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Activiteiten  
GCK

Hallo beste lezer.es, buuvrouw-buurman, 
deelnemer-deelneemster, Woluwenaar of 
Brusselaar,
U hebt het gloednieuwe Kontakt-magazine 
in handen! Een nieuwe vormgeving door 
Femke Vanhellemont, zij creëerde samen 
met de leerlingen van Don Bosco het logo 
voor Hof van Orban voor Kontakt en geeft 
les aan de RHoK Academie. We kozen voor 
een kleiner formaat, handig om overal mee 
naartoe te nemen en een elegante frisse stijl 
die past bij ons nieuwe logo. We zetten onze 
activiteiten en die van de lokale verenigin-
gen graag zo modieus mogelijk in de kijker.
We gaan echter niet alleen voor de looks 
maar ook voor de inhoud: u zal hier enkele 
nieuwe rubriekjes vinden ( de tips van,  
de zomer van, jongeren, …) die ieder van u 
willen aanspreken en uitnodigen om deel te 
nemen aan één of andere activiteit.
Want een gemeenschapscentrum  
ontwikkelt idealiter lokaal een aanbod  
voor iedereen. In Sint-Pieters-Woluwe 
ontwikkelen wij samen met onze partners 
activiteiten waar rust, solidariteit en  
Nederlandstalige cultuur centraal staan. 
Vanuit ons mooie gebouw in de Orbanlaan 
bieden wij cursussen, vakantiekampen, 
concerten, scholenwerking, culturele en 
culinaire ontmoetingen aan.

In onze tuin, die we met Zoniënzorg  
- t’Koetshuis - delen is de vrijwilligers- 
werking Hof van Orban aan zet: wie graag 
in de moestuin werkt en er zijn eigen perceel 
bewerkt, is zeer welkom trouwens.
U kan ons best vergelijken met een SOFA: 
Samenwerken-Organiseren-Faciliteren 
en Aanbieden, dat zijn onze comfortabele 
specialiteiten. Want ons aanbod stellen we 
graag met u samen, uw ideeën kunnen we 
faciliteren en we werken graag samen met 
alle mogelijke partners uit de buurt. In onze 
lokalen kunnen uw feestjes of vergaderingen 
doorgaan. En over sofa’s gesproken, hebt u 
onze nieuwe bank al gezien in de bar?
In onze bar kan u trouwens komen  
co-worken, een plek die een beetje op thuis 
lijkt en waar u mensen kan ontmoeten, zoals 
op kantoor.
Nieuw dit najaar is onze workshop  
Creatief Schrijven en beeldverhalen  
maken, gegeven door de immer  
enthousiaste docenten Jolan Bollen  
(schrijver in residentie in Kontakt) en  
illustrator Seppe Van den Berghe.  
De lessen Yoga voor vroege vogels waar  
de zonnegroet om 8u30 plaatsvindt.  
Wij kijken ook uit naar de kookworkshop 
Veggie Indisch in oktober en naar de  
tweewekelijkse gratis concertjes op  
donderdag, op onze eigenste Café Open.
En wij dat zijn Margaux, Hilde, Didier,  
Wassime, Vlad, Esther, Djeeba, Griet, Paul  
en Frisia. We zetten ons schrap om Kontakt 
als open en bruisend gemeenschapscentrum 
op de kaart te blijven zetten.

Zit je met een verhaal dat de wereld in moet?  
Onder begeleiding van twee ervaren verhalenvertellers 
werk je een verhaallijn uit, ontwikkel je moodboards, 
denk je na over de verhaalstructuur en verdiep je jouw 
personages of wereld. We leggen de nadruk op het doen, 
het concretiseren van jouw project. Je werkt hiervoor 
nauw samen met de lesgevers en de andere deelnemers, 
je inspireert elkaar en geeft elkaar feedback. Zo groeit 
jouw idee uit tot (beeld)verhaal.

Tijdstip: 19u00-21u00 - Plaats: GC  Kontakt 
 12, 19, 26 september 
 3, 10, 17, 24 oktober 
 7, 14, 21 november  

Lesgevers: 
Jolan Bollen is o.a. schrijver en dichter,  
woont en werkt in Brussel.  
Seppe Van den Berghe is een Brusselse eenmansstudio 
gespecialiseerd in illustratie, motion-, grafisch-, print-  
en character design.
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Creatief schrijven en  
beeldverhalen maken



Kontakt zet om de twee weken de deuren van haar bar 
open en trakteert het publiek op een concert, een  
performance of een stand-up comedian. Intimistisch,  
gezellig, laagdrempelig, amicaal en gratis.
Verwacht je aan onze coup de coeurs uit Brussel of  
daarbuiten.  

Jim Cain is een singer-songwriter uit het Gentse.  
Eindeloos gefascineerd door zijn helden Dylan, Springsteen,  
Van Morrison, Neil Young en Jackson Browne greep hij in  
2011 voor het eerst naar een gitaar.
Het resultaat zijn songs beïnvloed door wat een mens be-
zighoudt: illusies en onthulling, twijfel en hoop, verleden en 
toekomst... gelukkig met een gezonde portie zelfrelativering.
En voorwaar, de derde keer dat hij bij ons komt, dat heeft  
zo z’n reden, kom af om te zien én te horen waarom.

Jim Cain
15 september, 20u00

Fernant is een bluesy singer songwriter die al sinds zijn 
geboorte op zoek is naar de blues. De afgelopen vier 
jaar heeft hij op podia over het hele Europese continent 
gespeeld en deelt wat hij gevonden heeft.

Fernant Zeste
29 september, 20u00

Café  
     Open

Telkens op  
donderdagavond  
om 20u00.

Het Ramon van Merkenstein Trio laat zijn 
liefde voor moderne jazzmuziek duide-
lijk horen en houdt ervan om contact te 
maken met hun publiek.
Ramon van Merkenstein is de Nederland-
se contrabassist die aan de wieg staat 
van dit Brusselse jazzproject. Groovende 
baslijnen worden gecombineerd met  
melodieuze vertellingen. Lyrische 
melodieën en moderne klanken worden 
geïntegreerd in een uniek ritmisch  
universum. De interactie tussen  
de groepsleden is verrassend en vol  
avontuur en creatieve vrijheid.

Gert Van Nieuwenhove werkt 23 uur per 
week in bibliotheek De Lettertuin in Sint- 
Pieters-Woluwe. Een groot deel van de 
resterende tijd gaat op aan luisteren naar 
én schrijven over muziek. Gert begon lang 
geleden als muziekjournalist voor Radio 
Scorpio en RifRaf, werkte een paar jaar 
voor Het Nieuwsblad en Studio Brussel en 
vond vanaf 1996 zijn plek bij Humo.
Verwacht in deze Café Open veel verschil-
lende muziekjes: hiphop, een track uit een 
bekend lp, iets nieuws van 2022 dat in zijn 
hoofd is blijven hangen, favoriete klassie-
ke muziek, rock-’n-roll, jazz, meditatieve 
bijna-stilte en snerpend lawaai dat klinkt 
als nagels die over een schoolbord krassen. 
En iets van Otis Redding. Vervelen gaat u 
zich niet. 

Gert  
Van Nieuwenhove
27 oktober, 20u00

Ramon  
van Merkenstein  
Trio
13 oktober, 20u00

Café open



donderdag 3 en vrijdag 4 november

Onze herfststage staat in het teken van film. We bezoeken het 
festival Filem’on en pikken nieuwe releases mee. Thema van  
dit jaar is ONTMASKERD zoals in spanning, waarheid onthullen 
of ontdekken. Spannend!

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 30;  € 7,50 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 9u00 tot 16u00; opvang vanaf 8u30 en tot 17u00
Leeftijd: 9-12 jaar
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. Filem’On

woensdag 7, 21 september en 5, 19 oktober

Heb je kinderen tussen 7 en 12 jaar in het Nederlandstalige 
onderwijs en hebben ze extra ondersteuning nodig op  
vlak van de Nederlandse taal?
Onze creatieve taalworkshops helpen kinderen om 
Nederlands te oefenen, hun woordenschat uit te breiden 
en om te groeien in zelfvertrouwen.

Prijs: € 20
Tijdstip:  13u30 tot 16u30 
Leeftijd: 7-12 jaar 
Plaats: GC Kontakt 
Organisatie: Brede school SPW i.s.m. GC Kontakt

SNeL  

Creatieve filmstage 

Jongeren

De zomer van de jongeren  
van de multi-sportstage

Benieuwd naar hun favoriete buiten-
speelplek trakteren we met een glaasje 
fris water. Dat loopt vlot naar binnen na 
een warme dag sporten!

Numa  speelt graag buiten, vertelt hij. Hij 
heeft geluk, dat kan gewoon in de straat 
waar hij woont. Fietsen, alleen of met 
vrienden, doet hij op Sint-Aleidis.

Adèle verkiest een spelletje mini-golf aan 
de Mellaertsvijver in het hart van het 
Woluwepark.

Het park van Tervuren is dan weer de 
uitverkoren plek van Madeleine en  
Charlotte. Hun oogjes blinken wanneer 
ze ons verzekeren dat de ijsjes van  
‘Mokkatoff’ heel lekker zijn.

Bij Gus staat voetbal op nummer 1, maar 
basketten en fietsen vindt hij ook tof. Het 
pleintje Plaine du Bien-Faire in Elsene, 
doet meerdere keren per week dienst als 
voetbalveld.

Damien, net nog winnaar geworden van 
een spelletje Uno, trekt er dikwijls op uit 
met zijn papa voor een partijtje frisbee. 
Een geschikte plek is het park Prinsenput.

De zandspeeltuin in het Georges  
Henripark is Frida’s favoriet. Die ligt in 
de buurt van haar school, lekker dichtbij 
om gauw eventjes gebruik van te maken! 
Schommelen vindt ze het allerleukst.

Heb je bij de start van het nieuwe schooljaar toch nog een beetje buitenspeeltijd?  
Onze jonge bezoekertjes deelden graag hun speelplekjes, ga jij ze ook ontdekken?

Jongeren
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Culinair
Pizza’s & co

Vrijdag 7 oktober,  19u30
Samen met Philippe wagen we ons aan 
pizza’s. We maken zelf het deeg. Terwijl dit 
rijst, bereiden we een heerlijke tomaten-
saus en maken bruschetta’s. Dit zijn heerlij-
ke knapperig gegrilde broodjes met goede 
olijfolie, knoflook en heerlijke toppings 
zoals bijvoorbeeld de Italiaanse klassieker 
met tomaten en basilicum.  
We wagen ons ook aan een Italiaans des-
sertje, een bladerdeegtaartje met fruit en 
mascarpone.
Daarna rollen we het deeg uit, bestrijken 
dit met de tomatensaus en leggen er tal 
van heerlijke zaken naar smaak op. We 
bakken deze op een bakplaat in de oven tot 
een geweldige pizza. 
Vanaf nu maak jij je pizza’s zelf!

 

Tunesische keuken

Vrijdag 21 oktober, 19u30
Allereerst staat er brik op het menu. Dit 
voorgerecht is een van de populairste in 
het land. Het lijkt een beetje op een opge-
vulde pannenkoek. De vulling kan bestaan 
uit tonijn, een zachtgekookt ei, peterselie, 
uien en aardappelpuree, maar per regio 
zijn er vele verschillen. We maken er 2 
verschillende. Ook ideaal als hapje bij het 
aperitief.
Daarna wordt het Mechaoui salade. Deze 
verrukkelijke Tunesische salade heeft 
veel voorbereiding nodig, omdat veel van 
de groentes gegrild, gepeld en gesneden 
moeten worden. Daarna brengen we ze 
op smaak met knoflook, koriander en 
komijn en met een mengsel van olijfolie, 
citroensap en harissa. Het geheel wordt 
afgemaakt met tonijn, ei en kappertjes of 
olijven. 
 

Whisky, waanzin,  
weetjes en wijsheden

Vrijdag 14 oktober, 18u30
Doe mee aan de thuis-tasting van 6 
top-whisky’s. Stijn Hiers, auteur van ‘Whis-
ky, waanzin, weetjes en wijsheden’, maakt 
je wegwijs. Hij selecteerde zes whisky’s uit 
zijn boek waaraan een smakelijke anekdote 
is verbonden. Nodig dus jouw bubbel thuis 
uit en geniet samen van de flesjes whisky 
onder de deskundige commentaar van Stijn. 
Wil je graag het boek aankopen, dat kan 
voor € 15 (i.p.v. € 19,95). Je kan dit meebeta-
len en we zorgen dan dat het dadelijk na de 
tasting in je bus valt.

Vooraf afhalen: 6 sampleflesjes  
op afgesproken adres
Prijs: € 20 (+ optioneel € 15/boek)
Plaats: gezellig bij u thuis, u ontvangt  
vooraf een link
Tip: glaasjes klaarzetten

Veggie Indisch koken
Donderdag 27 oktober, 18u30

De Indische keuken is geurig, kleurrijk 
en erg gevarieerd. Er zijn tal van Indische 
klassiekers maar we belichten er één van. 
Kom dat proeven!
De workshop wordt in het Engels gegeven 
met Nederlandse vertaling.

 
Organisatie: GC Kontakt 
Info & inschrijven: GC Kontakt 
Prijs: € 15, Paspartoe-kansentarief: € 2 
Tijdstip: 18u30 tot 21u30 
Lesgever: Cigdem Ozdemircelik

online

Culinair

 Kooklessen Fret & Verzet  Kooklessen Fret & Verzet

 Kooklessen Fret & Verzet

Kooklessen Fret & Verzet

Organisatie: Fret & Verzet  
i.s.m. GC Kontakt
Info & inschrijven:  
fretenverzet@gmail.com  
0494 58 18 80
Prijs: € 20
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Hof van Orban is het  
samenwerkingsproject 
van LDC ‘t Koetshuis en  
GC Kontakt op de site die  
wij delen op de Orbanlaan 54. 

Onder de ‘paraplu’ van Hof van Orban 
wordt de site (tuin) beschikbaar gesteld 
aan iedereen die een goed idee heeft, dat 
past bij de doelstellingen (samenwerking 
en ontmoeting) van Hof van Orban. We 
hopen dat het project een springplank 
kan zijn voor nieuwe initiatieven vanuit 
de gemeenschap, zo wordt de site hope-
lijk meer en meer een ontmoetingsruim-
te in een groene stadsoase.

Ken je al wat van tuinieren of ben je nog 
een groentje? Heb je zin om te zaaien, 
te planten en te oogsten?  
Wil je meer leren over wat, waar en 
wanneer en ben je graag buiten bezig  
in je vrije tijd? Dan is dit echt een 
project voor jou. De tuin van Kontakt  
ligt te wachten op jou en je goede ideeën. 
Kom gerust kennismaken, op vrijdag- 
namiddag vind je altijd iemand in de tuin. 

Contact: didier.coomans@vgc.be of dorothee.zonienzorg@gmail.com
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H
of van O

rban & Expo

Fototentoonstelling ‘Végétal’  
door Dominique Bogaert

Plaats: GC Kontakt
Vernissage: 23 september  
van 19u00-21u30
Gratis

Door het ontdekken en  
observeren van planten,  
alleen of in gezelschap, 
wordt emotie geboren.
Laat je verwonderen door  
de schoonheid van de 
natuur. Via foto’s en affiches 
op originele dragers nodigt 
Dominique je uit de planten-
wereld in al zijn vormen te 
komen bekijken. 

Expo

 
Zoek je nog een plek waar je jouw werken aan een  
groter publiek kan tonen? Maak gratis gebruik van 
onze Bar en Grote Zaal, we helpen je met de  
communicatie én organiseren de vernissage. 

Van 23 september  
tot 14 oktober

© Dominique Bogaert



www.gckontakt.be

Aanbod  
cursussen  

en activiteiten  
2022 Info & inschrijven: 

Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe , 02 762 37 74
Inschrijven via www.gckontakt.be,  kontakt@vgc.be of aan 
het onthaal van maandag tot en met vrijdag. 
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Yoga voor vroege vogels

Yoga

Sport

Taal

€ 70/10 lessen  
€ 17,50 (Paspartoe-kansentarief) 
Inschrijven via Kontakt
Lesgever: Marijke Vermeir

€ 105/15 lessen 
€ 31,50 (Paspartoe-kansentarief) 
Inschrijven via Kontakt
Lesgever: Marijke Vermeir

€ 15
Inschrijven via Kontakt

€ 4/les  
Inschrijven via Kontakt
Lesgever: Jean-Marie Grauwels

€ 20 - € 5 (Paspartoe-kansentarief)
Inschrijven via Kontakt 
Afspraakplaats wordt meegedeeld na inschrijving 
Gids: Pascale Vandenstorme

€ 15
Inschrijven via Kontakt

€ 20/kwartaal  
€ 5/kwartaal (Paspartoe-kansentarief) 
Inschrijven via Kontakt
Lesgever: Marijke Vermeir

Inschrijven via www.be-tango.com
Verschillende niveau’s

7,14,21,28 sept  
5,12,19,26 okt 
9,16,23,30 nov 
7,14,21 dec 
wo 10u00-11u30

do 27 okt 
18u30-21u30

vanaf di 6 sept 
10u00-12u00 

10u30-12u00

zo 23 okt - In de 19de eeuw evolueert de landelijke gemeente Vorst naar 
een industriële voorstad. Op deze wandeling worden totaal verschillende 
werelden uit zowel het verleden als het heden tot leven geroepen.

zo 27 nov - Deze expo blikt terug op de gloriejaren van de antieke grootstad 
aan de hand van een 200-tal werken uit de grootste Europese museumcol-
lecties.

zo 18 dec - Geleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling van het KMSKB 
waar in samenwerking met ‘Le Musée Picasso’ de abstracte werken van 
Picasso te bewonderen zullen zijn.

zo 20 nov - We krijgen een rondleiding in het voormalig  
beeldhouwatelier van Ernest Salu en we bezoeken de nabijgelegen 
begraafplaats van Laken, het ‘Père Lachaise’ van België.

do 17 nov 
18u30-21u30

7,14,21,28 sept  
5,12,19,26 okt 
9,16,23,30 nov 
7,14,21 dec 
wo 12u00-13u00

vanaf 13 sept 
di 18u30-22u00

Conditiegym 55+

7,14,21,28 sept  
5,12,19,26 okt 
9,16 nov 
wo 08u30-09u30

Tango

Op woensdag wordt er gesport in Kontakt. Een ochtendsessie yoga met 
zicht op groen? Of ben je eerder te vinden voor een zonnegroet in de 
voormiddag? Dat kan! Tijdens het uurtje conditiegym gaat het er soft 
sportief aan toe, we sporten zo lang we kunnen buiten.  
Locatie: Zaal van LDC ‘t Koetshuis, via de tuin van Kontakt

Gratis - Inschrijven via Kontakt
Lesgevers: Marlies van Hezewijk  
of Myriam Lauwers

€ 60 - Inschrijven via Kontakt
Lesgever: Nancy Dominguez

€ 20
Inschrijven via Brede School  
Sint-Pieters-Woluwe,  
bredeschool@woluwe1150.be
Lesgever: Mara Lesage

Inschrijvingen CVO Brussel via  
info@cvo.be , www.cvobrussel.be 

vanaf don 8 sept 
wekelijks
do 13u30-15u30

16, 23, 30 sept  
7, 14, 21, 28 okt 
18, 25 nov  
2, 9, 16 dec 
vr 10u00-12u00 

7, 21 sept, 5, 19 okt 
16, 30 nov, 14 dec 
wo 13u30-16u30

Nederlandse conversatie

Spaanse conversatie

Nederlandse lessen voor anderstaligen

Veggie Indisch koken

Aquarel

Vegan Turks koken

Naai-atelier
€ 5/les 
Inschrijven bij Monique: 0495 31 58 94 - na 14u00 
Lesgevers: Emma Martens & Monique Cammaerts

€ 120 - € 36 (Paspartoe-kansentarief) 
Inschrijven via Kontakt 
Lesgevers: Jolan Bollen & Seppe Van den Berghe

€ 8 - € 2 (Paspartoe-kansentarief) 
samenwerking tussen GC Wabo, GC Den Dam,  
GC Op-Weule en GC Kontakt 
Afspraakplaats wordt meegedeeld na inschrijving
Inschrijven via Kontakt

vanaf di 6 sept 
wekelijks 
10u00-12u00 

12, 19, 26 sept 
3, 10, 17, 24 okt  
7, 14, 21 nov 
ma 19u00-21u00

10u30-12u30 

Creatief schrijven en beeldverhalen

Eropuit met de buren

Kunst op zondag

Culinair

Creatief

Kunst

Aanbod cursussen  
en activiteiten 2022 
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In Brussel worden er meer dan honderd verschillende talen gesproken.  
Hoeveel spreek jij er?  Of je nu de modules van het Centrum voor  
Volwassenonderwijs volgt (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag),  
de conversatiegroep Nederlands (donderdag) of de Spaanse conversa-
tie (vrijdag), je ontmoet nieuwe mensen en opent je geest voor nieuwe 
talen! Ook kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen op woensdagnamiddag  
spelenderwijs Nederlands oefenen. Een bijzonder fijne juf zorgt dat  
de taalles helemaal niet saai is! 

Jean-Marie, Emma en Monique delen al jaren hun passie en kunde met ons: 
aquarelschilderen (dinsdag) en het naai-atelier (dinsdag) behoren tot de vaste 
waarden van Kontakt. We gaan hier heel graag mee door. 
We hervatten ook de workshop Beeldverhalen maken op maandagavond. 
Nieuw is dat illustrator Seppe Van den Berghe zal samenwerken met  
schrijver in residentie bij Kontakt, Jolan Bollen.

Kontakt stelt haar professioneel uitgeruste  
keuken maar al te graag ter beschikking  
voor allerhande kooklessen. Dit najaar zetten  
we in op veggie Indisch en vegan Turks. 

Kunstwandeling in Vorst

Alexandrië: vervlogen toekomsten

Picasso

Bezoek aan atelier Ernest Salu en begraafplaats Laken

SNeL
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We are 
stardust

Ik betreed het schoolterrein langs het poor-
tje in het ‘rood weggetje’. De sporthal, waar 
momenteel de kinderen van onze sportstage 
zich amuseren, laat ik links liggen. Via een 
groene weideachtige zone beland ik op 
de speelplaats bij de hoofdingang van de 
school. Ik zoek het bureau van de directie 
in een zo goed als verlaten en geluidloos 
gebouw. Het doet onnatuurlijk aan, stilte 
is het laatste wat ik verwacht op een plek 
waar een tweehonderdvijftigtal leerlingen 
schoollopen.

Ik word opgewacht door de directeur, Marc 
Fonteyne, zelf Oostendenaar, maar hij is 
geen nieuweling in deze omgeving. Hij gaf 
hier reeds les in fysica, wiskunde en chemie, 
momenteel neemt hij de taak van waarne-
mend directeur op zich. De kopman van een 
competente ploeg leerkrachten relativeert 
meteen zijn eigen impact: “We are stardust! 
Zelf bestaan we allemaal uit nietige atomen, 
gesmeed in de kern, van sterren die al lang 
vergaan zijn.” Die kennis laat hij dan gewillig 
neerdwarrelen op de jongeren van deze 
school.

Lichtjes onbeschaamd vraag ik hem naar 
bijzonderheden van zijn school.  

De meertaligheid die de school sinds 
2012 ook in haar naam draagt is echt wel 
noemenswaardig. Iedereen krijgt les in het 
Nederlands, Frans en Engels, afhanke-
lijk van de leraar of het vak. De les Latijn 
wordt bijvoorbeeld in het Frans door een 
tweetalige leerkracht gegeven. Sommige 
wetenschapsvakken worden dan weer in het 
Engels gegeven, dat is wereldwijd al de taal 
van de wetenschap, dus dat is een logische 
keuze.  

De voordelen kan je zelf wel bedenken.  
De jongeren leren zich uitdrukken in  
verschillende talen, voor de ene zijn of haar 
moedertaal voor een ander een tweede, 
derde of zelfs nog een extra taal. Dat maakt 
deze school nog meer uniek. Deze multi-
culturele omgeving weerspiegelt zich in de 
grote verscheidenheid aan nationaliteiten 
van de leerlingen: Peru, Oekraïne, Rwanda, 
Marokko, Taiwan, Tibet, Bulgarije, Turkije... 
noem maar op, ze worden vertegenwoor-
digd. De Brusselse jeugd ziet er zeker het 
voordeel van in om naast het Frans, wat vaak 
hun moedertaal is, eveneens het Nederlands 
onder de knie te krijgen. Ook Waalse ouders 
en jongeren vinden de weg en kiezen  
bewust voor het MAW net omwille van die 
meertaligheid.  

Heeft deze school dan meer of minder last 
van het nijpende lerarentekort, vraag ik me 
af.  Marc ervaart de uitdagingen om geschikt 
personeel te vinden, vooral nu, met de 
planning voor het nieuwe schooljaar. (Op dat 
moment, alsof het in scène is gezet, gaat de 
telefoon. Pech, een openstaande vacature 
wordt niet ingevuld.) Er is al een grote vraag 
naar leerkrachten, dan nog met de extra 
drempel om voor sommige vakken in een 
andere taal les te geven maakt de zoektocht 
niet gemakkelijker. Maar inboeten op kwali-
teit is geen optie!   

Ook het MAW investeert in ‘OKAN’ (Onthaal-
klassen voor Anderstalige Nieuwkomers). 

In deze klassen zitten zowel jongeren met 
een vluchtelingenstatuut als kinderen van 
expats, een heel heterogene groep qua 
leeftijd, nationaliteit, godsdienst, taal, en 
leervaardigheid. De focus ligt vooral op het 
Nederlands leren en kennismaken met 
ons land en cultuur. Er wordt sterk ingezet 
op respect voor leerkrachten en leerlingen 
onderling, leren samenleven, gelijkwaardig-
heid... er ligt heel wat op hun bordje. Eén, 
soms twee, schooljaren wordt er intensief 

geoefend in het praktisch Nederlands taalge-
bruik, de eigenlijke leerstof is voor een later 
stadium.  

Het nieuwe schooljaar zorgt ook voor  
nieuwe uitdagingen. De school wil inzetten 
op nog meer vakken in het Engels geven  
en interacties tussen de verschillende  
domeinen verdiepen. De school bereidt zich  
eveneens voor op een mogelijke stijging in 
het aantal onthaalklassen. Dat migratie  
omwille van de klimaatverandering en 
andere geopolitieke redenen nog zal toe-
nemen lijdt geen twijfel en de jongeren die 
hier terecht komen verdienen een degelijke 
opvang.  

Of het MAW die nieuwe plannen ook fysiek 
aankan mag Marc met fierheid beamen.  
De school gaat zijn capaciteit aanzienlijk 
verhogen. Er zijn concrete bouwplannen,  
de uitvoer laat nog even op zich wachten. 
Ik beloof dat ik in 2028 een kijkje komen 
nemen.

 

Op pad voor een  
gesprekje met de  
waarnemend directeur 
van het Meertalig  
Atheneum Woluwe 
(MAW) 

“We are stardust! Zelf bestaan we allemaal uit nietige 
atomen, gesmeed in de kern, van sterren die al lang 
vergaan zijn.”
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  We wensen Marc, alle leerkrachten  
 en leerlingen een fijne start en een  
 boeiend schooljaar!  

Interview
 M

arc Fonteyne



Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst? 
Ik hou enorm van theater - gezellig samen 
met vrienden - lekker koken - weekendtrip-
jes naar de Ardennen: wandelen en paard-
rijden en allerlei uitstapjes, zoals onlangs 
naar de De Hoge Veluwe bijvoorbeeld. 

Als je overal zou mogen wonen, waar zou 
je dan willen wonen? 
Ik zou wél in BXL blijven, liefst in een groter 
huis met een tuin. En als het dan tóch kan 
dan wil ik wel een buitenverblijf. Switchen 
tussen de drukte en de rust lijkt me ideaal. 
Misschien ligt het aan de corona-ervaring, 
maar ik voel me sneller overprikkeld. 
Toch heb ik mensen rondom mij nodig. 
Ik ervaar het zeker als een verademing 
om in Sint-Pieters-Woluwe te komen. 
Mijn favoriete pleinen in deze gemeente? 
Sint-Aleidis en het Dumontplein. En nóg 
een voordeel: je bent zo in het groen.  
  
Wat kies je?
hond of kat - bier of wijn -  
festival of theaterzaal - stad of zee -  
frieten of pizza - vlees of veggie 

Je hebt je bureau in het gemeentehuis. 
Hoe ervaar je die buurt?  
Place des Maïeurs of het Meiersplein is een 
levendige plek op een steenworp van het 
park. Je kan me ook wel vaak vinden in de 
buitenruimte rond het gemeentehuis. De 
korte lunchpauze van 30’ maakt het niet 
mogelijk om ver af te dwalen. Bij ‘Bouche-
rie Thielemans’ vind je lekkere broodjes en 
er is een geweldige bakker (Goossens) in 
de Jules de Troozlaan.

Ik ben ook wel vaak in Kontakt.  
Leuk is dat we samen kunnen eten terwijl 
we bijpraten én de lunch die Maan en 
Mahmoud met regelmaat op tafel toveren 
is altijd erg lekker.  
 
Heb je een favoriete lunch – ‘eet’plek?  
Als ik naar Kontakt ga haal ik soms iets af 
bij ‘Long Kee’ de Chinees in de Bosstraat. 
Ik ben er enkele jaren geleden eens met 
een kennis gaan eten, zij is corresponden-
te in China. Ze verzekerde me dat je er de 
authentieke keuken, met échte Chinese 
gerechten, op je bord krijgt. Ik probeerde 
er al enkele originele gerechten: naar 
visgeurende aubergines, kwal en 100-jari-
ge eieren. Het interieur is niet zo bijzon-
der, maar de gerechten spreken tot de 
verbeelding. De dagschotel is er niet duur 
en je krijgt een grote portie. Ik heb hier 
geen lievelingsgerecht, ik ben nog altijd in 
het uitprobeer-stadium. Ik proef liever elke 
keer iets nieuw.   

Waar mogen we je altijd voor  
uitnodigen?
Bouillabaisse!!! 
Maar ik lust bijna alles. Ik ben ook wel 
verzot op de Spaanse keuken, maar als je 
proeft dat het met liefde is klaargemaakt 
dan geniet ik van elk gerecht.

Kennismaken met onze  
cultuurbeleidscoördinator  
en haar smaakpapillen 

de tips
van Interview

 Ciska Vandendriessche 
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Gemeentelijke academie voor  
muziek, woord en dans 
Info: 02 773 18 56, gma-secretariaat@woluwe1150.be
www.academiewoluwe1150.be  
www.facebook.com/GAMWDSPW  
@academiespw 

Inschrijven:  
mijnacademie.be 



 
di 6 september, 10u00 
Parking Nekker  
Spuibeekstraat, Mechelen  

 René & Fernand  
0476 69 24 60 

 
vr 23 september, 19u00  
Startavond   

 Plaats: Zaal St-Pieterke,  
Kleine Kerkstraat 18 

 
wo 14 & 28 september 
12 & 26 oktober, 20u00  
Bowling    

 Prijs: € 3/spel   
Plaats: sporthal Zaventem 

do 15 & 19 september 
13 & 27 oktober, 19u30 
Kaarten  

 Plaats: lokaal achter de kerk van  
Stokkel, Vandermaelenstraat 25   

Elke woensdag, 14u00  
Iedereen welkom, zowel beginners als 
gevorderden. 

 Plaats: tuin van de kerk van Stokkel, 
Vandermaelenstraat 25 

Info en inschrijven:  
johny.van.der.bracht@telenet.be,  
of 0478 37 67 67  

Vr 24 september, 20u00  
Proeverij van Georgische  
amphorawijnen  
met aangepaste hapjesschotels

 Prijs: leden € 20, niet-leden € 25   
Plaats: GC Kontakt

Info en inschrijven:  
wijnroute@telenet.be, 0478 37 67 67 
Johny Van Der Bracht  

do 22 september &  20 oktober, 19u30  
Rummicub   

 Plaats: lokaal achter de kerk van  
Stokkel, Vandermaelenstraat 25   

Za 8 oktober 
Treinreis + stadsbezoek  

 Info volgt 

vr 9 september  
Uitstap naar Oostende  
i.s.m. LDC ‘t Koetshuis 
 
 
 
 
 

 
di 20 september,   
14u00 - 16u00   

Gezellige weerzien   
+ programma ‘22-’23  
voorstellen.   

 Prijs: gratis voor  
Davidsfondsleden,  
€ 3 voor niet leden;  
inschrijven verplicht   
Plaats: GC Kontakt

di 20 september, 10u00 
Kazernestraat (kerk) 
Heffen  

 Omer & Gizele  
0470 34 74 50 

 
di 18 oktober, 19u00   
Bloemstukje maken  
Begeleiding: Josée Mercie   

wo 28 september, 14u00  
Het belang van een  
actieve levensstijl bij  
senioren - LEZING  
Spreker: Filip Boen,  
Professor aan de KU Leuven 

 Plaats: Zaal St-Pieterke, 
Kleine Kerkstraat 18

 
di 11 oktober, 19u00  

De vrouwen van Napoleon - LEZING   
Napoleon, een man van staal op het slagveld, was  
bang om gedomineerd te worden door vrouwen.  
De vrouw was meestal een goed gewapende vijand die 
zich als zwak uitgaf. Vandaar dat hij zich vaak als een 
bruut toonde. Eenmaal binnen de intimiteit van het 
koppel herwon zijn gevoelige natuur al snel zijn plaats.   
Spreker: Jean Dewaerheid 

 Prijs: wordt meegedeeld bij inschrijving  

 
di 4 oktober, 14u00   
GC de Bosuil + etentje 

 René & Fernand  
0476 69 24 60   

wo 26 oktober, 14u00  
Diavoorstelling   
Met Roger Liekens

 Plaats: Zaal St-Pieterke, 
Kleine Kerkstraat 18 

Petanqueclub Stokkel Wijnroute 

KWB Kelle-MooiBos 

Okra-Andante

Info en inschrijven: Irène Arquin, 0476 75 65 16, davidsfonds.spw@live.be

Info en inschrijven: Jacqueline Taelman, 02 770 78 99 of Godelieve Schoonjans- 
Degreef, 02 770 31 18, 0477 55 99 94 of godelieve.degreef@skynet.be

Agenda verenigingen
Info en inschrijven: Godelieve Schoonejans-Degreef, 02 770 31 18 of 0477 55 99 94,  
godelieve.degreef@skynet.be 

Info en inschrijven: kwb.kelle@gmail.com of Johny Van Der Bracht, 0478 37 67 67  

Inschrijven: Vandeweyer René, 0476 69 24 60, tenwest1@hotmail.com

De fietsvrienden

Davidsfonds SPW

Femma – St-Pieter 
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Agenda
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Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
tel 02 762 37 74 – kontakt@vgc.be  
www.gckontakt.be - facebook.com/GcKontakt
Rekeningnummer: BE74 4393 1234 1107
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