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WOLUWE

Het jaarlijks terugkerend spektakel van de Brussels Con-

certband. Dit jaar met een speciale focus op internatio-

naal Brussel. Koop snel je kaarten. Brief in bijlage 

BRUSSEL

Maak kennis met de verschillende dichters die meewerk-

ten aan het meertalige gedicht voor Interlitratour. Ga voor 

gratis kaarten naar www.interlitratour.be. pag. 4

VLAAMS-BRABANT
Meer samenwerking tussen Brussel en Vlaams-Brabant 
loont. Vanaf deze editie lees je in de Kortweg meer over 

wat WF Vlaams-Brabant jou te bieden heeft.  pag. 9
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BRUSSEL - Met onze ‘Brussel achter de 
schermen’ reeks geeft het Willemsfonds zijn 
leden de kans achter de schermen te duiken 
van allerhande instellingen, musea en be-
drijven. Na verschillende succesvolle edities 
valt er nog steeds heel wat te ontdekken in 
onze hoofdstad. Daarom heeft het Willems-
fonds ook voor het nieuwe jaar weer een 
uitgebreid aanbod aan activiteiten. 

We beginnen het jaar goed met een culturele 

uitstap naar het splinternieuwe Kanal. Dit toe-

komstig museum voor hedendaagse kunst in de 

oude Citroëngarage heeft in samenwerking met 

het Centre Pompidou de ambitie uit te groeien tot 

de grootste culturele instelling op het grondgebied 

van het Brussels gewest. En groot zal het worden, 

want Kanal wordt met een oppervlakte van 35.000 

m² een droomplek voor iedereen die houdt van 

kunst. Als je de kans wil grijpen al eens een kijkje 

te komen nemen in één van de architecturale 

iconen van onze hoofdstad, schrijf je dan zeker in. 

Ook op donderdag 14 februari kun je genieten van 

een prachtig stukje Brusselse architectuur tijdens 

ons bezoek aan de grote synagoge van Brus-

sel. Tijdens dit geleid bezoek verken je de rituelen 

en tradities van het joodse geloof. Ook krijg je de 

kans de geschiedenis van de joodse gemeenschap 

in Brussel en die van de synagoge zelf te ontdek-

ken. 

Er is voor elk wat wils. Zo kunnen de voetbalfana-

ten onder ons hun hart ophalen tijdens een bezoek 

aan de Brusselse voetbalploeg Racing White Da-
ring Molenbeek op 16 februari. Maar ook voor zij 

die geïnteresseerd zijn in de wetenschappen staan 

er interessante activiteiten op de agenda. Op 16 

februari staat er bijvoorbeeld een bezoek achter 

de schermen van het VUB Roboticalab gepland. 

De VUB heeft een traditie van innovatie om trots 

op te zijn. In dit opzicht valt Prof. Dr. Bram Vander-

borght’s baanbrekend werk in Robotica zeker niet 

te vergeten. Hij leidt een Robo-lab met meer dan 

70 onderzoekers, werkt rond kruisbestuiving tus-

sen onder andere psychologen, ingenieurs en eco-

nomisten via BruBotics en brengt robots naar de 

industrie via veelbelovende samenwerkingen zoals 

met Audi Vorst. Prof. Vanderborght en Vlaams 

volksvertegenwoordiger Franc Bogovic nemen je 

mee achter de schermen van het VUB Robolab om 

te zien hoe al die innovatie werkt! 

Op maandag 18 februari krijg je dan weer de kans 

een geleid bezoek te brengen aan het Delta-
ziekenhuis te Oudergem, dit in het bijzijn van 

minister Guy Vanhengel. Het ziekenhuis, dat deel 

uitmaakt van de Chirecgroep, is de eerste volledig 

nieuw gebouwde ziekenhuissite in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest in 40 jaar. Het gloednieuwe 

‘full led en full digital’ ziekenhuis dat zich met recht 

en rede één van de modernste in België mag noe-

men, is zeker het bezoeken waard. 

Tegen de zomer is de Brusselse voetgangerszo-
ne afgewerkt. De beroemde Brusselse Boulevards 

ondergaan sinds eind 2017 een gedaantewisse-

ling. Het Brusselse stadshart zal er nooit meer het-

zelfde uitzien. Ook de Nieuwstraat, de Sint-Goriks-

wijk, de Antwerpsepoort en de ‘Ilôt Sacré’ krijgen 

een make-over. Maar hoe kwam die heraanleg 

eigenlijk tot stand? Samen met voormalig schepen 

van Openbare Werken Els Ampe en de architecten 

van SUM projects ontdek je het verhaal van de 

voetgangerszone en vele weetjes over het rijke 

Brusselse verleden.   

Ook Brusselse parlementsleden Carla Dejonghe 

en René Coppens nemen graag deel aan onze 

‘Brussel achter de schermen’ reeks. Zo nodigt 

René Coppens je op donderdag 14 maart van 

harte uit voor een groepsbezoek aan het Brusselse 

Justitiepaleis. Omwille van de omvang en de tot-

standkoming wordt het Justitiepaleis beschouwd 

als één van de meest controversiële bouwwerken 

uit de Belgische geschiedenis. Het werd ontwor-

pen door architect Joseph Poelaert in de jaren 

1860 en werd een dikke twintig jaar later inge-

huldigd. Om de bouw van het Justitiepaleis op de 

Galgenberg te kunnen realiseren, werd een groot 

deel van de Marollen met de grond gelijk gemaakt. 

Met een oppervlakte van 110.000 m² was het Jus-

titiepaleis toentertijd het grootste profane gebouw 

van Europa. Onze rondleiding door dit majestueuze 

gebouw vindt plaats onder begeleiding van een 

ervaren gids. 

Carla Dejonghe neemt je op 19 maart dan weer 

mee naar de MIVB-stelplaats in Delta (Ou-

dergem) en de simulator waarmee toekomstige 

metrobestuurders opgeleid worden. Vervolgens 

vertrekken we naar de metro dispatching in Park, 

waar we eveneens een rondleiding krijgen. 

Nadat je alles te weten bent gekomen over de 

werking van ons openbaar vervoer, geven we je op 

dinsdag 19 maart ook de kans een kijkje te nemen 

in de eerste klimaatneutrale autofabriek van het 

land. De Audi-fabriek in Vorst was jarenlang 

verboden terrein voor pottenkijkers. Dat had alles 

te maken met de top secret ontwikkeling van de 

Audi e-tron, de eerste volledig elektrische SUV van 

het merk met de vier ringen. Nu de productie van 

het nieuwe model op volle toeren draait, mogen we 

opnieuw een kijkje nemen achter de schermen.

Al deze activiteiten laten je Brussel op een 

compleet nieuwe manier ontdekken en geven zo 

een unieke inkijk in onze hoofdstad. Wacht niet te 

lang voor je inschrijft, want het aantal plaatsen is 

beperkt. Alle praktische informatie vind je in de 

poster links of in de kalender. •

Brussel Achter De Schermen
Verruim je blik op Brussel!

KANAL
Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 

De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
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BRUSSEL - Wigbert ken je mis-
schien van zijn evergreen “Eb-
benhouten blues”. Het nummer 
werd ondertussen zelfs opge-
nomen in de eregalerij van de 
Vlaamse klassiekers van Radio 
2. 

Wist je echter ook dat hij naast een 

mooie solocarrière in de kleinst-

kunst ook actief was begeleidend 

gitarist van o.a. Axelle Red, Jo 

Lemaire en andere artiesten? 

Kortom, een veelzijdige kunstenaar! 

Op maandag 11 maart komt hij naar 

Brussel, waar hij voor het Willems-

fonds en de Willemsfondsschool 

(onze avondschool waar lessen 

Nederlands worden gegeven) op zal 

treden.

Jij kan erbij zijn! Kom naar het 

optreden, geniet mee van de 

muziek en maak nadien gerust een 

praatje met de studenten van de 

Willemsfondsschool (een drankje is 

inbegrepen). •
Een organisatie van Willemsfonds 

Brussel-Centrum

Maandag 11 maart om 
19u00
HuisvandeMens Brussel, 
Sainctelettesquare 17, 1000 
Brussel
5 euro
Inschrijven via suzanne.
terhaar@willemsfonds.be

Kleinkunst met 
Wigbert

Het UZ Brussel (vroegere naam AZ-VUB) is het ziekenhuis van de Vrije 

Universiteit Brussel. Het werd 40 jaar geleden opgericht. Het UZ Brus-

sel is het enige Nederlandstalig ziekenhuis in Brussel. Er werken 3700 

mensen, telt 800 bedden en is jaarlijks goed voor 30.000 opnames en 

370.000 raadplegingen in de polikliniek.De spoeddienst van het UZ Brus-

sel is de grootste van Vlaanderen met 73.000 spoedopnames/jaar.

Vooral het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde is internationaal 

bekend. Het behandelt vruchtbaarheidsstoornissen van mannen en 

vrouwen, waardoor het een wereldwijde reputatie heeft opgebouwd. In 

de eerste 25 jaar van zijn bestaan zagen meer dan 15.000 baby’s er het 

levenslicht na een behandeling van hun ouders in het centrum van het UZ 

Brussel. 

Sinds 1 december 2018 kan elke patiënt die opgenomen is in het UZ 

Brussel zijn eigen huisdier of een van de ‘villahonden of -katten’ in een 

huiselijke sfeer ontmoeten in Villa Samson. Voorwaarde is wel dat zijn 

ziektebeeld contact met dieren toelaat en dat de behandelende arts 

daarmee instemt. 

Dit jaar opent het eerste Ronald McDonald Huis zijn deuren in België. Dit 

is een samenwerkingsproject met de hamburgerketen McDonald. Het huis 

zal tien privékamers tellen. Voor een bedrag van 10 euro per dag zullen 

de gezinnen beschikken over een eigen kamer zodat ouders en hun zieke 

kinderen een paar dagen samen kunnen doorbrengen. •
Een organisatie van Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost 

Woensdag 20 maart om 09u30
UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
Gratis deelname
Inschrijven via pjdecoster@willemsfondsbrussel.be of 02/549 
65 37

Bezoek aan het UZ 
Brussel 

Deze week zetten we Pieter-Jan in de spotlight!

 
Bij welke afdeling ben je vrijwilliger?
Schaarbeek-Evere-Sint-Joost. 

 

Waar ben je opgegroeid en hoe ben je in Brussel beland? 
Ik ben geboren in Kortenberg (tussen Brussel en Leuven), maar veel familieleden van mij 

woonden in Schaarbeek en Evere. Zo heb ik dus al van jongs af aan een band met deze 

gemeenten en met de stad Brussel in het algemeen. Ik ben naar de middelbare school 

gegaan in Tervuren en heb daarna recreatiemanagement aan de Erasmushogeschool 

Brussel gestudeerd. Veel van mijn vrienden wonen hier en ik heb het gewoon zo naar mijn 

zin in Brussel dat ik hier ben gebleven.

 

Waarom is Brussel volgens jou een leuke plaats om te wonen?   
Brussel trekt mij in de eerste plaats aan omdat ik goede jeugdherinneringen heb hier. 

Hoewel ik misschien niet ben opgegroeid in Brussel, liggen mijn roots hier wel. Bovendien 

vind ik Brussel een bruisende stad waar constant interessante activiteiten worden georga-

niseerd. Zowel op vlak van cultuur als op vlak van amusement is er altijd wel iets te doen.

 

Hoe ben je bij het Willemsfonds terechtgekomen?
Uit interesse voor de gemeenten Schaarbeek en Evere die me, dankzij mijn familiebanden, 

zeer nauw aan het hart liggen. In deze gemeenten, en dan vooral in Schaarbeek, is er een 

geweldig cultureel patrimonium aanwezig. Het zijn gemeenten die zo veel te bieden heb-

ben en ik wil dat gewoon tonen aan anderen.

 

Wat maakt het Willemsfonds interessant voor jou? 

Kenmerkend voor het Willemsfonds is het diverse aanbod. Een aanbod van verschillende 

mensen voor verschillende mensen. Iedereen kan wel een activiteit vinden die aansluit bij 

zijn of haar interesses, wat deze ook mogen zijn. Als vrijwilliger kan je eigenlijk organise-

ren waar je zelf zin in hebt en je zal altijd wel een doelgroep vinden hiervoor. Zo interes-

seert mijn collega Glenn zich bijvoorbeeld in klassieke muziek en hij krijgt dan de kans 

concerten te organiseren. Mijn favoriete activiteiten zijn de verschillende geleide wande-

lingen door Brussel. Op 26 januari organiseren wij bijvoorbeeld “Steegjes treden in het 

daglicht”, een geleide wandeling door de honderden smalle, vaak doodlopende steegjes 

van Brussel. Daar kijk ik zeker naar uit. Dankzij deze wandelingen leer je altijd nog andere 

hoeken van de stad kennen.

 

Wat wil jij met de afdeling Schaarbeek-Evere-Sint-Joost bereiken voor deze 
regio?  
Ik wil mensen een leuk alternatief in hun vrije tijd bieden. Dat moeten ook niet alleen maar 

mensen zijn die in deze gemeenten wonen. Iedereen is welkom en dat merken we ook. 

Natuurlijk komen er altijd veel mensen uit Schaarbeek, Evere en Sint-Joost naar onze 

activiteiten, maar ook hebben we een publiek van de rand van Brussel en zelfs van de zee. 

Ik wil eigenlijk gewoon voor iedereen het culturele aanbod van deze drie gemeenten in de 

verf zetten.

 

Wat zijn volgens jou nog enkele aandachtspunten waar het Willemsfonds aan 
kan werken?
Er is eigenlijk onlangs al heel wat verbeterd dankzij de modernisering van het Willems-

fonds (nieuwe website, nieuw logo,...). Ik zou niet meteen weten wat we nog kunnen 

verbeteren. De meeste mensen zouden waarschijnlijk antwoorden dat we een jonger 

publiek moeten aantrekken, maar ik weet niet of ik het daar per se mee eens ben. Het is 

nu eenmaal een feit dat we in het algemeen een oudere doelgroep hebben. Daar is ook 

helemaal niets mis mee. Je kan zo een dingen nu eenmaal niet forceren he. Bovendien 

merk ik dat er al best vaak jongere mensen deelnemen aan onze activiteiten. Ik ga nu niet 

vaak op stap met een groep tieners, maar twintigers en dertigers zijn zeker te vinden voor 

onze activiteiten. 

 

Wat is tot nu toe jouw favoriete evenement van het Willemsfonds? Dit kan iets 
zijn dat jij hebt georganiseerd of gewoon een moment waar je mooie herinne-
ringen aan hebt.
Het allerleukste vond ik één van de eerste activiteiten die ik heb helpen organiseren: de 

voorstelling van het boek “Aftrap in Brussel” van Kurt Deswert. Dit gebeurde in clubhuis 

van Crossing Schaarbeek (dicht bij het Josaphatpark). Mijn nonkel heeft nog gevoetbald 

bij Crossing Schaarbeek en die familiale band is erg belangrijk voor mij. Ook vond ik het 

geweldig dat ik tijdens deze voorstelling Ariël Jacobs, de ex-trainer van Anderlecht, heb 

kunnen ontmoeten. Ik kijk met een warm gevoel terug naar die dag. 

Welke vrijwilliger verdient het volgens jou om volgende maand in de spotlight 
te worden gezet?
Volgens mij verdient Marc Daniëls van de afdeling Willemsfonds Jette het om volgende 

maand eens in de bloemetjes te worden gezet. •

Vrijwilliger in de spotlight!
BRUSSEL - De grote kracht van het Willemsfonds 
zijn onze vrijwilligers. Daarom hebben we 
besloten elke maand één van hen in het 
zonnetje te zetten. Zo willen wij hen bedanken 
voor hun harde werk.

SCHAARBEEK-EVERE-SINT-JOOST - Op woensdag 20 maart om 
09u30 zal het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost in het 
bijzijn van Brussels minister Guy Vanhengel een bezoek bren-
gen aan het UZ Brussel te Jette. 

Afbeelding: Bart Moens
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Een literaire hongerstilling
20 februari om 18u00
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

PEN in de Bib (met muzikale omlijsting)
21 februari om 19u30
Bib Etterbeek Oudergemlaan 191, 1040 Etterbeek

Parels uit de Oost-Europese Literatuur
22 februari om 19u00
Arthis, Vlaamsesteenweg 33, 1000 Brussel

BRUSSEL - Op 14 december 2018 stelde de VUB-onderzoeksgroep BRIO haar vierde taalbarometer voor. Daaruit blijkt dat steeds meer Brus-

selaars zich uitdrukken in het Nederlands: bij het winkelen, op de werkvloer, met de buren en onder vrienden. Als één van de vaak meerdere 

talen die ze machtig zijn.

 

René COPPENS: “In onze superdiverse wereldstad, met burgers die er dagelijks aankomen en vertrekken, houdt het Nederlands dus wel 
degelijk stand. De boodschap is duidelijk: blijven investeren in ons Nederlandstalig onderwijs en inzetten op meertaligheid.” •
 Meer info over de vierde taalbarometer vind je op www.briobrussel.be

Meer Nederlands in Brussel: ‘’Ons positief beleid 
werpt vruchten af!’’

BRUSSEL - In december 2018 opende Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika opnieuw 
de deuren na een renovatie van meer dan vier jaar. Het gebouw, alsook de inhoud van het 
museum werden grondig onder handen genomen en het resultaat hiervan werd alom gepre-
zen. Het Willemsfonds geeft je de kans op zaterdag 6 april zelf dit prachtig gerenoveerde 
museum te komen bewonderen. 

Voor slechts vijf euro kun je genieten van de geleide rondleiding ‘A blend of central Africa’. Tijdens deze 

rondleiding worden de highlights van de permanente tentoonstelling toegelicht. 

De vernieuwde permanente tentoonstelling heeft als doel de bezoeker een beter beeld te geven van 

het hedendaagse Afrika. Daarnaast krijgt de bezoeker ook een veel kritischer verhaal over het koloniale 

verleden aangeboden. 

De gids zal je meer informatie geven over de vernieuwing van het museum en het doel hiervan. Ook zal zij 

je een selectie interessante stukken tonen die gecorreleerd worden aan onze multiculturele samenleving, 

aan maatschappelijke kwesties en duurzame ontwikkeling.•
Een organisatie van Willemsfonds Neder-Over-Heembeek, Schaarbeek-Evere-Sint-Joost, Sint-Agatha-Ber-

chem, Woluwe, Etterbeek, Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek.

Zaterdag 6 april om 10u45
Afrika Museum, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
5 euro
Inschrijven via woluwe@willemsfonds.be of 0497/85 25 91 

Het Brussels volkste-
joeter
De vuinoem
NEDER-OVER-HEEMBEEK/ 
ZUIDWEST-BRUSSEL - Om bij
te dragen tot het behoud van 
het Brussels dialect, zullen de 
afdelingen Neder-Over-Heem-
beek en Zuidwest Brussel de 
komedie gebracht door het 
Brussels Volkstejoeter “DE 
VUINOEM” bijwonen.

Een sympathieke reünie met 

gezellig etentje draait uit op een 

slaande ruzie onder vrienden 

omdat men niet akkoord geraakt 

over de naamkeuze van de baby 

op komst. 

Van de gelegenheid wordt gebruik 

gemaakt om nog openstaande 

rekeningen te vereffenen. Opge-

spaarde frustraties komen boven 

tafel, geheimen worden opge-

biecht en relaties glijden vloekend 

en tierend naar de rand van de 

afgrond. 

Vreemd genoeg kan dit gegeven 

een recept zijn voor zowel een 

komedie als een tragedie. Of iets 

er tussenin.

 

De plaatsen voor deze voorstelling 

zijn beperkt, tijdig inschrijven is 

dus de boodschap! •
Een organisatie van Willemsfonds 

Neder-Over-Heembeek en Wil-

lemsfonds Zuidwest-Brussel. Let 

op: twee verschillende data, loca-

ties en prijzen.

Donderdag 14 maart om 
20u00 (ten laatste 19u45 
aan de ingang)
“De Factory”, Willem 
Lambertstraat, 10, 1930 
Zaventem
17 euro per persoon (in-
dien  65+ = 16 euro)
Inschrijven via denise.
vergeylen@telenet.be of 
0476/85 73 50

Zondag 31 maart om 
15u00
CCU Ukkel, Rodestraat 47, 
1180 Ukkel
€12 en €8 voor leden
Inschrijven via pjdevos@
willemsfondsbrussel.be of 
02/ 213 71 45

Rondleiding Afrika Museum 
‘A blend of central Africa’ 

26 march 2019 
19:00 
VUB 
Campus 
Etterbeek 
Aula Q A

TECHNOPOLITICS 5  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Info: info@elsampe.be of 02.549.65.22

BRUSSEL - Na het overweldigende succes van de vorige edities werkt het Willemsfonds ook 
dit jaar mee aan het interculturele festival Interlitratour. 

De literaire smeltkroes in Brussel is een culturele rijkdom die we niet genoeg naar waarde kunnen schat-

ten en dat wil dit festival dan ook in de verf zetten. Van 20 tot 23 februari zullen er daarom op diverse 

plaatsen in Brussel literair-artistieke manifestaties plaatsvinden. Enkele activiteiten lichten we hieronder 

uit, maar voor het volledige (gratis) programma, kun je terecht op www.interlitratour.be.

INTERLITRATOUR 
EEN DIVERSE AGENDA

Een reis rond de wereld

23 februari om 14u30

Kuumba Waversesteenweg 78, 1050 Elsene

Slotevent Interlitratour 

23 februari om 20u00

Harp center Brussels Théodore Verhaegenstraat 

188, 1060 Sint-Gillis
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Nhu Quynh de 

Prelle 
Saida Manai Dessy Tsvetkova Nerkiz Sahin

INTERLITRATOUR
Een intercultureel en literair parcours doorheen Brussel

Ce matin avec un café
devant la fenêtre

Guardo alla bellezza della natura,
mentre penso al mio futuro.

Thi ca và tình yêu, Tình yêu và tự do, Tự do và Hạnh phúc.
Được sống, được chết như một sự lựa chọn của quyền con
người.
Giữa những ngôn ngữ khác nhau, tiếng nói khác nhau, tiếng
con người được yêu thương, được khát vọng và được sống
bình đẳng

  مر.. مر
...طعمها مر هذه الحياة .. أحس وكأنني كما شيء ال وجود له...غارقة وسط بحر تتدافعني أمواجه..بعيد عنك وطني ارضى مشتاقة إليك امي
( شعر سعيدة المناعى – تونس )

 االرملة المحرومة هى ليست كل من مات زوجها وتبخر مثل مطر حامض، انما االرملة هى من جف حنانها وتبدد عشقها كالسراب ، واليتيم
هو ليست كل من فقد ابواه بل اليتيم من فقد ذاته متقفيا اثر االغبياء

kling kling vi är en vind som skall röra vid klockspelet
vi skall skriva våra dikter i sav, syre, vatten och sand.

Красотата е навсякъде, само трябва да погледнеш и да видиш:
Тя е в нас, и най-вече на земята е, но и горе, сред звездите.

Iar când Iubirea ne oprește din fuga fără țel, în sfârșit înțelegem totul…
Și iată-ne drumul prin viață brusc iluminat de licărul Speranței, care crește, crește!

La belleza es por lo cual no puedo recordar cómo era la modelo.
Y gracias a la belleza, acepté hacerle el retrato sin cobrar el doble.

Entbunden der Muttersprache, bin ich fremd, wo ich bleiben will.
Den Winter kommen sehen, ein grosses, weisses Schiff.
Auf einem Stein, Luftwurzeln nach allen Seiten ausstreckend, stehe ich schon lange so.
Verschwiegen wächst Heimat in mir.

Yağmur gibi kelime yağıyor 
Kalpten ve ruhumuzdan geçiyor
Dokunarak..

Волшебный стелется туман, преображая на лету
Жизнь – то в пленительный обман, то – в мимолётную мечту.
И гор заоблачная сень в снегах небесной чистоты –
Как ускользающая тень вселенской хрупкой красоты.

When the fog is low, the view seems uncertain ... I love these moments with distant flavours, 
Where everything looks fixed but mostly ephemeral, like the stealthy beauty of our universe. 
The strange shadow of the stars illuminates the hell that lives within 
When the morbid hope fights to get out of this orbit.

Op ’t eind, is dit wie wij zijn, wij, de dichters, 
we bewandelen straten van alle steden en dorpen,
Wij fluisteren, declameren, schreeuwen en scrollen alle woorden
wereldwijd, wij horen elkaar grenzeloos zijn in alle talen. 
Onze stilte is onze keuze, wanneer we beslissen diep adem te halen. En zo verder, en verder, en verder...
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VU: Interlitratour, Suzanne ter Haar, Antwerpselaan 30 1000 Brussel / vormgeving : Jelle Jespers
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BRUSSEL - Na het overweldigende succes van de vorige edities werkt het Willemsfonds ook dit jaar mee aan het interculturele festival Interlitratour. De agenda 
kon je reeds terugvinden op de vorige pagina van deze Kortweg. Als voorproefje van dit multiculturele literaire evenement hebben 14 dichters, elk in hun moe-
dertaal, samen één multilinguaal gedicht geschreven. Het resultaat hiervan werd gedrukt op posters en flyers doorheen de stad. Wij vroegen enkele van de deel-
nemende dichters wat Brussel voor hen betekent en wat hun ertoe heeft gezet deel te nemen aan dit project.

Jan Ducheyne
Ik ben geboren in 

Oostende en ver-

huisd naar Brussel 

omdat mijn lief daar 

woonde. Tien jaar 

en een tweeling 

van zes later ben ik zeer blij dat ik 

deze keuze heb gemaakt. Zij is de 

vrouw van mijn leven, dus verhuizen 

was vanzelfsprekend. Bovendien 

voel ik mij echt thuis in deze stad 

met zijn grilligheid, zijn chaos en zijn 

internationaal en centraal karakter. 

Er altijd wel de mogelijkheid iets 

te ontdekken wat je de dag voor-

dien nog niet had opgemerkt. Zo 

hoorde ik bijvoorbeeld een hele tijd 

geleden dat er een initiatief was 

dat ‘Bewogen’ heet. ‘Bewogen’ wil 

bruggen slaan waar die nodig zijn. 

Met nieuwkomers, met vluchtelingen, 

met iedereen die het leven in een 

complexe samenleving wil omarmen. 

Daar wilde ik deel van uitmaken. En 

via ‘Bewogen’ kwam ik in contact 

met de mensen van ‘Interlitratour’. 

Ik heb toen vanuit mijn project Partij 

Voor De Poëzie voorgesteld om 

een gedicht te schrijven in zoveel 

mogelijk talen. Wat ik heb geleerd 

is dat het altijd mogelijk is om te 

communiceren met de ander, hoe-

zeer er ook een taalbarrière is. We 

begrepen elkaar altijd wel. Natuurlijk 

moet je altijd rekening houden met 

verschillen in persoonlijkheden en 

met  cultuurverschillen, maar dat 

blijft allemaal verwaarloosbaar ten 

opzichte van het mooie, coherente 

resultaat. 

Ik ben geboren 

in Sofia. Na mijn 

examens ben ik 

geselecteerd om 

te gaan werken 

bij het Europees 

Parlement in Luxemburg. Na zeven 

jaar ben ik dan verhuisd naar Brus-

sel om voor de Europese Commissie 

te werken. Brussel heeft veel te 

bieden wat betreft werkopportuni-

teiten, sightseeing en multiculturele 

ontmoetingen. Dit laatste is dan 

ook waarom ik heb besloten deel 

te nemen aan dit project. Het was 

een geweldige kans om andere 

auteurs te leren kennen en meer te 

leren over elkaars cultuur. Ik heb erg 

genoten van de ervaring. Het is ver-

bluffend hoe poëten van compleet 

verschillende nationaliteiten zo ge-

lukkig kunnen zijn samen en samen 

kunnen schrijven met passie. 

Iocasta Huppen
Ik ben geboren in 

Lasi, een stad in de 

regio Moldavië in 

Roemenië. Ik ben 

in Brussel aan-

gekomen in 1998 

dankzij een gezinsherenigingvisum. 

Mijn man is namelijk Belg. Aange-

zien ik er echt voor heb gekozen 

in Brussel te leven, betekent deze 

stad veel voor mij. Hier woon ik met 

mijn gezin, hier heb ik mijn eerste 

job gevonden, heb ik me in zekere 

zin kunnen emanciperen en heb ik 

ontdekt dat ik haikus en poëzie zon-

der rijm kan schrijven in het Frans, 

een taal die niet mijn moedertaal is. 

Poëzie is mijn passie. Toen ik via het 

Roemeens cultureel centrum Arthis 

in contact kwam met dit project, heb 

ik dan ook meteen volmondig ja ge-

zegd. En daar ben ik blij om. Voor mij 

is het leven opgebouwd uit ontmoe-

tingen en ik heb gepassioneerde 

mensen leren kennen via dit project. 

Het resultaat is een emotioneel 

verrijkend gedicht, aan de ene kant 

dankzij het genre, poëzie, en aan 

de andere kant dankzij het gebruik 

van diverse talen. Een krachttoer 

die enkel maar toegejuicht kan 

worden. Daarbovenop ook het feit 

dat we een kettinggedicht hebben 

geschreven (iedereen reageert op 

het vorige gedicht), een idee dat ik 

enorm apprecieer aangezien het een 

werkwijze is die ik vaak toepas als 

auteur van haikus.  

Ik ben geboren 

in Konya/Turkije, 

maar opgegroeid 

in Brussel. Een 

groot deel van mijn 

vrienden woont in 

Brussel en waar mijn vrienden thuis 

zijn, is eigenlijk ook een stukje mijn 

thuis. Daarbovenop is Brussel een 

bruisende stad, die totaal anders is 

dan alle andere steden die ik ken, 

vooral door de tweetaligheid. Het 

is een wereldstad met heel veel 

verschillende culturen onder haar 

dak. Het multiculturele karakter van 

Interlitratour sluit dan ook perfect 

aan bij deze stad. We leven tenslotte 

in een multiculturele maatschappij 

en dat maakt het zo interessant om 

samen te werken met mensen van 

een verschillende afkomst. Ik heb 

er erg van genoten andere talen 

en nieuwe mensen te leren ken-

nen, vooral omdat al deze mensen 

dezelfde passie hebben: schrijven. 

Ik ben geboren 

en opgegroeid 

in Vietnam, maar 

woon tegenwoordig 

in Brussel en zou ik mezelf omschrij-

ven als een trotse Brusselaar. Brus-

sel is een multiculturele plek waar 

verschillende organisaties nieuwe 

inwoners, immigranten en vluchte-

lingen proberen te helpen. Dankzij 

deze stad ken ik nu verschillende 

talen, heb ik nieuwe vriendschappen 

gemaakt en begrijp ik andere men-

sen en culturen nu beter. Dit is ook 

precies waarom ik wou deelnemen 

aan Interlitratour. Dankzij dit project 

heb ik de werkwijzen van andere 

dichters kunnen bestuderen. Deze 

ervaring heeft me doen groeien. 

Ik besef nu dat we allen moeten 

samenwerken om van elkaar te 

leren. Er is niets zo mooi als zo veel 

mededichters als vriend te hebben. 

Ik ben geboren 

in Roemenië en 

ben in 2011 naar 

Brussel verhuisd 

voor mijn job. Brussel is voor mij een 

inspiratiebron. De stad straalt een 

uitzonderlijke sfeer uit dankzij haar 

cultureel erfgoed, geschiedenis en 

haar openheid ten aanzien van de 

wereld. Deze openheid sprak me 

ook aan in het project Interlitratour. 

Ik was meteen gefascineerd door 

de gelegenheid om via dit project 

meerdere internationale dichters 

te leren kennen. Ik heb zeer snel 

vriendschappen met hen uitgebouwd 

en hoop dat we in de toekomst onze 

gedichten, aspiraties en visies op 

de kunsten kunnen blijven delen 

met elkaar. Ik heb geleerd dat een 

collectieve inspanning kan leiden tot 

iets prachtigs. •

Andrei-Paul 

Corescu
Ik ben geboren in 

een klein dorpje 

in Tunesië dat 

Tebousouk heet en 

ben in België aan-

gekomen als poli-

tiek vluchteling.Daarom heeft Brus-

sel voor mij een speciale betekenis. 

Ik zou haar beschrijven als de stad 

van de hoop, de stad van de steun. 

Ik heb besloten deel te nemen aan 

dit project om zo mijn kunst te delen 

met anderen en om te tonen dat 

poëzie geen grenzen kent in deze 

wereld. Ik vind het resultaat van 

onze samenwerking zeer interessant 

op een artistiek niveau en ik heb er 

graag deel van uitgemaakt omdat 

de ervaring me heeft verrijkt.  
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ZUID-WEST BRUSSEL - Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en 
veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne tijd heeft historicus en 
schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die 
stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze zich? Hoe 
verplaatsten ze zich, en hoe vulden ze hun schaarse vrije tijd in? 

De Rynck dook in het verleden en schreef er het boek ‘Vroeger was alles anders’ (2018) over. Deze lezing, ge-

baseerd op het boek, brengt het leven in de jaren vijftig helemaal terug, met tal van oude foto’s, beeldfragmen-

ten en een streepje muziek. Het gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema’s en Leuvense stoven. 

Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en buitentoiletten. 

Een boeiende en vermakelijke lezing! Verrassend voor jongere generaties, en bijzonder herkenbaar voor wie 

een dagje ouder is. •
Een organisatie van Willemsfonds Zuidwest-Brussel met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

.

Dinsdag 4 april om 20u00
Het Goudblommeke in Papier, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel
8 euro en 5 euro voor leden 
Inschrijven via pjdevos@willemsfondsbrussel.be of 02/ 213 71 45

In eenzaamheid dwaalde ik rond

In eenzaamheid doolde ik rond, 
Zoals een wolk boven vallei
En heuvel zweven kan. Plots vond
Ik narcissen, een hele rij,
Onder de bomen langs het meer;
 
Een bries bewoog ze heen en weer.
Als ‘t fonkelende sterrenlicht
Dat immer langs de melkweg brandt
Was hun oneindig lint dat zich
Uitstrekte langs de waterkant:
Tienduizend, zag ik, dansten hier,
Hun kopjes schuddend van plezier.
 
De golfjes dansten lustig mee,
Al sprankelden zij minder dan
De uitgelaten bloemenzee.
Daar wordt een dichter vrolijk van!
Ik keek - en keek - maar ik bedacht
Niet welke schat mij ‘t schouwspel bracht:
 
Want zit mij sedertdien iets hoog
Of lig ik peinzend neergevlijd,
Dan flitst het voor mijn geestesoog
Als zegening der eenzaamheid;
Mijn hart wordt dan met vreugd omkranst,
Waarna het met narcissen danst.

 
De Engelsman William Wordsworth (1770-1850) is één van 

de ‘vaders van de romantische poëzie’. Samen met zijn vriend 

en collega-dichter Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 

schudde hij eind 18de eeuw de Europese poëzie grondig 

door elkaar met de publicatie van hun gezamenlijke bundel 

‘Lyrical Ballads’ (1798). Beide dichters besloten om poëzie te 

schrijven die gebruik maakte van een woordenschat die ‘echt 

gebruikt werd’ door mensen. Gedaan dus met de hoogdra-

vende poëtische taal van voordien. Wordsworth definieerde 

poëzie als het ‘spontane overvloeien van krachtige emoties’ 

die op een rustig moment creatief in woorden werden gevat. 

Die nieuwlichterij had heel in het begin niet zo’n succes, 

maar ze vond al snel haar weg in het revolutionaire klimaat 

dat Europa in dezelfde periode in beslag zou nemen. De 

romantische poëzie zou ook enorm standvastig -of hardnek-

kig zo u wil- blijken.

“In eenzaamheid doolde ik rond” (originele versie: I wandered 

lonely as a cloud, ook wel bekend als ‘The Daffodils’) is één 

van Wordsworths bekendste en meest geliefde gedichten. 

Dat heeft voornamelijk te maken met de manier waarop 

hij de ik-persoon weet te verbinden met zijn omgeving. De 

ronddolende ik-persoon uit het gedicht ontdekt een veld 

narcissen en wordt daar meteen door ‘opgenomen’ op een 

volstrekt harmonieuze manier. Hij versmelt als het ware in 

het beeld. Wordsworth demonstreert daarmee iets oermen-

selijks. Elk kind gaat tot ‘de leeftijd des onderscheids’ hele-

maal op in zijn omgeving. Er bestaat voor kinderen als het 

ware geen grens tussen het zelf en de wereld buiten. Maar 

naarmate men ouder wordt, ontstaat die grens wel. Vaak 

levert dat een gevoel van verlatenheid en angst op en vaak 

lukt het volwassenen niet meer om dat harmonieuze ge-

voel van vroeger terug op te roepen . In zijn gedichten doet 

Wordsworth dat net wel. Hij veegt de vervreemding tussen 

het zelf en de buitenwereld helemaal weg en zorgt zo voor 

een zeer geruststellende gedachte; we staan niet buiten de 

wereld, maar er middenin. 

Sinds 2013 schrijft Kurt Deswert, voorzitter Willemsfonds 
Woluwe, maandelijks een column over poëzie in Vlam, 
het blad van gemeenschapscentrum Op-Weule. Voort-
aan worden deze columns ook gepubliceerd in Kortweg 
Flash.

PoëzieAuteurslezing Korneel De Rynck: 
Vroeger was alles anders

Bezoek tentoonstelling ‘Urbanus, 
Underground familiestrip’
BRUSSEL - Op zaterdag 27 april neemt het 
Willemsfonds Zuidwest-Brussel, Neder-Over-
Heembeek en Woluwe u mee naar het strip-
museum voor een bezoek aan de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Urbanus, Underground familie-
strip’. Een gids van het museum zal je rondlei-
den en kennis laten maken met deze absurde 
stripreeks die geen enkel onderwerp uit de 
weg gaat. 
 

Hoe wordt een stripreeks met vulgaire onderwer-

pen en een lelijke tekenstijl, maar wel om je dood te 

lachen, een cultfenomeen in de noordelijke helft van 

België? Het is een wonderlijk verschijnsel dat een 

grondige studie verdient.

Ontdek in deze tentoonstelling de ingrediënten van 

het Vlaamse succesrecept en maak kennis met een 

bonte galerij van personages. Welkom in de surrealis-

tische en ontspoorde wereld van Urbanus! •
Een organisatie van Willemsfonds Zuidwest-Brussel, 

Neder-Over-Heembeek, Woluwe, Ganshoren en 

Schaarbeek-Evere-Sint-Joost.

Zaterdag 27 april om 14u00
Het Stripmuseum, Zandstraat 20, 1000 
Brussel
€8 en €5 voor leden
Inschrijven via pjdevos@willemsfondsbrus-
sel.be of 02/213 71 45

Familiekunde Brussel

Familiekunde Brussel, Willemsfonds en heemkundige 

kring De Swaene nemen je per autocar mee naar de 

Bunker Hitler Brûly en de stuwdam van Plate-Taille 

in Couvin. In Bruly-de-Pesche in de provincie Na-

men, vlakbij de Franse grens, richtte Adolf Hitler zijn 

hoofdkwartier op om de inval in Frankrijk in juni 1940 

te coördineren. De gedenkplaats werd in 2015 volledig 

gemoderniseerd. Een ander deel van deze plek is ge-

wijd aan het leven van de bewoners van de regio tijdens 

de bezetting. In de namiddag bezoeken we de stuwdam 

van Plate-Taille in Couvin, de grootste van België. •
Een organisatie met Willemsfonds Sint-Agatha-Berchem 

Dinsdag 14 mei van 8u00 tot 18u30, verzame-
len om 7u45
Tankstation Houba de Strooperlaan 755, uit-
gang metro 6, eindhalte Koning Boudewijn
€18 en €15 voor leden + €20 voor lunch (excl. 
drank)
Inschrijven via website familiekunde: 
www.familiekunde-brussel.be

Studiebezoek bunker Hitler Brûly en 
de stuwdam van Plate-Taille in 
Couvin

Van alle Belgische volkswijken is de Marollen in Brus-

sel ongetwijfeld de bekendste. In 2018 publiceerde 

Brusselkenner en gids Luc Surdiacourt er een boek 

over. Daarin ontsluiert hij de etymologie van de naam 

“de Marollen”, omdat hij aan de oorsprong ervan was 

beginnen te twijfelen. Tijdens deze lezing gaat de 

auteur in op de geschiedenis van de Marollenwijk en 

op het onderzoek dat hij heeft verricht om het misver-

stand op te helderen dat er over de naamgeving van 

deze wijk bestaat. •
Een organisatie met Willemsfonds Anderlecht en 

Brussel-Centrum

Zaterdag 25 mei van 14u00 tot 16u00
Arduinkaai 28, 1000 Brussel
€8 en €5 voor leden
Inschrijven via website familiekunde: 
www.familiekunde-brussel.be

Lezing: een misverstand in de 
Marollen 
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KANAL (BADS) 
Zaterdag 9 februari, 10u00
Akenkaai, 1000 Brussel

Gratis deelname

gatzsven@gmail.com, 02/552 62 00

• Willemsfonds Jette
KANAL

Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 

02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

GEGIDST BEZOEK ´ROBBEDOES IN BANGE DAGEN´
Woensdag 20 februari, 14u30
Huis van de raad van de VGC, Lombardstraat 61-67, 1000 

Brussel

Gratis deelname

woluwe@willemsfonds.be, 0497/85 25 91

• Willemsfonds Woluwe en Schaarbeek-Evere-Sint-Joost

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA (BADS)
Maandag 18 februari, 10u00
Chirec Delta (ingang), triomflaan 201, 1160 Oudergem

Gratis deelname

pjdecoster@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 37

• Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost

VUB - ROBOTICA LAB (BADS)
Zaterdag 16 februari, 10u15 aanwezig, 10u30 start 
Pleinlaan 2, 1000 Brussel

Gratis deelname 

ines.swaelens@vlaamsparlement.be

• Willemsfonds Molenbeek en Etterbeek

EEN WAARDIG LEVENSEINDE - WILSVERKLARINGEN 
PRAKTISCH BEKEKEN
Maandag 18 maart 2019, 19u30
GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren

Gratis deelname 

glenn@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 25

• Willemsfonds Ganshoren op initiatief van Brussels 

volksvertegenwoordiger René Coppens

FEBRUARI  2019

RECHT OP RECHT: BEZOEK AAN HET BRUSSELSE 
JUSTITIEPALEIS (BADS)
Donderdag 14 maart, 14u30
Poelaertplein 1, 1000 Brussel

€5 

glenn@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 25

• WF Ganshoren

UITEENZETTING DOOR DOKTER SENNESAEL OVER 
OUDERDOMSKWAALTJES
Maandag 18 maart 2019, 14u30 
GC De Platoo, Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg

Gratis deelname 

koekelberg@willemsfonds.be, 02/427 66 48

• Willemsfonds Koekelberg

LYNN CASSIERS & BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA + 
ERIK KRIEK VOORBESPREKING
Donderdag 14 maart 2019, 19u30 
Flagey Studio 4, Heilig Kruisplein, 1050 Elsene

€21 en €15 voor WF-leden

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• Willemsfonds Jette

INTERLITRATOUR: INTERCULTURELE LITERAIRE 
AVOND MET MUZIEK
Donderdag 21 februari 2019, 19u 
Bibliotheek van Etterbeek 

Gratis deelname

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• WF BHG en Etterbeek

DEBAT ZUID-AMERIKA RODRIGUEZ EN DEMEESTER
Donderdag 7 maart 2019, 18u
Goudblommeke in Papier, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel

€8 en €6 voor WF-leden. Drankje inbegrepen 

actuelerdanvandaag@gmail.com, 0497/58 54 96

• WF Brussel Centrum i.s.m. diverse fondsen

BEZOEK GEMEENTEHUIS SINT-JOOST-TEN-NODE
Woensdag 27 februari 2019, 14u
Sterrenkundelaan 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Gratis deelname

schaarbeek-evere-sint-joost@willemsfonds.be, 02/549 65 37

• Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost

´DE VUINOEM´ HET BRUSSELS VOLKSTEJOETER
Donderdag 14 maart, 19u45 aanwezig, 20u00 start
De Factory, Willem Lambertstraat 10, 1930 Zaventem

€17 per persoon (indien 65+ €16) 

denise.vergeylen@telenet.be, 0476/85 73 50

• WF Neder-Over-Heembeek

KANAL
Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 

De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

KANAL
Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 

De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

KANAL
Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 

De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

THE BRUSSELS CONCERTBAND
Zondag 24 februari 2019, 15u
W-Halll, avenue Charles Thielemans 93, 1150 S-P-Woluwe

€15, kinderen tot 14 jaar €7,50 (incl. 1 drankje) 

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• Willemsfonds Podium&Muziek, Woluwe, Jette, Schaarbeek-

Evere-Sint-Joost

KTV DE ZONNEBLOEM: DOE HET ZELF, NEUSHOORN!
Zondag 17 februari, 15u00
CCU Ukkel, Rodestraat 47, 1180 Ukkel

€10

 stefancornelis@hotmail.com

• Willemsfonds Zuidwest-Brussel

ktv de noordstar / de lelie 
presenteert 

DOE HET ZELF
NEUSHOORN!
door Pierre Soetewey Regie: Luc Collin

Kaarten : 10€ 
Kaarten bestellen: ✆ 0479/86.12.64  
Mail: lucspegelaere@gmail.com of stefancornelis@hotmail.com 
Info : www.noordstardelelie.net

Of info, 
reservatie, 

contact  
via deze qr

ZONDAG 

17 FEBRUARI 2019  
om 15u 

Kunst- en Cultuurcentrum  
Rodestraat - Ukkel

Met  
steun  
van

Koninklijke 
Toneelvereniging

DE 
ZONNEBLOEM 

UKKEL

Productie 
in samenwerking met

Spelen mee: Ine De Coninck, Petra Milleville, Inge Collin,  
Gunter Keyaerts, Jan Wets, Pascal Deveen, 
Freddy Smet, Lieve Brillens 

Zang: Anneloes Van Eesbeeck, Lieve Neuckermans, 
Kristien Denayer, Lieve Steens, Pieter Servranckx, 
Marie-Jeanne Devijnck, Steven De Smaele 

De keuze:  
KTV De Noordstar staat voor verscheidenheid. We willen ons 
publiek iedere keer verrassen. In 2017 brachten wij “Little Voice”, 
een sociaal, menselijk bewogen stuk. In 2018 was het “La 
Mamma”, een echt karakterstuk. In 2019 wordt het een klucht. 
Lachen verzekerd. 

De inhoud :  
Een levensechte vereniging besluit buiten de lijntjes te kleuren en 
flanst zelf een toneelopvoering ineen. Niemand van de leden 
heeft podium ervaring of toch bijna niemand en zeker de auteur, 
regisseur, hoofdrolspeler niet. Hun bedoeling? De uitstervende 
wit breed lip neushoorn steunen. 

De personages, ofschoon verzonnen, zijn uit het leven gegrepen, 
de toestanden ook. Het geheel is een ode, zeker geen kritiek, aan 
het verenigingsleven die onmisbare schakel in het sociale 
gebeuren. Het geheel is zeer rijkelijk overgoten met onmisbare 
humor. Het wordt een avondje zonder zorgen…… voor het publiek 
althans.

DOE HET ZELF
NEUSHOORN!

door Pierre Soetewey Regie: Luc Collin
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VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN (BADS)
Zaterdag 23 februari, 10u00
Trappen van de beurs

Gratis deelname

info@elsampe.be, 02/549 65 22

• Willemsfonds Laken
KANAL

Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 

02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

LEZING: GRENSOVERSCHRIJDENDE SOLIDARITEIT IN 
EUROPA - FRANK VANDENBROUCKE
Maandag 18 maart, 19u45
Spiegelzaal ´De Markten :́ Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

€6

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• Willemsfonds Ganshoren en Willemsfonds Schaarbeek-

Evere-Sint-Joost i.s.m. Vlaamse Club Brussel

MAART  2019

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL (BADS) 
Donderdag 14 februari, 17u00
Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel

Gratis deelname

lionel.bajart@vlaamsparlement.be, 02/552 43 90

• Willemsfonds Anderlecht
KANAL

Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 

02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

RWDM (BADS)
Zaterdag 16 februari, 14u00
Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek (naast het frietkot)

Gratis deelname 

contact@khadijazamouri.be of 02/213 71 70

• Willemsfonds Molenbeek
KANAL

Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 

02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
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KALENDER

RONDLEIDING AFRIKAMUSEUM
Zaterdag 6 april, 10u45
Afrikamuseum, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

€5

woluwe@willemsfonds.be, 0497/85 25 91

• Willemsfonds Neder-Over-Heembeek, Woluwe, Sint-Agatha-

Berchem, Schaarbeek-Evere-SJ, Ganshoren, Etterbeek en 

Molenbeek

MESSIAH, EEN ORATORIUM VAN HÄNDEL
Zaterdag 30 maart 2019, 19u  
Locatie te Brussel, later medegedeeld

20 en €15 voor WF-leden

glenn@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 25

• Willemsfonds Ganshoren en Willemsfonds 

Schaarbeek-Evere-Sint-Joost op initiatief van Brussels 

volksvertegenwoordiger René Coppens

MIVB: IN HET HART VAN DE METRO (BADS)
Dinsdag 19 maart, 16u30 
MIVB-stelplaats Delta

Gratis deelname

mvangenck@parlement.brussels, 02/213 71 46

• Willemsfonds Woluwe

BEZOEK AAN HUIS CAUCHIE
Donderdag 28 maart 2019, 15u
Frankenstraat 5, 1040 Brussel

€7 

glenn@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 25

• Willemsfonds Ganshoren op initiatief van Brussels 

volksvertegenwoordiger René Coppens

WANDELING KARABINIERSKAZERNE - REYERS
Zaterdag 20 april 2019, 14u.
Locatie bij aanmelding bekendgemaakt

€5 en €3 voor WF-leden

pjdecoster@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 37

• WF Schaarbeek-Evere-Sint-Joost

EETFESTIJN UKKEL
Zaterdag 23 maart 2019, 11u30
Royal Leopold Ukkel FC, Zwartebeekstraat 23, 1180 Ukkel

Prijs bij reservatie 

laurentvanderelst@hotmail.be, 0476/29 09 83

• Willemsfonds Zuidwest-Brussel

KANAL
Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 

De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BEZOEK AAN HET UZ BRUSSEL
Woensdag 20 maart, 9u30
UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

Gratis deelname
pjdecoster@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 37

• WF Schaarbeek-Evere-Sint-Joost

OP DE KOFFIE MET ELKE CYRYS
Donderdag 21 maart, 14u30
GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren

€5 en €4 voor WF-leden

glenn@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 25

• WF Ganshoren e.a.

AUTEURSLEZING KORNEEL DE RYNCK: VROEGER 
WAS ALLES ANDERS
Dinsdag 4 april, 20u00
Goudblommeke in Papier, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel

€8 en €5 voor WF-leden 

pjdevos@willemsfondsbrussel.be, 02/213 71 45

• Willemsfonds Zuidwest-Brussel

BRUSSELS STAMENEI
Dinsdag 16 april, 19u30
GC De Platoo, Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg

Gratis deelname 

koekelberg@willemsfonds.be, 02/427 66 48

• Willemsfonds Koekelberg

OP DE KOFFIE MET GERRIT JANSSENS
Donderdag 16 mei, 14u30
GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren

€5 en €4 voor WF-leden

glenn@willemsfondsbrussel.be, 02/549 65 25

• WF Ganshoren e.a.

´DE VUINOEM´ HET BRUSSELS VOLKSTEJOETER
Zondag 31 maart, 15u00
CCU Ukkel, Rodestraat 47, 1180 Ukkel

€12 en €8 voor WF-leden

pjdevos@willemsfondsbrussel.be, 02/213 71 45

• Willemsfonds Zuidwest-Brussel

APRIL  2019

BEZOEK TENTOONSTELLING ‘URBANUS, 
UNDERGROUND FAMILIESTRIP’
Zaterdag 27 april, 14u00
Het Stripmuseum, Zandstraat 20, 1000 Brussek

€8 en €5 voor WF-leden

pjdevos@willemsfondsbrussel.be, 02/213 71 45

STUDIEBEZOEK BUNKER HITLER BRULY EN 
STUWDAM VAN PLATE-TAILLE IN COUVIN
Dinsdag 14 mei, 8u00, verzamelen 07u45
Tankstation Houba de Strooperlaan 755

€18 en €15 voor WF-leden + €20 voor lunch (excl. drank)

www.familiekunde-brussel.be

• WF Sint-Agatha-Berchem i.s.m. Familiekunde Brussel

LEZING: EEN MISVERSTAND IN DE MAROLLEN 
Zaterdag 25 mei, 14u00
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

€8 en €5 voor WF-leden

www.familiekunde-brussel.be

• WF Brussel Centrum en Anderlecht i.s.m. Familiekunde 

Brussel

LAUREAATCONCERT KONINGIN 
ELIZABETHWEDSTRIJD 
Donderdag 30 mei, 19u30
Flagey Studio 4, Heilig Kruisplein, 1050 Elsene

€18 en €13 voor WF-leden

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• Willemsfonds Etterbeek

MEI  2019

NIKOLAI LUGANSKY & BRUSSELS PHILHARMONIC 
Vrijdag 5 april 2019, 20u15
Flagey Studio 4, Heilig Kruisplein, 1050 Elsene

€41 en €30 voor WF-leden

suzanne.terhaar@willemsfonds.be, 0497/58 54 96

• Willemsfonds Zuidoost-Brussel

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS (BADS)
Dinsdag 19 maart, 18u30 
Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst 

Gratis deelname

pjdevos@willemsfondsbrussel.be, 02/213 71 45

• Willemsfonds Zuidwest-Brussel
KANAL

Za. 9 februari 2019 - 10u00, Akenkaai, 1000 Brussel. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 

02.552.62.00 of per mail gatzsven@gmail.com.

GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Do. 14 februari 2019 - 17u00, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 
lionel.bajart@vlaamsparlement.be of 02.552.43.90.

RWDM
Za. 16 februari 2019 - 14u00, Charles Malisstraat, 1080 Molenbeek  

(naast het frietkot). Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt.  Schrijf 
u dus zeker in via: contact@khadijazamouri.be of 02.213.71.70.

VUB ROBOTICALAB
Za. 16 februari 2019 - 10u15 aanwezig zijn - 10u30 start activiteit, Plein-

laan 2, 1040 Etterbeek. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: ines.swaelens@vlaamsparlement.be.

BEZOEK ZIEKENHUIS CHIREC DELTA
Ma. 18 februari 2019 - 10u00, Chirec Delta (ingang), Triomflaan 201, 
1160 Oudergem. Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u 
dus zeker in via: 02.549.65.37 of pjdecoster@willemsfondsbrussel.be.

VOETGANGERSZONE ACHTER DE SCHERMEN
Za. 23 februari 2019 - 10u00, Trappen van de Beurs, 1000 Brussel. Gra-

tis deelname. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via:
 info@elsampe.be of 02.549.65.22.

RECHT OP RECHT. BEZOEK BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
Do. 14 maart 2019 - 14u30, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. Deelname-
prijs bedraagt 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in 

via: glenn@willemsfondsbrussel.be of 02.549.65.25.

IN HET HART VAN DE METRO
Di. 19 maart 2019 - 16u30, MIVB-stelplaats Delta. Gratis deelname. 
De plaatsen zijn beperkt. Schrijf u dus zeker in via: 02.213.71.46 of 

mvangenck@parlement.brussels.

FABRIEKSBEZOEK AUDI BRUSSELS
Di. 19 maart 2019 - 18u30, Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst. 

Gratis deelname. De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf u dus zeker in via: pjdevos@willemsfondsbrussel.be.

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST



februari 20198

HUISVANDEMENS BRUSSEL I.
S.M

. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL P
RESENT

SALIA SANOU (BF) -  CHOKRI BEN CHIKHA

LIEVEN DE CAUTER - FEMKE KAULINGFREKS (NL)

PIET JOOSTENS - AHMED GALAI (TN)

WEDNESDAY MARCH 20 TH

THURSDAY MARCH 21 ST

BEURSSCHOUWBURG - BRUSSEL

FRANK THEYS - BRUSSELS HIPHOP LADIES

HUMAN( ART) ISTIC

Facebook: @humanartistic  Instagram: @humanartisticfestival

ART - P
ERFORMANCES - TA

LKS

 SCIENCE - V
ALUES - CONCERTS FEST

IVAL
FULL PROGRAM & TICKETS: WWW.HUMANARTISTIC.ORG
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NIEUWS UIT VLAAMS-BRABANT

DILBEEK - Op 19/05/2019 bent u welkom in Dilbeek voor een 
unieke openluchttentoonstelling  doorheen het landschap dat 
Bruegel de Oude inspireerde voor tal van zijn schilderijen.
Deze wereldberoemde schilder woonde in Brussel en kwam naar het Pa-

jottenland om te schilderen.  Het bewegwijzerde wandelparcours vertrekt 

en eindigt aan twee gebouwen die door Bruegel geschilderd zijn: de kerk 

van Sint-Anna-Pede, te zien op Bruegels ‘De parabel van de blinden’ en 

de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, te zien op ‘De ekster op de galg’.

Beleef een mooie dag in de natuur en wandel, met de Willemsfondsers 

van Vlaams Brabant langs een kunstenparcours met 14 verrassende in-

stallaties van hedendaagse kunstenaars/designers/(landschaps)architec-

ten in het mooie landschap. 

Geniet van de gastvrijheid van het Pajottenland en het lekker eten en 

drinken in goed gezelschap tijdens de Bruegelmaaltijd die volgt.

Noteer de dag alvast in je agenda, concrete afspraken volgen in de vol-

gende Rechtuit of kun je verkrijgen via Katrien Schollaert.

 Vrijdag 15 februari om 10u30
 Bij aanmelding bekendgemaakt
 Op te vragen via Katrien Schollaert
 katrien.schollaert@willemsfonds.be of 0490/11 02 90

APERITIEFCONCERT:  GROOTMEESTERS  VAN DE 
BAROK 
Zondag 10 februari, 11u00 
Dil’Arte, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek

€15

paula.beelaets@gmail.com, 02/251 07 91

• Willemsfonds Dilbeek

LEZING: CASANOVA: HET GROTE MISVERSTAND 
DOOR PROFESSOR DAMIEN LECOMPTE
Woensdag 20 februari 2019, 20u00
GC F. Sohie - Cafétaria, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart

€5 en €3 voor WF-leden

a.vandenput@skynet.be of 0495/11 02 09

• Willemsfonds Hoeilaart

BOEKVOORSTELLING DE EEUW VAN DE VROUW 
DOOR ALEXANDER DE CROO
Dinsdag 26 februari om 19u30
Stadhuis van Mechelen, Keldermanszaal, Reuzenstraat 1, 

2800 Mechelen

Gratis deelname na aanmelding 

pneumoduf@gmail.com of 0475/47 02 91

• Willemsfonds Regio Vooruit

DEBAT OVER MIGRATIE
Woensdag 20 maart, 19u30
VOC Vilvoorde,  Frans Geldersstraat 21, 1800 Vilvoorde

Gratis deelname

pneumoduf@gmail.com of 0475/47 02 91

• Willemsfonds Regio Vooruit i.s.m. Vermeylenfonds en 

Masereelfonds

BLOEMENTENTOONSTELLING FLORALIA - 
BRUSSELS
Zondag 14 april 
Kasteel van Groot - Bijgaarden, Isidoor van Beverenstraat 

5, 1702 Dilbeek

paula.beelaets@gmail.com, 02/251 07 91

• Willemsfonds Dilbeek

DEBAT OVER DE VERKIEZINGEN 
Woensdag 24 april, 19u30
VOC Vilvoorde,  Frans Geldersstraat 21, 1800 

Vilvoorde€41 en Gratis deelname

pneumoduf@gmail.com of 0475/47 02 91

• Willemsfonds Regio Vooruit i.s.m. verschillende fondsen

MULTI CULTURELE HAPPENING – 5DE EDITIE – 
JUBILEUMJAAR 
Zondag 28 april 2019, 11u00
GC Felix Sohie,  Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart 

a.vandenput@skynet.be of 0495/11 02 09

• Willemsfonds Hoeilaart

DAGUITSTAP NAAR RONSE O.L.V. STEFAAN 
PLATTEAU
Zaterdag 15 juni 2019
Locatie bij aanmelden 

€41 en €30 voor WF-leden

paula.beelaets@gmail.com, 02/251 07 91

• Willemsfonds Dilbeek

Katrien Schollaert is een Wil-

lemsfondser in hart en nieren. 

Vrij denken. Emancipatie. Secu-

larisme. Dat drijft haar.  Ze woont 

sinds jaar en dag in Vlaams- Bra-

bant, maar haar Gentse r en e 

verraden haar roots. 

Voor alle informatie over de 

Vlaams-Brabantse afdelingen 

kun je bij Katrien terecht. Als 

stafmedewerker denkt zij graag 

mee over samenwerkingsmo-

gelijkheden tussen Brusselse 

afdelingen en de verschillende 

afdelingen in Vlaams-Brabant.

Wil je meer weten over de activi-

teiten op deze pagina of over de 

mogelijkheden tot samenwerken? 

Neem dan zeker contact op met 

Katrien! •
 Je kunt Katrien berei-
ken via katrien.schollaert@
willemsfonds.be of 0490/11 
02 90

Maak 
kennis 
met 
Katrien

VILVOORDE - De Voorzitter en de bestuursleden van het pro-
vinciaal Verbond Vlaams Brabant nodigen je graag uit voor de 
jaarlijkse algemene vergadering
Agenda:

• Verwelkoming

• Werkingsverslag 2018

• Financieel verslag 2018

• Begroting 2019

• Jaarplanning 2019

• Kwijting bestuursleden

• Varia en rondvraag

We verwelkomen je graag om 10u30. Uiteraard sluiten we af met een 

feestelijke receptie. Mogen we je verzoeken om je afwezigheid voor 10 

februari door te geven aan Katrien Schollaert? •
 Vrijdag 15 februari om 10u30
 VOC Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21 in Vilvoorde
 Gratis deelname

Algemene Vergadering
Provinciaal Verbond

Algemene Vergadering
Willemsfonds Nationaal
GENT - Het bestuur van Willemsfonds vzw 
nodigt je uit op de algemene ledenvergadering 
van zaterdag 9 maart 2019: hét moment waarop 
we jou inlichten en met jou van gedachten wis-
selen over de koers die onze vereniging vaart. 

Dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit, want we 

leggen de weg bloot naar een Willemsfonds van de 

21e eeuw. De Nederlandse taal, literatuur en cultuur 

zijn sinds het ontstaan van het Willemsfonds de mid-

delen tot emancipatie, het samenbrengen van mensen 

en het verdedigen van de liberale rechtsstaat. We 

kunnen hier veel meer mee doen dan we nu al doen! 

En de overheid verlangt in ruil voor subsidies meer 

maatschappelijke impact. 

Op de algemene vergadering leggen we je met plezier 

uit hoe het Willemsfonds dat wil doen.

Programma
• Vanaf 10u00: Ontvangst met koffie

• 10u30-12u30: Algemene vergadering

• 12u45-13u45: Optioneel: lunch in Club of Flan-

ders

• Vanaf 13u30: Ontvangst met koffie

• 14u00-16u00: De netwerkgeheimen van Sven 

Gatz, een vorming van de Blauwe Fakkelteit

• Vanaf 16u00: Receptie met een streepje muziek 

•

Zaterdag 9 maart om 10u00
Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Gratis deelname
info@willemsfonds.be of 09/ 224 10 75

De blik van Bruegel
Provinciale Dag

Kalender
Februari-juni 2019
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FOTOALBUM

Museum Matinee
KMKG op 25 november 2018
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FOTOALBUM

Jaaroverzicht 2018: 3 man en een paardenkop 
Vaudeville Theater op 12 januari 2019
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De Kortweg niet meer ontvangen?

Laat het ons weten via mail, telefoon of post.

Lid worden?

Voor slechts €15 per jaar kan je met je lidkaart van goedkope-

re tarieven genieten. Bovendien ontvang je ons 3-maandelijks 

ledenblad ‘Rechtuit’. Een gezinslid betaalt bijkomend €3. Surf 

naar www.willemsfonds.be/lid-worden om je lid te maken.

Colofon

Redactie: Johan Basiliades, Herman Mennekens, Kurt Des-

wert, Mireille De Winter-Corteville, Wim Vanobberghen, Glenn 

Steenhouwer, Suzanne ter Haar / Lay-out: Suzanne ter Haar

www.willemsfonds.be/brussels-hoofdstedelijk-gewest
Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest
02/218 44 88, suzanne.terhaar@willemsfonds.be
Antwerpselaan 30, 1000 Brussel


