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SINT-PIETERS-WOLUWE

Woensdagavond werd met 93
deelnemers het Belgisch record
speeddating gevestigd in Sint-
Pieters-Woluwe. Het evenement
werd geregistreerd door een ge-
rechtsdeurwaarder. Aanvanke-
lijk was het de bedoeling om het
wereldrecord te breken, maar
dat was wat te hoog gegrepen.
Bijkomend opzet was vooral om
Franstaligen met Nederlandsta-
ligen te laten speeddaten en an-
dersom. Uiteraard in het Neder-
lands. De Franstaligen werden
enkele uurtjes ondergedompeld
in een Nederlands taalbad en dat
deed blijkbaar deugt.

Fantastisch
Thierry Vandeplas, een Frans-
talige uit Kraainem, was heel te-
vreden over zijn avond. ‘Het is
een fantastisch initiatief om op
een gezellige manier Nederlands
te leren. Ik kon met heel wat
mensen Nederlands spreken.
Franstaligen krijgen weinig
kansen om Nederlands te oefe-
nen. Ik heb ook veel nieuwe
mensen leren kennen.’
Ook Rose is enthousiast. ‘Het
was fantastisch. Het was zeer
goed georganiseerd en een fijne

ervaring. Ik heb Nederlandse
vriendinnen, waarmee ik altijd
Frans spreek. Maar nu heb ik
hen verplicht om Nederlands te
spreken. Het was echt de bedoe-
ling om Nederlands te oefenen.’
De speeddating volgde meteen

op de aftrap van de campagne
‘Wil je met mij’ van de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe. De ko-
mende weken worden in de ge-
meente tal van ludieke activitei-
ten georganiseerd om het Ne-
derlands te promoten bij an-
derstaligen. Andere
evenementen zijn een moord-
spel, een workshop zelfverdedi-
ging, automechanica en kinder-
theater.
Initiatiefneemster Carla De-
jonghe (Open VLD), schepen
van Nederlandstalige aangele-
genheden in Sint-Pieters-Wolu-
we is enthousiast. ‘Het Neder-
landstalig cultuur- en vrijetijds-

aanbod in onze gemeentes heeft
enorm veel te bieden. Met dit ini-
tiatief willen we anderstaligen er
kennis mee laten maken. Op die
manier ontdekken ze het Neder-
lands ook buiten de klaslokalen.’

! !

Meer info op
www.carladejonghe.be

Schepen Carle Dejonghe (Open Vld) praat met enkele enthousiaste speeddaters. ©mmv

FRANSTALIGEN SPEEDDATEN MET NEDERLANDSTALIGEN

‘We willen het Nederlands
bij Franstaligen stimuleren’
Liefst 93 mensen
hebben
woensdagavond
deelgenomen aan de
speeddating in het
gemeentehuis van
Sint-Pieters-Woluwe.
Goed voor een Belgisch
record.
MATTHIAS VANHEERENTALS

Hebt u nieuws voor ons? Mail
sint-pieters-woluwe@nieuwsblad.be

WE WILLEN
FRANSTALIGEN EEN
TAALBAD GEVEN
Carla Dejonghe,
schepen 

’’

De chiro van Oudergem heeft na
twee jaar zoeken een eigen stek
gevonden. De volgende drie jaar
krijgt de jeugdbeweging onder-
dak in containers op de speel-
plaats van het Lutgardiscollege.
Over een maand, als de elektri-
citeit en brandveiligheid is ver-
zekerd, mogen de eerste groe-
pen hun intrek nemen.
‘De hele ploeg heeft hier lang
naar uitgekeken,’ zegt Frederic
Kubben van chiro Oudergem.
‘De nieuwe locatie was meer dan
nodig. De afgelopen jaren is de
Nederlandstalige chiro van Ou-
dergem uitgegroeid tot een

groep van 70 leden. Te groot
voor het parochielokaaltje in
Oudergem.’
De containers zijn slechts een
tijdelijke oplossing. Binnen drie
jaar moet de chiro van Ouder-
gem een nieuw onderkomen
zoeken. Het hele project kost
ruim 8.000 euro. ‘Daar komen
nog kosten bij voor de aanslui-
ting van de elektriciteit en moge-
lijke huur aan de school’, zegt
Annelies Surkijn van de Chiro-
werking.
‘‘Er moeten héél veel spaghetti’s
gemaakt worden om 8.000 euro
op tafel te leggen. De VGC helpt
ons ook wel een heel stuk voor-
uit, zij betalen 6.500 euro terug.
Daarmee dekken zij toch al een
heel groot deel. We zijn een beet-
je gefrustreerd omdat het alle-
maal zo lang duurde, maar we
zijn bepaalde mensen ook zeer
dankbaar natuurlijk’, besluit ze.
(MMV)

Chiro Oudergem heeft
eindelijk nieuw lokaal
OUDERGEM

De chiro van Oudergem heeft
na twee jaar zoeken een eigen
stek gevonden. ‘We zijn tevre-
den dat de problemen voorlo-
pig achter de rug zijn’, klinkt
het.

MEISE / VARIA
20.02
BOMEN SNOEIEN
Velt Neer-Brabant geeft zondag
een workshop snoeien. Er wordt
een korte inleiding over de snoei
van hoog- en halfstamfruitbo-
men en van kleinfruit gegeven.
Na het theoretische gedeelte
volgt de praktijk. De workshop
vindt plaats in ’t Schooltje van
Oppem. Leden betalen twee eu-
ro; niet-leden vier euro. (WTK)
! !

van 10 ot 12 uur, ’t Schooltje,
Processieweg 4
www.velt.be/neerbrabant

VILVOORDE / VARIA
20.02
CANICROSS
Zondag vindt er een Canicross-
wedstrijd plaats. Canicross is
een jogging met hond aan de lei-
band. De inschrijvingen kunnen
enkel gebeuren op de dag zelf
van 9 tot 10.40 uur in de kantine
van Stadion Drie Fonteinen, na
een gratis dierenartscontrole.
De hond moet minstens één jaar
oud zijn. Er is ook een race voor
kinderen. (WTK)
! !

vanaf 11 uur, Sportstadion Drie
Fonteinen
www.canicrossvilvoorde.net

STROMBEEK-BEVER / MU-
ZIEK
22.02
DE JAREN STILLEKES
In Dienstencentrum Ter Borre
wordt dinsdag een muziekna-
middag georganiseerd. Wie wil,
kan in ‘De Jaren Stillekes’ naar
muziek oud de oude doos ko-
men luisteren in een show vol
verrassingen, magie en humor.
Meezingen met de klassiekers -
onder andere van Nicole en Hu-
do en Edddy Wally - mag uiter-
aard ook. Inkom bedraagt 2 eu-
ro. (WTK)
! !

vanaf 14 uur, Dienstencentrum Ter
Borre, Sint-Amandsplein
www.grimbergen.be/ocmw.html

SINT-WTEVENS-WOLUWE
/ LEZING
20.02
HEYDN
Het Davidsfonds organiseert de
lezing ‘Scheppend vuur - Haydn
vertelt’. Die wordt gegeven door
Jos Meersman. Aan de hand van
zestien muziekfragmenten leer
je in Zaal Ons Huis hoe het
Haydn verging tijdens zijn
jeugd, vol ontbering. Je leert
meer over zijn vaste dienst bij de
vorsten bij Esterhazy en zijn in-
ternationale roem. (WTK)
! !

11 uur, Zaal ons Huis,
Servranckxplein 18, inkom
bedraagt 5 euro
www.zaventem.be

Meer uittips op
www.nieuwsblad.be/agenda

De jaarlijkse zomerkermis zal
geen tien dagen meer duren in
Opwijk. Doordat de Sint-Pau-
luspaardenprocessie sinds vo-
rig jaar in juni en niet langer in
juli uitgaat, en Singelpop niet
naar de maand juli wenst uit te
wijken, is er tijdens het tweede
weekeinde niet echt iets om naar
uit te kijken. Veel foorkramers
die de tanende belangstelling
met lede ogen aanzagen, kraam-
den dan ook voortijdig op.
Jarenlang trok de lokale radio
Spitsfm tijdens het laatste week-
end van juni de kermis op gang
met het gratis festival dat een
paar duizend man op de been
bracht. De ommegang met net

geen duizend figuranten, elf
praalwagens en twee- tot drie-
honderd paarden vormde de
apotheose van de kermis tijdens
het tweede weekeinde. Omdat
de organisatoren op steeds min-
der figuranten een beroep kon
doen omdat ze met vakantie ver-
trokken waren, verhuisde de
processie naar juni. Singelpop
wou om dezelfde reden niet in
juli organiseren.
‘Er is nu afgesproken met de
foorkramers dat ze één dag eer-
der, dus op vrijdag 24 juni open
doen en tot woensdag 29 juni,
daags na de jaarmarkt blijven,
maar in tijdsduur blijven ze lan-
ger open dan vroeger’, legt sche-
pen van Feestelijkheden Jan
Couck (N-VA) uit.
‘Er komt dus meer kermis op
minder dagen. Tijdens het twee-
de weekeinde plannen we nog
wat attractieve activiteiten,
maar daarover zijn nog gesprek-
ken aan de gang.’ (EGO)

Zomerkermis langer
open op minder dagen
OPWIJK

De jaarlijkse zomerkermis
rond de Sint-Pauluspaarden-
processie en Singelpop wordt
een aantal dagen ingekort,
maar ze blijft langer open.
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MELSBROEK

De basis van zijn avonturierbe-
staan legde Mathieu in de hotel-
school van Namen. ‘Ik volgde er
een opleiding tot kok en daarna
koos ik voor de richting hotel-
marketing’, begint hij zijn ver-
haal. ‘Jong en onbezorgd reisde
ik af naar Zwitersland om ginds
als lesgever in het snowboar-
ding aan de slag te geraken.’
‘Ik combineerde dit met een job
in de horeca. Op een dag ont-
moette ik via een vriend iemand
die in het Zwitserse Lausanne
werkte en iemand zocht in de
bedrijfswereld van verlichting.
Ik nam het aanbod aan en groei-
de al snel door naar verantwoor-
delijke functies.’

Monitor
‘Maar, hoe raar het ook moge
klinken, na anderhalf jaar hield
ik het voor bekeken. Ik kwam
tot het besef dat ik andere uitda-
gingen zocht. Dan maar naar
Egypte, dacht ik bij mezelf. Een
kitesurfmonitor stelde me voor
om een half jaar in het Centraal-
Amerikaanse Belize les te geven.
Eens terug in België, bleek ik
met niets meer in orde. Ik kon
niet gaan stempelen. Gelukkig
raakte ik al snel bij Apple aan de
bak.’

‘In 2009 richtte ik de vzw Jax-
sunsports op. Mensen kunnen
bij ons een opleiding kitesur-
fing, wakeboarding, snowboar-
ding of freediving volgen. Vooral
kitesurfen vergt een strengere
aanpak. Veel te veel mensen
denken dat ze de sport na drie
uur les onder de knie hebben.
Anderzijds denken sommige
scholen eerder aan het financi-
ele plaatje en veel te weinig aan
veiligheid.’
‘In deze markt wil ik niet mee-
spelen. Als we zien dat iemand

nog té weinig van de zee en/of de
meteorologische omstandighe-
den kent, geven we wat extra les
voor dezelfde prijs. Veiligheid
boven alles. Bij mij zal je de jon-
geren ook niet zien springen op
de golven. Laat dat het werk zijn
van ervaren kitesurfers.’

Reglementering
Wat zijn dan de eigenschappen
van een goede monitor? Hij
moet stressbestendig zijn, over
goede communicatieve vaardig-
heden beschikken en gepassio-
neerd zijn door de sport. Laat
één ding duidelijk zijn. Kitesur-
fing is fantastisch. Het visuele
genot is onbetaalbaar. Boven-
dien is de sport niet duur. Te veel
mensen denken echter dat het
net is als een strandvlieger be-
sturen. Ik hoop op termijn dat
men eindelijk eens aan een
strenge reglementering werkt.

Enkel en alleen hierdoor kan je
de risico’s indijken.’
In Costa Rica wou je een hotel te
openen voor rugzaktoeristen die
jouw passie deelden. ‘Ja, maar
het dictatoriale regime liet dit
niet toe. Ik zoek verder naar een
geschikte locatie. Alleen wordt
het kostenplaatje groter als je
overzee trekt. Misschien wordt
het wel Europa. Weet je trou-
wens dat het Nederlandse Brou-
wersdam een paradijs is voor
liefhebbers van sporten die met
de wind werken? Alleen zit het
weer niet altijd mee.’

SPORT VERGT OPLEIDING MET AANDACHT VOOR VEILIGHEID

Matieu Otjacques
leidt kitesurfers op
Mathieu Otjacques (28)
is een buitenbeentje.
Van kindsbeen af zocht
hij zijn heil in sporten
die net iets meer lef en
doorzettingsvermogen
vereisten. Zijn passie
voor kitesurfing wil hij
nu via doorgedreven
professionalisering
delen.
KOEN MERENS

Hebt u nieuws voor ons? Mail
steenokkerzeel@nieuwsblad.be

! !

Wie zin heeft om de passie van
Mathieu te ontdekken, ‘surft’ best
eens naar www.jaxsunsports.be.

KITESURFING MOET
STRENGER WORDEN
GEREGLEMENTEERD
Mathieu Otjacques

’’

Mathieu Otjacques waarschuwt voor de gevaren van een gebrekkige opleiding kitesurfing. ©kms

Studenten met een handicap ne-
men namelijk niet of nauwelijks
deel aan uitwisselingsprogram-
ma’s zoals Erasmus. ‘De reden
daarvan is eenvoudig’, legt Valéry
De Smet van Erasmushogeschool
Brussel uit. ‘De student twijfelt
namelijk of de instelling die hij
wilt bezoeken, wel aangepast zal
zijn aan zijn noden. Want testen
of dit het geval is, gebeurt best
door een voorafgaan bezoek ter
plaatse, en dat is vaak niet moge-

lijk.’
UNICA, het netwerk van hoger
onderwijsinstellingen in Europe-
se hoofdsteden, heeft daarom sa-
men met het SN (European Stu-
dent Network) en vijf hoger on-
derwijsinstellingen uit Brussel,
Tallinn, Nicosia, Boedapest en
Bratislava, de handen in elkaar
geslagen om ExchangeAbility op
te starten. Delegaties van studen-
ten bezoeken de partners om zo
het thema onder de aandacht te
brengen. Het gaat bovendien niet
enkel om ‘klassieke’ rolstoelge-
bruikers, maar ook studenten
met bijvoorbeeld dyslexie of een
gehoorbeperking worden in het
project betrokken.
De studenten uit Nicosia konden
afgelopen dinsdag ervaren hoe
Erasmusstudenten Brussel erva-

ren. Gisteren stond er een ge-
sprek op het programma over het
thema van toegankelijkheid voor
personen met een handicap. De
studenten gingen er in debat met

afgevaardigden van de MIVB, het
departement Onderwijs, Quar-
tier Latin en andere betrokken
verenigingen. Bovendien leggen
twee studenten van de filmoplei-

ding van het departement Rits de
bezoeken in de vijf steden op vi-
deobeeld vast. Die zullen later
verspreid worden. De volgende
stop is Tallinn in Estland. (RDB)

BRUSSEL

Een delegatie met zes studen-
ten met een functiebeperking
uit Cyprus hebben de afgelo-
pen dagen de toegankelijkheid
van de Erasmushogeschool ge-
test.

Studenten testen toegankelijkheid Erasmushogeschool

Deze studenten testten of de Erasmushogeschool aangepast is aan noden van medestudenten. © if

OPWIJK

Buurt tegen
nieuwe
danceparty’s 
De danceparty’s Flight 90, de
prins carnavalverkiezing en
pOpwijk kunnen twee jaar
langer op de Fläktsite. Omwo-
nenden zijn er niet blij om.

Organisator Klaas De Coster
van de succesrijke danceparty’s
Flight 90 heeft een contract voor
twee jaar gesloten met de nieu-
we eigenaar van de site. Hij wil
nu twee feesten per maand orga-
niseren. De omwonenden kla-
gen steen en been bij het ge-
meentebestuur over wildparke-
ren in de Doortstraat en geluids-
overlast op de parking.
‘Klaas De Coster doet alles om
dat te vermijden’, zegt schepen
van feestelijkheden Jan Couck
(N-VA). ‘Hij zet voldoende par-
keerwachters in die als de par-
king op de Fläkt volgelopen is,
automobilisten verwijzen naar
de NMBS-parking. Omdat hij op
geregelde tijdstippen organi-
seert, heeft hij een milieuver-
gunning voor 20 jaar nodig.’
‘We zullen die milieuvergun-
ning afleveren. In het college
gaan we ervan uit dat we onze
jeugd beter in eigen gemeente
houden als ze gaan stappen.
Maar we laten de buren ook niet
in de kou staan. We plannen
eerstdaags een vergadering om
de onrust weg te nemen’, besluit
Couck. (EGO)

MACHELEN

Aantal plaatsen voor
taxi’s beperkt
Binnenkort verdwijnen stand-
plaatsen voor taxi’s in de centra
van Machelen en Diegem. Reden
is een versoepeling van de regle-
mentering over verplichte
standplaatsen door de Vlaamse
overheid. De gemeente onder-
zocht welke plaatsen frequent
worden gebruikt en besliste op
basis daarvan om standplaatsen
aan de hotels te behouden. Zo
blijven er vier plaatsen aan het
Holiday Inn, twee plaatsen aan
het Novotel, een plaats aan Hotel
Ibis en een plaats aan het NH
Hotel. (WTK)
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