvoir la biodiversité.

De nombreuses activités ont lieu dans le quartier : cortège 
Halloween, fête de quartier, chant choral. Les enfants 
jouent au foot sur la place. Il y a une boîte à livres. 
Moyennant quelques modifications mineures, l’espace 
pourrait être encore plus attrayant ».

Werner, Ann en Tess: 
“via ons insectenhotel meewerken aan biodiversiteit” 
Installer un hôtel à insectes pour promouvoir la biodiversité.
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Groupe facebook ‘broc et troc’, à l’initiative de Stephanie

“Pour faciliter les échanges, les services et les ventes en 
seconde main entre les voisins du quartier Bervoets , j’ai 
créé, fin 2012, un groupe facebook « Broc et Troc Bervoets » 
À ce jour 180 membres ont rejoint ce dernier.

Après plusieurs demandes pour agrandir le cercle 
d’échange j’ai décidé d’en créer un autre début 2016, 
toujours sur facebook, pour les ventes en seconde main 
pour la commune de Forest.

Ce groupe, « Broc et bonnes affaires de Forest, à vendre » 
atteint à ce jour les 2200 membres.

Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, n’hésitez donc 
pas à nous rejoindre”.

Facebookgroep “broc et troc”, op initiatief van Stephanie

“Om tweedehands uitwisselingen, diensten en verkoop 
tussen buren van de wijk Bervoets te vergemakkelijken, 
heb ik eind 2012 een facebookgroep “Broc et Troc 
Bervoets” opgericht

Tot op heden hebben zich 180 leden erbij aangesloten.
Na verschillende vragen om de kring uit te breiden, heb ik 
begin 2016 besloten om een nieuwe facebookgroep op te 
richten voor tweedehands verkoop in de gemeente Vorst.

Deze groep, “Broc et bonnes affaires de Forest, à vendre “ 
heeft tot op heden 2200 leden bereikt.

Als u op zoek bent naar goede zaken, aarzel dan niet om 
met ons mee te doen”.

Sophie Caldeira, mama van twee kinderen is de 
boekenworm van de Bervoetswijk. Samen met andere 
staat ze aan de wieg van de Bervoets-Boekenbox. 
Daarenboven bestaat er geen kinderboek dat ze niet heeft 
gelezen. Voorlezen is haar passie: in scholen, crèches 
en in kinder- en  naschoolse opvang. Dit doet ze in alle 
talen: Nederlands, Frans en Portugees. Deze creatieve 
duizendpoot begeleidt sessies met ukelele, accordeon, 
belletjes, buizen, rammelaars en andere voorwerpen 
waar enigszins een klank uitkomt en dus muziek kan 
mee worden gemaakt. Af en toe klinkt er dan zelfs een 
kinderliedje in het Pools of Catalaans.

FR : Sophie Caldeira, mère de deux enfants, est le rat de 
bibliothèque du quartier Bervoets. Avec d’autres, elle est 
l’une des fondatrices de la Bervoets Book Box. D’ailleurs, il 
n’y a pas de livre pour enfants qu’elle n’ait pas lu. La lecture 
est sa passion. Elle l’exerce dans les écoles, les crèches et 
dans différentes garderies. Elle lit dans plusieurs langues : 
néerlandais, français et portugais. Ce mille-pattes créatif 
accompagne ses séances, d’ukulélé, d’accordéon, de 
cloches, de tubes, de hochets et d’autres objets qui 
produisent en quelque sorte un son et permettent ainsi de 
faire de la musique. Parfois, il y a même une chanson, pour 
enfants, en polonais ou en catalan.
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THE 
UNFOLDING 
FLOWER
Eind maart - begin april 
2020. Ons land was in 
lockdown. Winkels waren 
gesloten, mensen altijd thuis. 
Af en toe op de straat. Elke 
dag van deze lockdown 
fotografeerde Gaetan Carlier 
de ontluikende bloem aan 
zijn voordeur. Het resultaat 
zijn 26 foto’s van dezelfde 
bloem in haar evolutie.

FR : Fin mars début avril 
2020, notre pays était 
confiné. Commerces fermés, 
les gens devaient rester à 
la maison ou parfois dans 
la rue. Pendant toute cette 
période, Gaétan Carlier a 
photographié, tous les jours, 
la fleur poussant sur sa 
porte d’entrée. Aujourd’hui, 
on peut voir le résultat ; 26 
photos de la même fleur 
dans les différentes étapes 
de son évolution.
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Dante & Monik Dominguez, dansers en choreografen, pendelen 
tussen de Bervoetswijk en Buenos-Aires. Dit charismatische, 
veelzijdige koppel geeft samen een multidisciplinaire opleiding 
met elementen van Argentijnse Tango, Hedendaagse Dans, 
Drama, Martial Art ... al wat hen een uitstekende beheersing 
geeft van beweging die tot uiting komt in hun dans. Ze zijn 
steeds op zoek naar nieuwe artistieke symbiosen. 
Dit elegante, sensuele en expressieve koppel leent hun 
talenten ook aan talrijke theatercreaties.

FR : Danseurs et Chorégraphes,  Dante & Monik 
Dominguez  vivent entre le quartier Bervoets et Buenos-
Aires. Ce couple charismatique a de multiples facettes. Tous 
deux ont une formation multidisciplinaire en Tango argentin, 
danse contemporaine, art dramatique et art martial … Toutes 
ces formations leur ont apporté une excellente maîtrise du 
mouvement qui se reflète dans leur danse. Toujours à la 
recherche de nouvelles symbioses artistiques. ce couple, 
empreint d’élégance, de sensualité et d’expressivité prête 
aussi son talent à de nombreuses créations théâtrales.

ISIS DOMINGUEZ:
Woont al 10 jaar in de wijk Bervoets.
Gepassioneerd door synchroonzwemmen. Ze sloot zich 
aan bij de Belgian Synchroonzwemmen Liga van 2013 tot 
2019. De pandemie maakte een einde aan de droom van het 
Europees Kampioenschap.
Belgisch Kampioen Team 
2014 - 2015 - 2016 - 2017- 2018 - 2019
Belgisch Duo Kampioen 2018 - 2019
Sportprijzen 2017 - 2018- 2019

Internationale wedstrijden:
Oostenrijk Open
Hongaars Open 2015
Zwitserse Jeugdcompetitie 2018
Franse kampioenschappen 2019
Sporttraining in synchroonzwemmen in 
Oezbekistan - Rusland - Spanje - Griekenland.

FR :
Vit dans le quartier  Bervoets depuis 10 ans .
Passionnée par la natation synchronisée , elle entre à la 
Ligue belge de natation synchronisée  de 2013 à 2019. 
La pandémie ayant mis fin au rêve de championnat d’Europe.
Championne de Belgique en Team 
2014 - 2015 - 2016 - 2017- 2018 - 2019
Championne de Belgique en Duo 2018 - 2019
Mérite Sportifs 2017 - 2018- 2019

Compétitions internationales :
Austria Open
Hungarian Open 2015
Swiss Youth Competition 2018
Championnats de France 2019
Formation sportive en natation Synchronisée en 
Ouzbékistan - Russie - Espagne - Grèce.

Dante & Monik Dominguez: 
“Tango is vooral een emotie, een kunst die de gratie van dansers 
vermengt met de sensualiteit van de muziek.”

“Le tango est avant tout une émotion, un art qui mêle la grâce 
des danseurs à la sensualité de la musique.” 

www.dantemonik.com
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Karim en dochter Dunia (19) behoren tot de eerste bewoners 
van de Bervoetswijk. Karim werkt sinds 2006 bij de NMBS aan 
de Hallepoortlaan.

“Tien jaar geleden was het de eerste keer dat ik een huis 
voor mezelf had. Alles was nog mooi en nieuw. Ik heb zelf 
geschilderd. Het beton was in het begin wel alles overheersend. 
Gelukkig zijn de struiken en de bomen ondertussen sterk 
gegroeid, zodat de wijk een stuk groener is. Ik kende in 
het begin alleen de buren vlak naast me , maar dankzij de 
wijkfeesten heb ik stilaan andere bewoners leren kennen.

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met opruimacties 
naar aanleiding van World Clean Up Day: samen met een 
aantal buren trekken we tijdens het weekend de wijk in, 
gewapend met zakken, borstels en vuilblikken.. We hebben 
dat tot nu toe drie keer gedaan (tijdens de Covid19-periode 
hebben we het niet kunnen organiseren) en we plannen om 
het in de toekomst nog regelmatiger te doen.

Les jeunes sportifs « bervoetsiens - Jonge sporters in de Bervoetswijk

Le quartier Bervoets compte plusieurs athlètes, Kayla Houari, Kadélé Gui Garcia, Martin De 
Greef…

Voici le portrait de l’un d’eux.
Martin De Greef a 15ans, il  a débuté l’athlétisme au Cercle Sportif la Forestoise il y a peu près 
quatre ans pour passer le temps. Depuis un an, il s’entraîne plus sérieusement. Il a toujours eu 
une préférence pour les haies et la hauteur mais il a aussi découvert, grâce à son nouveau coach, 
le triple saut et la longueur. Le 12 septembre dernier, lors des championnats de Belgique, notre 
cadet a remporté le titre de champion de Belgique au triple saut (12m43) ainsi que la médaille 
d’argent au 100m haies (13s38)

De wijk Bervoets telt meerdere atleten, Kayla Houari, Kadélé Gui Garcia, Martin De Greef ...

Hier is een portret van een van hen.
Martin De Greef is 15 jaar, hij begon zo’n vier jaar geleden met atletiek bij Cercle Sportif la 
Forestoise om verveling tegen te gaan. Het afgelopen jaar is hij serieuzer gaan trainen. Hij had 
altijd al een voorkeur voor horden en hoogte, maar ontdekte dankzij zijn nieuwe coach ook het 
hinkstapspringen en verspringen. Op 12 september, tijdens de Belgische kampioenschappen, 
won onze jongste zowel de titel van Belgisch kampioen in het hinkstapspringen (12m43) als de 
zilveren medaille op de 100m horden (13s38)

Bonne continuation à nos champions  - Veel succes aan onze kampioenen!

Karim Bensalem
Het leukste aan de wijk zijn de buurtfeesten. Ik ben zelf geen 
‘trekker’, maar ik help graag mee. Ook het feit dat het een zeer 
diverse wijk is, met mensen van verschillende oorsprong die 
alle mogelijke talen spreken, vind ik zeer boeiend.”

FR : Karim vit dans le quartier avec sa fille Dunia (19 ans), Il y 
est depuis la construction et en 2006, il commence à travailler 
pour la SNCB à la Porte de Hal.

« Pour la première fois, j’ai eu une maison pour moi tout seul. 
Tout était encore beau et neuf. J’ai moi-même peint mon 
logement. Au début, le béton était prédominant. Heureusement, 
les buissons et les arbres ont considérablement poussé 
depuis lors, de sorte que maintenant le quartier est beaucoup 
plus vert. Au début, je ne connaissais que les voisins qui 
habitaient juste à côté de chez moi, mais grâce aux fêtes de 
quartier, j’ai progressivement fait la connaissance des autres 
résidents.

Il y a quelques années, nous avons lancé des campagnes de 
nettoyage à l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage 
: avec un certain nombre de voisins, nous nous réunissons le 
week-end, armés de sacs, de brosses et de ramassettes pour 
nettoyer le quartier. Nous l’avons fait trois fois jusqu’à présent 
(pendant la période de covid nous n’avons pas pu l’organiser). 
Nous prévoyons de le faire plus régulièrement à l’avenir.
La meilleure chose à propos du quartier, ce sont les fêtes de 
quartier. «  Je ne suis pas un organisateur moi-même, mais 
j’aidé. »
«  Je trouve aussi fascinant le fait que le quartier soit très 
diversifié, avec des gens d’origines différentes qui parlent des 
langues différentes »
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10 jaar geleden. Eén van de eerste wijkprojecten is de 
oprichting van een Gasap. Deze afkorting staat voor 
‘groupes d’achats solidaires de l’agriculture paysanne’. 
Daarbij is het de bedoeling dat een wijk een gezamenlijke 
aankoop doet bij een boer uit de omgeving. Elke week 
halen de leden van deze Gasap dan een groentemand 
af op een centraal punt in de wijk. Op die manier wordt 
lokale productie en consumptie aangemoedigd. Op één 
van die groentenverdelingen komen twee muzikanten 
elkaar tegen: Fabien Mouton en Nico Depasse. De ene 
een gitarist en Franse zanger, de andere is creatief met 
elektronica. Tussen de soep en de patatten gaat het 
even over muziek en van het één komt het ander: het 
project “Mouton de Steppes” ziet het daglicht. Wat vr de 
ontmoeting in de Gasap een éénmansproject van Fabien 
was, verwordt tot een band waar Franse chanson en 
electro elkaar ontmoeten. Een eigenzinnige Vorste Franse 
electropopband was geboren enen eerste concert in Ten 
Weyngaert volgde snel.

Nu volgen Fabien en Nico hun eigen artistieke weg, maar 
ze hebben elkaar heel hard beïnvloed. Zo waagt Fabien 
zich nu ook aan de knoppen en durft Nico af en toe een 
Franse noot te zingen.

FR : Il y a 10 ans, l’un des premiers projets du quartier fut 
la mise en place d’un Gasap. (groupes d’achats solidaires 
de l’agriculture paysanne). L’intention était de promouvoir 
des achats conjoints, auprès d’un agriculteur de la région. 
Chaque semaine, les membres de ce Gasap ramassent 
une caisse de légumes à un point central du quartier. De 
cette façon, la production et la consommation locales 
sont encouragées. Deux musiciens vont se rencontrer 
lors d’une de ces distributions de légumes. Il s’agit de 
Fabien Mouton et Nico Depasse. L’un est guitariste et 
chanteur français. L’autre un créatif électronique. Entre la 
soupe et les patates, il y a un moment pour la musique. 
De fil en aiguille, le projet « Mouton de Steppes » est né. 
Ce qui, avant la rencontre au Gasap était un projet solo 
de Fabien, s’est transformé en un groupe où se côtoient 
chanson française et électro. Un groupe électro-pop 
français excentrique de Forest est né. Un premier concert 
a eu lieu à Ten Weyngaert.

Aujourd’hui, Fabien et Nico suivent leur propre chemin 
artistique. Il y a des influences réciproques très fortes. 
Fabien ose maintenant aussi appuyer sur les boutons et 
Nico ose chanter une note de temps en temps en français.

MOUTON DES STEPPES

FR : Née à Bucarest, notre voisine Ana Camélia 
STEFANESCU a étudié la musique à l’Académie de 
Bucarest avant de se spécialiser en chant.  Le Concours 
« Reine Elisabeth » où elle termine à la deuxième place 
la porte à développer sa carrière internationale.  Camélia 
se produit régulièrement en récitals en Italie, Belgique, 
Espagne, Maman  de 3 enfants, elle et sa  petite famille 
contribue grandement au rayonnement de notre quartier. 

Onze buurvrouw Ana Camélia STEFANESCU, geboren 
in Boekarest, studeerde muziek aan de Academie van 
Boekarest voordat ze zang ging studeren. De “Koningin 
Elisabeth”-wedstrijd, waar ze op de tweede plaats eindigde, 
stelde haar in staat om haar internationale carrière uit 
te bouwen. Camélia treedt regelmatig op in recitals in 
Italië, België, Spanje, moeder van 3 kinderen, zij en haar 
gezinnetje dragen enorm bij aan de uitstraling van onze 
wijk.

Ana Camélia STEFANESCU 

mouton des steppes Ana Camélia samen met Zeno
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FR : Je suis originaire de Halle. J’ai vécu des années 
dans le centre de Bruxelles puis je suis resté longtemps à 
l’étranger avant de je me retrouver à Forest

Je suis le père de Daan et Tone, tous les deux accrochés 
aux livres et aux écrans.

Dix ans dans le quartier Bervoets, c’est pour moi une 
véritable rétrospective, car je quitte le quartier.

A l’époque j’étais arrivée à Forest, avec la mère de 
mes enfants, après avoir vécu ensemble à l’étranger. 
Aujourd’hui, la relation est rompue, elle continue d’habiter 
le quartier, où j’ai d’abord loué un appartement avant d’en 
acheter un nouveau que j’ai loué entre-temps., également 
via Citydev.

Actuellement, je suis en train de déménager.

Les temps forts de ces dix années ? : la fête annuelle 
du quartier. Merci (surtout) à Mady, Géraldine et Samira 
d’avoir toujours mis la main à la pâte pour organiser toutes 
les activités.

Depuis, les dernières élections communales, j’ai assisté à 
un changement majeur de mentalité à Forest. 

On remarque plus d’attention pour la verdure, la qualité de 
vie, les usagers actifs de la route, la cohésion du quartier, le 
développement communautaire, les artistes et la culture. 
Ça pourrait être encore mieux, mais ça va dans le bon sens.

Je continue à me sentir «  connecté  » au quartier et à la 
commune puisque cela fait 10 ans que j’y habite. Je m’y 
suis fait des amis pour la vie. J’ai pu travailler pour la 

HANS DE CORTE 
quitte le quartier - verlaat de wijk

bibliothèque, pour Ten Weyngaert et pour 
le Marais Wiels. Ce sera moins intense à 
partir de maintenant, mais je continuerai 
à soutenir ces activités. Bien entendu, 
je travaillerai également avec le même 
dynamisme et le même engagement 
dans ma nouvelle commune de 
Molenbeek. Et si l’opportunité se 
présente et que cela peut encore être 
fait, alors je veux continuer à le faire 
pour Forest. On n’est donc pas encore 
débarrassé de moi.

Quartier Bervoets, portez-vous bien. 
C’est un au revoir, pas un adieu !

Ik kom oorspronkelijk uit Halle, ik 
heb jaren in het centrum van Brussel 
gewoond en verbleef een lange periode 
in het buitenland en strandde toen in 
Vorst.

Ik ben vader van Daan en Tone, ik ben notoire boeken- en 
schermtijdverslinders..

Tien jaar Bervoets is voor mij ècht terugblikken, want ik 
verlaat de wijk.
Ik ben indertijd toegekomen in Vorst, samen met de 
moeder van m’n kinderen, na samen in het buitenland te 
wonen. Ondertussen is de relatie afgebroken, zij blijft in de 
wijk wonen, ik huurde ondertussen.
Ik heb net een nieuw appartement gekocht, ook via 
Citydev, en ik ben bezig met verhuizen. 
De hoogtepunten in die tien jaar?: het jaarlijkse wijkfeest, 
dank je (vooral) Mady, Géraldine en Samira om hier telkens 
opnieuw jullie schouders onder te zetten.

Ik zag een grote mentaliteitswijziging in Vorst sinds de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen. Meer aandacht voor 
groen, leefbaarheid, actieve weggebruikers, wijkcohesie, 
samenlevingsopbouw, artiesten en cultuur. Het kan altijd 
nog beter, maar het gaat de goede kant uit.

Ik blijf me verbonden voelen met de wijk en gemeente: ik 
heb hier dan ook 10 jaar ‘gesleten’. Ik heb vrienden voor 
het leven gemaakt. Ik heb me kunnen inzetten voor de 
bibliotheek, voor Ten Weyngaert en voor Marais Wiels. 
Het zal vanaf nu minder intens worden, maar ik blijf die 
dingen een warm hart toedragen. Uiteraard zal ik me ook 
met dezelfde drive en engagement inzetten in mijn nieuwe 
gemeente Molenbeek. En als de gelegenheid zich voordoet 
en het er nog bij kan, dan wil ik dat ook voor Vorst blijven 
doen. Jullie zijn nog niet van mij van af .

Bervoets wijk, het ga je goed. This is a good bye, not a 
farewell.
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Rosslyn Wythes is in december in residentie in Ten 
Weyngaert. Op vrijdag 17 december geeft ze een try-
outvoorstelling. Bart Goeteyn interviewde haar.

Hoe beleefde je de voorbije corona-periode, 1,5 jaar nu al, 
voor een artiest moet dat lang zijn?
Moeilijk natuurlijk, gezien een deel van ons werk net 
met mensen werken is. Je kan dan misschien wel je 
conditie onderhouden thuis, maar dat is niet hetzelfde 
als repeteren, echt dansen, dansen met mensen en 
samenwerken met andere mensen. Ook hebben we de 
hele tijd projecten moeten cancelen en uitstellen en dan 
opnieuw organiseren. Op een bepaald moment werkt 
dit zeer demotiverend en begin je je hulpeloos te voelen, 
al die energie voor een project dat misschien niet zal 
plaatsvinden. En soms was het dan weer wel leuk te 
repeteren zonder resultaat of met een einddoel in zicht, 
maar na een tijd besef je dat het heel belangrijk is voor je 
artistieke werk om te delen met een publiek of met andere 
artiesten. Het is helemaal niet hetzelfde om dit voor jezelf 
te houden. Het delen en communiceren maakt net de 
essentie uit van wat je als artiest doet.

Was de periode ook inspirerend?
Zeker! Een moment om naar binnen te keren en echt te 
focussen op onderzoek en vast te houden aan ideeën. En 

Rosslyn Wythes: 
de Australische artieste voelt zich thuis in Vorst

INTERVIEW

op of een of andere manier is het ook 
bevrijdend om niet te moeten produceren. 
Fantastisch voor een tijdje, maar op 
den duur toch wel vrij moeilijk. Stelde 
ook vast dat doorheen de ideeën die je 
verwerkte in de dans, technologie meer 
op de voorgrond begon te treden. Ook 
in mijn schilder praktijk viel het op dat al 
die kleuren en ideeën mijn thuisgevoel 
begonnen te weerspiegelen. Het werd 
de plek die ik voortdurend belichaamde. 
Dingen worden plots zeer intiem, met 
een focus op uw eigen kleine biotoop, de 
straten in uw wijk. Kortom, positieve en 
negatieve dingen.

Hoe was het om opnieuw voor publiek 
te spelen?
In april reeds, voor 4 mensen maar, wat 
vreemd was, want het stuk was niet 
bedoeld voor zo weinig mensen. Maar 
het was fantastisch, want je ziet dat het 

publiek ontvankelijk is en het open staan voor kunst echt 
gemist heeft. En het is echt mooi om te zien hoe er zoveel 
respect is voor het artistieke werk as such. Echt touching. 
Die connectie met het publiek is erg kostbaar. Kunst is iets 
dat mensen waarderen en willen dat het gebeurt. Een hart 
onder de riem.

Wat betekent TW voor u? 
Het hart van een gemeenschap, een ontmoetingsplek 
voor erg veel verschillende soorten mensen. Niet direct 
mensen, die ik zou opzoeken, maar je ziet dan ineens een 
lokale gemeenschap. Vanuit een eigen artistieke kring 
kom je dan terecht in een ervaring van eenieder. De zomer 
van 2020 heb ik hier een residentie gedaan en heb ervan 
genoten om echt lokaal te connecteren. Er is de neiging te 
zeggen dat internationaal beter is, groter, het centrum van 
de stad beter, maar niet dus ...
Waar wil je leven?
Hier in Brussel! Ik ben op de plek waar ik wil zijn. Eigenlijk 
moeten we verhuizen, want onze huiseigenaar heeft het 
huis verkocht. We zijn dus op zoek naar een andere plek en 
zouden in deze buurt willen blijven wonen. Onze vrienden 
wonen hier, mooie parken, veel dingen die hier gebeuren 
(Park Poetik!). Wie haalt het in zijn hoofd om hier weg te 
gaan van deze fantastische plek, waar je jezelf deel van 
voelt uitmaken?

duden 16



Wie zijn je helden?
Moeilijke vraag ... iemand waar ik veel aan denk is Simon 
Biles, de Amerikaanse gymnaste. Ze ging naar Tokio en 
iedereen zei, je gaat 5 medailles winnen, voor ze er nog 
maar aan begonnen was. Uiteindelijk kreeg zij te maken 
met “twisties”, een moment dat uw brein out of synch 
is met je lichaam. Turnen is een zeer harde discipline, 
flipping en doing crazy things. Het is bewonderenswaardig 
om iemand te zien, die zoveel succes heeft behaald, om 
haar te zien stoppen, om haar even uit het circuit te zien 
stappen. Zij belichaamt onze collectieve ervaring van het 
coronavirus. De quarantaine dwong iedereen te stoppen 
en te vertragen en misschien te evalueren wat belangrijk 
is. Is het belangrijk om 1 miljoen dollar te verdienen en 
iedere dag te stressen of is het beter om te vertragen en na 
te denken van hoe je je leven wilt organiseren. Een kwestie 
van zelfrespect.

In mijn eigen domein kijk ik erg op naar David Hernandez 
(Brussels choreograaf), zeer inspirerend, iemand die 
toegewijd is aan zijn werk, iemand die ook garant staat 
voor een heel eigen pedagogie wat dansklassen en 
choreografie betreft. Hij besteedt heel veel tijd aan het 
ontwikkelen van een eigen taal.

Wat mogen we verwachten 17 december?
A big bang (lacht)! Het plan is om technologie te gebruiken. 
Altijd met technologie werken is vrij traag, dus laat ons 
zien hoe ver we geraken. De basisidee is een live camera 
die de performance registreert en dat wordt dan bewerkt 
via de computer, waar er een animatie of effect op 
wordt losgelaten en dit wordt dan weer geprojecteerd. 

Dus spelen met hoe je in plaats van 1 lichaam te hebben, 
via de computer meerdere lichamen kunt hebben of 
hoe je via een effect een mistig of vertekend beeld kunt 
verkrijgen. Zoals een instagramfilter. We zullen ook werken 
met verschillende schermen, met spiegels ook en hoe die 
dan een beeld kunnen reflecteren, om dan via een camera 
te spelen met meerdere perspectieven. Het zal een soort 
van installatie set up worden, waarbinnen ik zal dansen en 
zal tonen waarmee ik bezig ben. Het zou ook fijn zijn om 
een soort van open ruimte te creëren, zodat eenieder kan 
interfereren en zien hoe de bewegingen zich vertalen naar 
de projectie. Het zal een presentatie zijn, maar interactief, 
zodat mensen zelf kunnen experimenteren met deze 
technologie. Het is leuk om dit spelelement erin te bouwen.

Je eindigt je mails altijd met “ As an Australian citizen, 
I acknowledge Aboriginal and Torres Strait Islanders 
as the original custodians of Australia whose land was 
never ceded. I pay my respect to elders past and present, 
and honour the presence of ancestors residing in the 
imagination of the land. “ Als een tag als het ware, hoezo?
Australië werd gekoloniseerd door het Britse Rijk ofschoon 
er al mensen woonden, de Australische Aboriginals. Er 
dienen nog veel stappen gezet ter verzoening. Het is 
belangrijk om respect te tonen ten aanzien van het feit dat 
Australië nog steeds bezet is, analoog aan het Israëlisch 
Palestijns conflict. Hun cultuur & verhalen draaien dikwijls 
rond connectie met het landschap, verhalen die gedurende 
het kolonisatieproces vernietigd werden en verloren zijn. 
Het is belangrijk om dit te blijven aankaarten. Er zijn nog 
veel verhalen die verteld dienen te worden.
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Vanaf 15 oktober ‘21 gelden er nieuwe Corona-afspraken 
voor alle gebruikers en activiteiten in onze gebouwen. 
Voor een aantal activiteiten zal het Covid Safe Ticket 
(CST) verplicht zijn en zal u door een vertegenwoordiger 
van het GC of van de organisator van een activiteit 
gevraagd worden om
 een Covid Safe Ticket  en een identiteitsbewijs 
voor te leggen.

Het Covid Safe Ticket (QR-code) wordt gescand. Indien 
de scan ‘Groen’ is dan heeft u toegang, is de scan ‘rood’ 
dan heeft u geen toegang tot de activiteit.
Alvast bedankt om samen met ons verder te werken aan 
een veilige omgeving.
Team GC Ten Weyngaert 

Toepassing in Ten Weyngaert
Mondmaskerplicht in alle gangen en toiletten
Gebruikers van het gebouw
Elke huurder van onze infrastructuur is verplicht om 
deze maatregelen toe te passen voor de begeleiders EN 
deelnemers van de activiteit. Via  https://coronavirus.
brussels/ bekomt u alle info ivm CST en de scan app die u 
moet gebruiken ter controle.
Indien u ervoor kiest om dit niet te doen dan annuleren 
we voor de looptijd van deze maatregelen uw contract. 
Gelieve ons te laten weten welke beslissing uw organisatie 
neemt.

Deelnemers
Sport-activiteiten: Er is een CST-plicht voor alle 
sportactiviteiten. Bent u ingeschreven voor 1 van onze 
sportactiviteiten en wenst u omwille van de nieuwe 
maatregelen niet verder deel te nemen, dan betalen wij u 
het saldo van uw inschrijving terug. U kan ons telefonisch 
of per mail bereiken hiervoor.

De niet-sportieve lessen worden tot eind dit jaar 
georganiseerd in een Covid Safe omgeving: dat wil 
zeggen: beperkte capaciteit in de zaal, mondmasker op 
bij verplaatsing, voldoende verluchting hebben en de CO2-
meter in de gaten houden.

Culturele en grote activiteiten: Het Covid Safe Ticket is 
altijd van toepassing. Uw covid-safe bewijs wordt elke 
keer gescand aan de deur van de activiteit.
De maatregelen vanaf 15 oktober 2021:

Altijd:
Mondmaskerplicht en afstand houden: 
In gangen en toiletten
Ontsmet of was regelmatig de handen.
CST verplicht voor:
Alle sportactiviteiten vanaf 16 jaar
Trainers/monitoren dragen een mondmasker

CST verplicht voor:
Alle andere activiteiten met meer dan 50 personen 
(kinderen inbegrepen) vanaf 16 jaar.

CST optioneel voor:
Enkel bij niet sport-activiteiten van minder dan 
50 personen.
Indien je voor geen CST kiest dan gelden de volgende 
voorwaarden.
• Covid capaciteit van de zaal wordt verlaagd.
• Mondmasker en afstand houden

De maximum-capaciteit van de zalen en lokalen in 
GC Ten Weyngaert volgens de geldende maatregelen:
In de gangen en gemeenschappelijke ruimte: altijd 
mondmasker op!

CORONA-MAATREGELEN IN TEN WEYNGAERT VANAF 15/10/2021

Zonder covid safe ticket 
(geen sportactiviteiten)

Met covid safe ticket

Podiumzaal
 met/zonder tribune

Niet mogelijk Met tribune:
162/zonder: 300

cafetaria 25 80

keuken 6 12

Lodewijk De Raet 25 40

vitrine 25 80

jeugdbar 20 35

Studio 3 20 30

Studio 2 6 10

Studio 1 15 30

sportzaal Niet mogelijk 50

fitnessruimte Niet mogelijk 30

Meer info op: https://coronavirus.brussels/
Voor het CST: https://coronavirus.brussels/.../covid-safe-ticket-faq/

Zonder covid safe ticket 
(geen sportactiviteiten)

Met covid safe ticket

Podiumzaal
 met/zonder tribune

Niet mogelijk Met tribune:
162/zonder: 300

cafetaria 25 80

keuken 6 12

Lodewijk De Raet 25 40

vitrine 25 80

jeugdbar 20 35

Studio 3 20 30

Studio 2 6 10

Studio 1 15 30

sportzaal Niet mogelijk 50

fitnessruimte Niet mogelijk 30

Meer info op: https://coronavirus.brussels/
Voor het CST: https://coronavirus.brussels/.../covid-safe-ticket-faq/
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Zonder covid safe ticket 
(geen sportactiviteiten)

Met covid safe ticket

Podiumzaal
 met/zonder tribune

Niet mogelijk Met tribune:
162/zonder: 300

cafetaria 25 80

keuken 6 12

Lodewijk De Raet 25 40

vitrine 25 80

jeugdbar 20 35

Studio 3 20 30

Studio 2 6 10

Studio 1 15 30

sportzaal Niet mogelijk 50

fitnessruimte Niet mogelijk 30

Meer info op: https://coronavirus.brussels/
Voor het CST: https://coronavirus.brussels/.../covid-safe-ticket-faq/

AFSCHEID VAN MAMA PIA
Ten Weyngaert vernam het overlijden van  ‘mama’ Pia 
Makengo, de voorzitster van Firefec Bandudu en bekend 
gezicht in het sociaal-culturele leven  in Vorst.

Ze werd 76 jaar geleden geboren in Congo, studeerde in 
België af als regentes wiskunde, economie en godsdienst. 
Ze trouwde, kreeg vijf kinderen. In 1977 ging de familie 
naar Congo.  Zij gaf les in een lyceum in Kinshasha. In 
1988 moest de familie vluchten voor de Mobutudictatuur. 
In Brussel gaf ze les in verschillende scholen.

Met Firefec Bandudu organiseerde ze Congolese senioren, 
de vereniging is lid van FMDO (onze vroegere buren), ze 
werkte samen met Al Manar. Ze kwam regelmatig over 
de vloer in Ten  Weyngaert en werkte zelfs mee met de 
verzending van ‘Duden’.

Haar lach werkte aanstekelijk. Haar openheid naar de 
anderen, gaf zin om met haar samen te werken. We zullen 
haar echt missen.

We bieden haar familie en vrienden onze deelneming aan.

02.11- 05.11 speelweek voor kinderen 

03.11.2021 11:00 en 14:00: ciné kadé in het kader van Filem’on

14.11.2021 11:00 > 13:00: boerenbrunch i.s.m. Bloum

19.11.2021 19:00: vernissage dubbeltentoonstelling Elise Wynen/Gaetan Carlier

28.11.2021  11:00 en 15:00: 7 x zondag villa wenkelbrauw (7+)

03.12.2021  20:00: tw classicsconcert

08.12.2021  14:00: cinékade: Wiplala

17.12.2021  20:00: try out Rosslyn Wythes + tentoonstelling Karin Vyncke

check www.tenweyngaert.be

We bieden haar familie en vrienden onze deelneming aan.

AGENDA NOVEMBER- DECEMBER 2021

IN TEN WEYNGAERT

SAVE THE DATE: 30.01.2022 NIEUWJAARSFEEST TEN WEYNGAERT

Foto: Elisabeth Calllens
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v.u. Jan De Loof - Bondgenotenstraat 54 - 1190 Vorst- 0448.627.671 - RPR Brussel

Duden is het tweemaandelijks gemeenschapsblad van Ten Weyngaert. 
Het verschijnt in september, november, januari, maart en mei. Het wordt gratis verspreid aan alle 
geïnteresseerde Vorstenaren. Uw vrijwillige steunbijdrage is steeds welkom op rekeningnummer 
BE62 3630 5731 9461.

Centrumverantwoordelijke: Marc Absolon
Deze Duden werd gemaakt in samenwerking met een aantal bewoners van de Bervoetswijk: Gaetan Carlier, 
Geraldine Delaitte , Samira Baurzoti, Hans De Corte, Ann Depoorter en met hulp van Michèle Peyrat

Wil je meewerken aan Duden? Neem contact op met Ten Weyngaert
Adres van de redactie: Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst 

Wil je voortaan de Duden per post of in je mailbox ontvangen? Scan deze code en 
registreer je snel. Of surf naar https://forms.offi ce.com/r/4nFJdNausL om je te registreren.

OPENINGSUREN ONTHAAL
Maandag 9:00  > 18:00
Dinsdag 9:00  > 18:00
Woensdag 9:00  > 18:00
Donderdag 9:00  > 18:00
Vrijdag 9:00  > 17:00

Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 – 1190 Vorst
tel 02/340.95.80.
email tenweyngaert@vgc.be
http://tenweyngaert.vgc.be
rekeningnummer BE62 3630 5731 9461


