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“Wie is Teslime Karahisarli? 
Lees het op de achterzijde!”



DE KRIEKELAAR

Gallaitstraat 86 

1030 Schaarbeek 

02 245 75 22 

dekriekelaar@vgc.be 

www.dekriekelaar.be 

Tram 55 (Halte Liedts)  

Tram 25 – 93 – 62 (halte Liedts) 

Centrumverantwoordelijke: Leen Rossignol 

Gemeenschapscentrum De Kriekelaar is erkend 

door de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

OPENINGSUREN ONTHAAL  

ma, di, do & vr: 9:00 > 17:00 wo 9:00 > 19:00 

KINDERWERKING DADA 

Gallaitstraat 86 

1030 Schaarbeek 

02 245 75 22 

dekriekelaar@vgc.be 

BIBLIOTHEEK

Lambermontlaan 224 

1030 Schaarbeek 

02 245 32 90 

schaarbeek@bibliotheek.be 

www.schaarbeek.bibliotheek.be 

DIENST NEDERLANDSE CULTUUR

Vifquinstraat 2 

1030 Schaarbeek 

02 240 34 33 

nederlandse.cultuur@schaarbeek.irisnet.be 

Postadres: Colignonplein 1  

1030 Schaarbeek 

COLOFON

THUIS IN SCHAARBEEK oplage: 3600 ex.  

Werkten mee aan dit nummer: Kristof Braekeleire, 

Veerle Claes, Bregt Geukens, Josephine,  

Rose Vandepitte, Lieven Van Mele en  

Walter Vermander. Opmaak: Pjotr. Steun: elke 

vrijwillige bijdrage is welkom op rekening:  

001-2250765-53 van De Kriekelaar vzw met 

vermelding ‘Steun Thuis in Schaarbeek’. 

Publiciteit: 02 245 75 22 of dekriekelaar@vgc.be. 

Verantwoordelijke uitgever: Rita L’Enfant, De 

Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek. 

Deadline voor het binnenbrengen, toesturen 

of mailen van aankondigingen, mededelingen, 

berichten voor het volgende nummer: 3 december 

2021. Wat ons daarna bereikt, kunnen we helaas niet 

meer plaatsen. Met dank voor uw begrip.
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In oktober 1996 werd Leesclub Leesme opgericht. 
In totaal hebben de deelnemers in die 25 jaar al 
233 boeken gelezen en besproken. Binnenkort 
staat er voor de leden een uitstap gepland naar 
het Lijsternest, waar Stijn Streuvels schreef, 
speciaal om deze verjaardag te vieren. 

Om zicht te krijgen op het succesverhaal van deze 
leesclub, interviewen we Claudine, die er vanaf het 
begin bij was, en Laura, lid sinds anderhalf jaar. 
Allebei blijken ze even enthousiast!
Hoe is de leesclub ontstaan?

cl audine Het initiatief kwam van Mariet van Bib 
Schaarbeek en Krista die in De Kriekelaar werkte. 
Ze haalden inspiratie bij de literatuurclub die 
opgericht was in de hoofdstedelijke bibliotheek. We 
zijn gestart op 22 oktober 1996 in de bib, toen nog 
op de Helmetsesteenweg, met schrijfster Geertrui 
Daem over haar boek ‘Geboeid door liefde’. Krista 
trok geweldig aan de kar. De bibliotheek was nieuw 
en het concept werd door Krista uitgewerkt. We 
kwamen tot einde 1997 samen op donderdagavond. 
In 1998 verhuisde Leesme! naar zaterdagochtend en 
introduceerden we de formule boekenbabbel met 
ontbijt. In 2009 veranderden we van locatie naar De 
Kattepoel en sinds 2012 bespreken we onze boeken 
in De Kriekelaar.
Hoe ben je bij de leesclub terechtgekomen?

cl audine Ik was erbij van bij de start.
l aura Eenvoudigweg via een foldertje dat ik een 

keer meenam in De Markten. Ik had totaal geen 
idee wat ik ervan moest verwachten. Een leesclub 
is uiteindelijk wat de deelnemers er van maken. 
Ik herinner me de eerste keer dat ik erbij was en 
Claudine had de voorbereiding gedaan. Ik merkte 
dat de voorbereiding grondig was gemaakt met heel 
veel achtergrond erbij. Toen dacht ik: dit is meer dan 
een leesclub. Dat vond ik fijn. Sindsdien heb ik al een 
achttal boeken mee besproken.
Hoe worden de boeken gekozen?

l aura In september komen we bij elkaar om de 

lijst van dat jaar samen te stellen. Iedereen mag 
suggesties doen en tijdens de bijeenkomst krijgt 
iedereen dan de kans om zijn boek te pitchen. 
Nadien wordt er gestemd. 

claudine We houden ons aan een aantal 
criteria: per jaar steeds een mix tussen een aantal 
Nederlandstalige/Vlaamse schrijvers en buitenlandse 

T E K S T  E N  F O T O ’ S  Veerle Claes

“Toen dacht ik: dit is  
meer dan een leesclub.  
Dat vond ik fijn. ” 

cl audine

l aura

VERJAARDAG! 

LEESCLUB 
LEESME 

VIERT 25STE



schrijvers, minstens ook één klassiek werk.  
Af en toe nodigen we ook iemand extern uit die een 
boek of een schrijver uitgebreid kan toelichten.

Gaandeweg is er, dankzij Fatima Ualgasi, een 
wiki pagina gekomen waarop we al onze activiteiten 
bijhouden. Er zijn ook mensen buiten de club die onze 
wiki bekijken ter inspiratie. 
Hoe worden de boeken besproken?

cl audine Oorspronkelijk werden de besprekingen 
voorbereid door één persoon, nu door twee 
personen, dat werkt makkelijker. De bibliotheek 
bezorgt ons op vraag ook met plezier secundaire 
literatuur ter voorbereiding van de boekbespreking. 
We stellen vragen op en laten iedereen een score 
geven aan het boek. We zijn best wel creatief om 
het gesprek op gang te brengen. We bespreken een 
7-tal boeken per jaar. We vinden ook steeds nieuwe 
enthousiastelingen. We benutten de inbreng en 
het enthousiasme van alle deelnemers en dat werkt 
aanstekelijk.

l aura Er wordt inderdaad veel werk in gestoken: 
het kaderen van de schrijver, de historische 
achtergronden. Of Fatima gaat bijvoorbeeld 
vaak naar de tekst, vanuit haar achtergrond als 
Germaniste. Dat maakt het anders dan de meeste 
leesclubs die ik al heb bijgewoond. 

De leesclub komt zeswekelijks samen bij een 
lekker ontbijt.
laura  Ja en dat wist ik eerst niet, dat was een aangename 
verrassing (lacht).

cl audine In het begin werd het ontbijt nog 
gemaakt in de sfeer van het boek. We hebben vroeger 
fenomenale ontbijtbuffetten gehad: met flensjes, met 
allerlei Turkse lekkernijen, tot en met vodka erbij 
wanneer we Anna Karenina hadden gelezen (lacht). 
Wat is voor jou de meerwaarde van de leesclub?

l aura Ik leer echt heel veel bij dankzij de 
leesclub. Iedereen brengt zijn eigen achtergrond en 
levenservaring in tijdens de besprekingen. De meeste 
leesclubbers zijn jong gepensioneerden of mensen 
aan het einde van hun professionele carrière. Dat 
geeft vaak een heel andere kijk op de dingen, en dat is 
voor mij een plus. 

Ik heb mijn hele leven veel gelezen. Boeken zijn 
vensters op de wereld. Zo kom ik met nieuwe thema’s 
en inzichten in aanraking. Ik kan bovendien echt 
meegezogen worden in een goed boek. 

cl audine Dankzij de leesclub lees ik de boeken 
grondiger en dan raakt het je ook meer. In de leesclub 
krijg je een enorme input: boeken die ik anders nooit 
zou lezen en inzichten die ik anders nooit zou horen.
Hebben jullie een boekentip?

cl audine ‘Het strand van Oostende’ van Jacqueline 
Harpman is heel mooi en ‘De wetten’ van Connie 
Palmen. 

l aura ‘De vogels’ van Tarjei Vesaas.  
Een fantastisch pareltje. Een heel dun boekje, dat 

al redelijk oud is, maar recent herontdekt werd en 
vertaald uit het Noors. Het gaat over een broer en een 
zus die ergens in de bossen wonen in Noorwegen. De 
zus zorgt voor de broer omdat hij een (onduidelijk) 
mentaal probleem heeft.  
Een heel simpele setting, maar het boek is  
prachtig geschreven. 

BOEKENBOUDOIR 
Elke eerste woensdag van de maand komt de 
leesclub Boekenboudoir samen om 20u in de Bib. 
De leesclub staat open voor iedereen. Wie graag 
deelneemt kan de boeken die besproken worden 
ontlenen in onze bib. Er worden voldoende 
exemplaren voorzien, vraag er gerust naar  
aan de balie. 

OSCAR EN ALASKA
Deze leesclub komt tweemaandelijks samen 

in de bibliotheek op de laatste donderdag van 
de maand. Voor meer info, neem contact op met 
Marie Heyvaert: marie_heyvaert@hotmail.com

BOOKISH ANONYMOUS
Young adult boekenclub Bookish Anonymous 

komt elke tweede zaterdag van de maand om 11u 
samen in de bibliotheek. Streefdoel dit jaar is het 
lezen van 6 boeken, van 6 verschillende genres. 
Meer info via dm op Instagram @bookish.
anonymous of email: houda.hm@hotmail.com

JE EIGEN BOEKENCLUB OPRICHTEN?
Kan je je niet vinden in één van deze 

boekenclubs en heb je zin om ook met wat 
vrienden een boekenclub te starten. Neem 
contact op met Aäron Willem via awillem@
schaarbeek.irisnet.be en hij helpt je op weg 
en zoekt naar de beste manier om jullie te 
ondersteunen met de boeken of de organisatie. 
Hetzij met de bibliotheek als locatie hetzij elders.

Schaarbeek heeft bovendien  
nog andere leesclubs:

Heb je zin om mee te lezen  
met leesclub Leesme?

Neem contact op met Ruth: 
ruth.van.dyck@skynet.be
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Hoe? 
Punten sparen kan door deel te nemen aan 

activiteiten van de Paspartoe-partners (onder meer 
jeugd – en sportorganisaties, bibliotheken, musea, 
cultuurhuizen enz.). Via een Paspartoe-zuil of aan 
de balie van die partners ontvangen gebruikers 
hun punten. En die kunnen ze dan omruilen voor 
voordelen zoals een kopje koffie of een filmticket.

Kansentarief aanvragen kan op vertoon van 
de Paspartoe aan kansentarief aan de balie 
bij aankoop van een ticket. 

Voor activiteiten met een prijs van 16 euro (of minder) 
betaalt men 2 euro. 

Voor activiteiten met een prijs van meer dan 16 euro, 
krijgt men een variabele korting, afhankelijk van de afspraak 
tussen Paspartoe en de aanbiedende partner. 

Voor wie? 
De Paspartoe is voor iedereen ongeacht de 

woonplaats of de financiële situatie. De pas is 
verkrijgbaar vanaf 3 jaar en kost 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor jongeren onder 26 jaar. 

De Paspartoe aan kansentarief is er voor alle 
inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
met een beperkt inkomen. Dit is een statuut van 
verhoogde tegemoetkoming. De pas is gratis 
verkrijgbaar vanaf 3 jaar. 

Waar een Paspartoe met kansentarief 
aanvragen? 
Muntpunt: Munt 6, 1000 Brussel 
Brussels Ouderenplatform: Zaterdagplein 6, 1000 
Brussel  Gemeenschapscentra: www.n22.brussels 

Paspartoe is dé vrijetijdspas in Brussel. Het is 
een digitale spaar – en voordelenpas. Iedereen 
kan Paspartoe aanvragen ongeacht de woonplaats 
of de financiële situatie en kan genieten van de 
talrijke omruilvoordelen. De inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben jaarlijks 
recht op een digitale cultuurbon van  
6 euro op een activiteit naar keuze.  
Mensen met een beperkt inkomen,  
woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest hebben aanvullend recht op 
rechtstreekse kortingen op verschillende 
activiteiten! Zij kunnen met de Paspartoe  
aan kansentarief 
voordelig deelnemen 
aan cultuur-, jeugd – en 
sportactiviteiten in 
Brussel. 

PASPARTOE  
AAN KANSENTARIEF

www.uitinbrussel.be/paspartoe 
Tel.: 02 278 11 11 
E-mail: info@paspartoebrussel.be m
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T E K S T  Lieven Van Mele F O T O  Veerle Claes

NETHEID EN  
VUILHEID IN  
SCHAARBEEK

De gemeente Schaarbeek 
onderhoudt de 89km. 
gemeentewegen, ledigt de 
openbare vuilnisbakken, 
onderhoudt rioolkolken (er 
zijn er 5.376 in Schaarbeek), 
hondentoiletten en groene ruimtes, 
heeft pedagogische pakketten 
voor de scholen, organiseert 

sensibiliseringscampagnes voor 
de inwoners, en sanctioneert als 
de regels niet worden nageleefd. 
Net Brussel organiseert de huis-
, groen – en vuilnisophaling, 
haalt het chemisch afval op en 
leegt de glasbollen. De MIVB 
onderhoudt bus – en tramhokjes 
en bijbehorende vuilbakken. 
Mobiel Brussel onderhoudt 
groene ruimtes en de bomen 
op gewestwegen en herstelt 
vuilnisbakken en rioolkolken op 
die wegen (bijvoorbeeld op de 
Lambermontlaan). Tenslotte ledigt 
Spullenhulp de kledingcontainers. 
U volgt nog?

Handelaars zijn verplicht een 
contract af te sluiten voor het 
ophalen van hun afval afkomstig 
van hun handel. Dat contract moet 
afgesloten worden bij Net Brussel, 
of bij een privébedrijf. Een paar 
tientallen lege schoendozen op 
straat gooien, zoals je vaak ziet 
in de Brabantstraat, is dus geen 
optie. Elke producent of houder 
van huishoudelijk of gelijkgesteld 
afval (bedrijven, verenigingen, 

administraties, zelfstandigen,…) 
moet een ophaalcontract hebben 
voor zijn afval. Bovendien moeten 
deze mensen papier-karton sorteren, 
alsook PMD (= plastic en metalen 
verpakkingen en drankkartons), 
plantaardig afval en transparante 
glazen flessen en bollen. En van 
handelaars wordt ook verwacht 
dat ze een overeenkomst afsluiten 
met een gespecialiseerde firma 
voor de verwijdering van gebruikte 
olie. Maar hoe zit het nu met de 
eenvoudige particulier?

Dat kranten en magazines in 
de gele zak moeten, plastic flessen 
in de blauwe, en de rest (of toch 
bijna) in de witte, dat wist u al. 
Maar het verhaal is uitgebreider 
natuurlijk. Per jaar kan u gratis 
3 kubieke meter grof huisvuil 
laten ophalen. Maar denk even 
na, misschien kan u sommige 
zaken al kwijt bij een kringwinkel. 
Een containerpark waar u heel 
diverse rommel en afval kwijt kan 
is er niet meer in Schaarbeek. Het 
dichtstbijzijnde containerpark 
is gelegen in de Rupelstraat in 
1000 Brussel, dat is rechtover 
winkelcentrum Dockx aan de  
Van Praetbrug.

U gooit uw wijnkurken ook 
weg? Lach niet, u kan die ook 
kwijt bij vzw Vlaspit, actief in de 
spi-sector (sociaalprofessionele 
inschakeling), of bij de 
Wereldwinkel (Helmetseplein, 
Brabançonnelaan). Met uw 
plastic stoppen kan u dan weer 
terecht op de tweede verdieping 

Afgelopen zomer was er een discussie over de vuiligheid op het 
Liedtsplein. Er werd op gewezen dat we daar in een merkwaardige 
situatie zitten: het Liedtsplein zelf wordt onderhouden door Net 
Brussel (Bruxelles-Propreté), de straten die er op uit komen door de 
gemeente, en de eigen bedding van de trams door Brussel Mobiliteit 
(Bruxelles Mobilité). Het zou wellicht gemakkelijker zijn dat de 
gemeente dit allemaal zelf zou doen, maar dat betekent wel dat en 
personeel en financiële middelen moeten worden overgeheveld van 
het gewest naar de gemeente. Schaarbeek proper proberen houden 
is een complexe materie. Een overzicht. 
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van het gemeentehuis (Colignonplein) of in het 
TCR, Rodenbachlaan 29 (dichtbij het station van 
Schaarbeek). Voor gebruikte batterijen zijn er dan 
weer tientallen afleverpunten in winkels, scholen of 
bedrijven. En er zijn ook de BEBAT inzamelpunten 
(Gallaitstraat, Rogierlaan,…). Te veel textiel? Gooi 
ze in de gele kledingcontainers van Spullenhulp. Ook 
schoenen zijn daar welkom, maar maak ze wel eerst 
aan elkaar vast, want ook in Schaarbeek is het aantal 
mensen dat maar met één schoen rondloopt, of met 
twee verschillende, eerder gering. De opgehaalde 
kledij en schoenen worden eerst gesorteerd in Elsene, 
waarna ze naar de winkels van Spullenhulp gaan (in 
Schaarbeek is dat in de Helmetsesteenweg). Chemisch 
afval is welkom in een inzamelpunt van Proxy Chimik, 
bijvoorbeeld in

de Deschanellaan, op het Daillyplein of in de 
Latinislaan. Gebruikte olie giet u dan weer in de 
Oliobox (Meiserplein, Daillyplein, etc.). Vervallen 
geneesmiddelen? Geef ze af in uw plaatselijke 
apotheek, die heeft daar nu een monopolie op. 
Kertsboom? Die kan u op het voetpad kwijt, maar dan 
enkel op de dag dat men het tuinafval ophaalt.

Een tweehonderdtal werknemers van de 
Schaarbeekse dienst Netheid en Groene Ruimtes (20 
kaderleden en 180 werklieden) trachten de straten 
proper te houden. Een beperkt gedeelte daarvan is 
ook actief op zaterdag en zondag. Van een straatveger 
wordt ook verwacht dat die sluikstorten meldt, alsook 
beschadigde wegdekken, voetpaden of straatmeubilair, 
verstopte rioolkolken, leegstaande panden, en het niet 
werken van de openbare verlichting. En tenslotte nog 
dit: als u een verstopte rioolkolk ziet kan u dat melden 
aan de dienst Netheid van de gemeente Schaarbeek. 
Er zijn 75 hondentoiletten in Schaarbeek, de eigenaar 
van een hond mag de uitwerpselen van de hond niet 
achterlaten op straat of in parken, zo niet riskeert u 
een boete van 125 euro. Dat is ook het bedrag voor 
wie betrapt wordt op het voederen van duiven, want 
voederen van duiven is, sommige mensen weten het 
nog steeds niet, verboden. 

Schaarbeek 
VROEGER  
& NU F O T O 

Rose Vandepitte

Kazerne Baudoin, Place Dailly

Waar bevindt zich dit standbeeld van dichter en schrijver 
Emmanuel Hiel (1834-1899)? Stuur je antwoord voor 3 december 

naar dekriekelaar@vgc.be of De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 

Schaarbeek. Wie weet win je een leuke prijs.

F O T O ’ S 
Rose Vandepitte

Antwoord vorig nummer:  
Deze muurschildering 
bevindt zich in de 
Dupontstraat.
Rita Dooms won het 
Schaarbeekse kookboek 
‘Comme chez moi’.

FOTO
WE DSTR IJ D



6

B
L

A
D

 M
E

T
 P

IT

T
H

U
IS

 IN
 S

C
H

A
A

R
B

E
E

K

COLUMN 
JOSEPHINE

LOKALE 

Tegenwoordig kijken we van weinig nog op want 
via onze smartphone en de onophoudelijke stroom 
van nieuwe kijk – en luisterapps staan we permanent 
in contact met de hele wereld. ‘Radio Garden’ laat 
je zelfs toe om online over de hele wereldbol je 
computermuis te laten dansen op zoek naar een 
radiozender die je wil ontdekken. Zo kan je radio 
beluisteren in een bekende stad zoals New York, in 
een kleine kuststad in Ghana of in je thuisstad die je 
moest verlaten, lang geleden voordat je in Brussel 
terechtkwam.

Dichter bij huis hebben we onze eigen lokale 
radio die zowel vertrouwd aanvoelt als exotisch,  
want Radio Pogge brengt ons in onze 
kosmopolitische gemeente in contact met buren 
en locals die we – door de drukte van het dagelijks 
leven – niet altijd kunnen ontmoeten.

Radio Pogge is webradio, met uitzondering  
van de woensdagnamiddag. Dan mag Radio Pogge 
de 105.4 FM-golf van Radio Panik lenen voor 
een ‘open mic’ sessie, waarbij niet-professionele 
radiomakers een microfoon in de hand mogen  
nemen en even hun eigen ding mogen doen.

Radio Pogge kwam tot stand dankzij  
Studio 1 bis en het duurzaam wijkcontract Pogge.  
De enthousiaste Nonkel Kinch laat zijn passie voor 
Radio door de micro stromen en leidt het  
project in goede banen.

Voor Radio Pogge is radio maken geen doel 

op zich maar een middel om te werken aan sociale 
verbinding en om onhoorbare groepen als vrouwen 
en kinderen een stem te geven. De toffe Caravan van 
Radio Pogge in de Stallen van Schaarbeek is soms het 
vertrekpunt van uitzendingen, maar even vaak wordt 
er in de wijk rondgelopen of met de studio 1 bis tuk 
tuk rondgesjeesd. Met een microfoon gaat de radio 
op bezoek bij mensen die in 1030 wonen, maar ook bij 
mensen die er enkel komen om te werken, te flaneren, 
op café te gaan.

In september was er zelfs een tiendaagse Radio 
Pogge marathon genaamd RadiophoniK.

Kan burgerschap sterker worden door lokale 
radio? Ik weet het zeker. Luisteren naar Nonkel Kinch 
zijn enthousiaste stem op een druilerige werkdag, 
Afrikaanse muziek leren kennen, glimlachen bij 
het interview met de 10 – jarige Salou, opkijken 
van de intensiteit van lokale slam… het is allemaal 
Radio Pogge. De muziekstijl is gevarieerd maar niet 
mainstream. En gelukkig maar, want de gewone radio 
is vaak wat voorspelbaar geworden en wordt finaal 
gedreven door een commercieel model.

Twee groepen, jongeren en vrouwen, vinden in 
lokale radio vaak een stem. UNESCO benadrukt al 
langer het belang van lokale radio voor deze groepen, 
overal ter wereld. Radio Pogge geeft aan jongeren 
bovendien initiatie ‘Radio maken’ en voorziet 
expressie-opleidingen voor vrouwen.

Wanneer je naar de facebook pagina van Radio 
Pogge surft, kan je niet anders dan breed lachen, want 
wat een prachtige, ontwapenende manier is dit om te 
verbinden met iedereen in de gemeente.

Daar waar Radio vroeger niet evident was omdat 
men ‘ruimte’ moest vinden op FM, kan iedereen 
vandaag digitale live Radio maken, of vooraf 
opgenomen podcasts en gepersonaliseerde Spotify 
playlists. Dit soort radio maken vindt plaats tussen 
mens en machine, met een onzeker en onzichtbaar 
publiek, vanachter een computerscherm, met enkel 
een microfoon en een mengpaneel. De mooiste Radio 
is volgens mij, zeker in post – corona tijden, radio 

RADIO
LEEFT
Toen ik mijn eerste ibook kocht in 2001, was ik 
helemaal wild van de iTunes radio. iTunes liet 
mij toe om naar radiozenders van over heel de 
wereld te luisteren. Dat kon je helemaal niet op 
gewone laptops in die tijd. 2001 was het tijdperk 
pre-smartphone en pre-digitale radio. Het kunnen 
streamen van ‘smooth Jazz’ bij je thuis op een 
lokaal Californisch radiostation was uniek en voor 
een reizigster als ik, een heerlijke verademing in de 
routine van het normale leven. 
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waar we van mens tot mens elkaar ontmoeten, in live 
radio, in de spontaneïteit van het moment, in een 
caravan, een tuk tuk of de Schaarbeekse straten.

Omdat Radio zonder veel financiële of materiële 
middelen snel veel mensen kan bereiken, en directe 
interactie toestaat, heeft het zich sinds het ontstaan 
in België in 1914 steeds onderscheiden van de 
gedrukte pers of televisie. Ook in de oorlogen speelde 
de radio steeds een belangrijke rol, zowel voor de 
oorlogsvoering als in de kracht van de propaganda, 

maar ook in het verzet (Allo allo!).  
En zo zal Radio altijd een kleine volatiele kracht 
blijven, die zelfs in digitale kosmopolitische tijden 
nooit zal geëvenaard kunnen worden in het pure, 
authentieke en menselijke.
Laten we onze lokale Radio koesteren en  

aarzel niet om jezelf uit te nodigen via  
radiopogge@gmail.com.

Studio1BIS – Kinch radiopogge@gmail.com  
www.studio1bis.brussels
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Alle activiteiten zijn  
onder voorbehoud en 
worden georganiseerd 
volgens de geldende 
COVID-19 maatregelen.AGENDA Alle activiteiten zijn  
onder voorbehoud en 
worden georganiseerd 
volgens de geldende 
COVID-19 maatregelen.

W O R KS H O P

Een smartphone, een 
tablet, een laptop…  
Wat nu? 
Di 23 november 2021 om 14u

In De Kriekelaar

Wellicht kunnen we al 
onze plan trekken met 
die toestellen maar af 
en toe krabben we toch 
eens in ons haar met de 
vraag “wat nu?”. Femma 
Schaarbeek nodigt je uit 

om samen met andere 
vriendinnen die kleine 
weetjes te verzamelen. 
Een gezellige namiddag 
met IT-kennis van ons 
allen, daar gaan we voor.
Deelname in de onkosten met 

Femma pas = €2 en zonder Femma 

pas = €5 

We hebben jou  
er graag bij!

G O E D  D O E L

Ontbijt 11.11.11
Za 13 november van 9u tot 12u

In De Kriekelaar
Een lekker ontbijt ten 
voordele van 11.11.11.
Reserveer bij Walter Vermander 

0496 674 221 –  

walter.vermander@outlook.com

Brussel Helpt: de 
grootste Spaghettislag
Za 27 november van 17u tot 21u

In De Kriekelaar

Doe mee aan de  
Grootste Spaghettislag 
ten voordele van  
Nakama vzw! 
Je krijgt de lekkerste 
spaghetti ooit geserveerd 
vanaf 17u.
www.brusselhelpt.be

Let op: dit is een Covid Safe Event! 

Heb je hulp nodig bij de aanmaak 

van je coronapaspoort? Kom met je 

ID en pincode naar het onthaal van 

de Kriekelaar. Wij helpen je verder.

T H E AT E R 

Try Out Tactile Talk
Door Katrien Oosterlinck

Vr 12 november om 20u

Za 20 november om 20u

In De Kriekelaar

Tijdens Tactile Talk 
beleven we samen hoe we 
kunnen spreken zonder

woorden. Een speelse 
en interactieve 
theatervoorstelling.
Iedereen (16+) is welkom.  

We werken corona-proof.

Gratis, mits reservatie.

www.dekriekelaar.be

FA M I L I E

Warme winter 
familiezondag
Zo 19 december van 9u tot 12u

In De Kriekelaar

We starten met een 
gezond ontbijt (tot 
10u30). De kinderen 
kunnen meedoen aan 
een leuke kookworkshop 
onder begeleiding van 
Dada, in samenwerking 
met FoodNPause!.
Reservatie: www.dekriekelaar.be

Let op: dit is een Covid Safe Event! 

Heb je hulp nodig bij de aanmaak 

van je coronapaspoort? Kom met je 

ID en pincode naar het onthaal van 

de Kriekelaar. Wij helpen je verder.

I N  D E  B I B 

Begeleide expo 
‘Voorlezen komt voor 
lezen’ 
Van 2 november tot 2 december

Voor ouders van baby’s 
en kleuters of mensen die 
met kinderen van deze 
leeftijd werken.
27/11 9u30 – 10u30 
Workshop Voorlezen 
komt voor lezen, thema 
verstoppertje. Voor 
ouders met kind van  
5 tot 12 maanden. 
Interesse?  

bibsophia@schaarbeek.be

Inschrijven noodzakelijk

Levende bibliotheek  
ism Citizenne
Za 11 december van 10.30u tot 14u

Maak kennis met de 
Levende Bibliotheek 
en dus met andere 
perspectieven op het 
leven. Kom naar de 
bibliotheek en vraag 
een gesprek onder vier 
ogen met een ‘levend 
boek’, dat is iemand die 
haar/zijn levensverhaal 
en ervaringen met 
discriminatie met u deelt. 
Zonder taboes en in een 
sfeer van wederzijds 
respect. 

F I L M  E N  M A AT S C H A P P I J

VUB Crosstalks 
Wo 24 november om 20u

In De Kriekelaar

Een feestelijke avond 
voor de herdenking van 
Fatima Mernissi, met 2 
internationale gasten. 

We focussen op het 
vrouwbeeld in de media 
(in samenwerking met 
WFTM). Reservatie: 
www.dekriekelaar.be
Let op: dit is een Covid Safe Event!



Covid Safe: 
voor al onze 
evenementen boven 
de 50 personen werkt De 
Kriekelaar momenteel 
met het Covid Safe 
Ticket. Heb je hulp nodig 
bij de aanmaak van je 
coronapaspoort? Kom met 
je ID en pincode naar het 
onthaal van de Kriekelaar. 
Wij helpen je verder.

©Jeroen Van Neste

Sintfeest 
 
met Kom wel  
& De Grootste 
Spaghettislag 

za • 27.11 • 2021   • 15 uur
Za 27 november om 15u Sintfeest, vanaf 17u Spaghettislag  
In De Kriekelaar 

Een kleurrijke, surreële jazzy-country voorstelling over 
jezelf zijn, over samen en alleen, over wachten en nog 
eens wachten, over verjaren, over anders zijn en toch 
ook niet. En dat alles overgoten met een vleugje magie. 
Bovendien komt de Sint op bezoek!
Reservatie: www.dekriekelaar.be Aansluitend 
kan je spaghetti eten voor Brussel Helpt. 
Reserveer alvast je plekje: www.brusselhelpt.be

(3+) 
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Alle activiteiten zijn  
onder voorbehoud en 
worden georganiseerd 
volgens de geldende 
COVID-19 maatregelen.AGENDA

Q U I Z 

Kwis je een kriek
Vr 10 december om 19u

In De Kriekelaar

Test je kennis in een 
ploeg van max 5 
personen.
Let op: dit is een Covid Safe Event! 

E X P O

Orient Express
Nog tot en met 17 april 2022

in Train World
Ontdek de mythische 
wagens van de Oriënt-
Express en vele verhalen 
en anekdotes.

L I T E R AT U U R

Leesclub Leesme! 
Za 13 november om 10u: De 

opgang – Stefan Hertmans

Za 18 november om 10u: Spaar de 

spotvogel – Harper Lee 
We bespreken telkens 
een boek bij een lekker 
ontbijt.
Interesse? Contacteer  

ruth.van.dyck@skynet.be



Tess is 33 jaar en is opgegroeid in Schaarbeek. 
Ze is enorm sportief en gebruikt beweging als 
uitlaatklep. Ze is steeds op zoek naar nieuwe 
ervaringen en die mindset heeft ervoor gezorgd 
dat ze zich kon ontwikkelen tot topsporter, 
airhostess, administratief medewerker en nog 
veel meer. Na een korte ontmoeting op het 
straatfeest in de Philomenestraat nodigden we 
de enthousiaste Teslime uit voor een gesprek. 

Teslime, kan je wat meer over jezelf vertellen?
“Ik ben Teslime en ben opgegroeid in 

Schaarbeek. Ik draag de naam van mijn 
grootmoeder, een Turkse naam, maar ook in 
Turkije komt hij niet vaak voor. Het was de 
naam van mijn grootmoeder en ik draag die 
met veel trots! De meeste mensen noemen me 
Tess. Ik speel voetbal en daar is het makkelijker 
als ze “Tess!” roepen. Als je eerst “Teslime!” 
moet roepen is de bal al lang weg (lacht). Ik 
ben geboren in Sint Joost Ten Node op de 
grens met Schaarbeek en heb heel mijn jeugd in 
Schaarbeek doorgebracht. Als kind ging ik naar 
school in Sint-Joost-Aan-Zee samen met mijn 
zus. Nadien zijn we beiden naar Lyceum Martha 
Somers gegaan in Laken, ik heb er Humane 
Wetenschappen gestudeerd. Ik kijk heel positief 
terug naar die schoolperiode, ik had goede 
vrienden, een goede relatie met leerkrachten 
en eigenlijk was dat een heel mooie tijd. Na het 
middelbaar wou ik eigenlijk graag de opleiding 
voor leerkracht Lichamelijke Opvoeding 
aanvatten. Maar ik was geblesseerd en kon 
daardoor die opleiding niet starten, toen besloot 
ik om orthopedagogie een kans te geven. Na 2 
jaar realiseerde ik me dat het eigenlijk niets voor 
mij was en zette ik de opleiding stop.” 
Naast je schoolcarrière ben je ook al van jongs af aan 
gebeten door het voetbal, van waar komt die passie?

“In mijn familie was er niemand die voetbal 
speelde, dus ik weet niet eigenlijk niet van waar 
mijn passie komt. Als kind speelden we heel vaak 
op straat met een bal, soms tot ergernis van de 
buurvrouwen. Ik herinner me dat een buurvrouw 
ooit een emmer water over ons goot omdat we 
aan het voetballen waren tegen een garagepoort. 
We vonden dat toen natuurlijk heel erg komisch. 
Maar ik speelde dus heel veel voetbal op straat, en 
eigenlijk ook op school tijdens de speeltijden. Ik 
mocht ook altijd meespelen met alle jongens. Al 
van in het begin van de lagere school wou ik me 
aansluiten bij een voetbalclub, maar mijn ouders 

zagen dat niet echt zitten. Toch ben ik op een 
dag met een vriendinnetje en haar vader enkele 
testen gaan afleggen bij Anderlecht, en als bij 
wonder was ik geslaagd en mocht ik blijven. Mijn 
vader was trots en besloot om mij toch te laten 
voetballen, al wou dat zeggen dat hij mij altijd 
met de auto naar Anderlecht moest voeren, en op 
zondag vroeg uit de veren zodat ik kon meedoen 
met de wedstrijden. Als we met Anderlecht 
kampioen speelden in onze leeftijdscategorie, 
mochten we een ererondje lopen in het Constant 
Vanden Stock Stadion, dat is een ongelooflijke 
ervaring als kind, dat is iets dat ik echt nooit 
zal vergeten. Ik heb uiteindelijk 10 jaar bij 
Anderlecht gespeeld en heb verschillende bekers, 
titels en kampioenschappen gewonnen. Ik heb 
zelfs nog een tijdje met het nationale elftal van 
Turkije gespeeld, toen was mijn familie natuurlijk 
erg trots. Nadien speelde ik bij Tienen, Aalst 
en Woluwe. Toen ik 30 werd, werden we met 
Woluwe kampioen in 1ste nationale en besloot 
ik om op een lager niveau te gaan voetballen. 
Ondertussen speel ik in 2de nationale bij 
Oudergem. Er is daar een superleuke sfeer, we 
zijn allemaal vriendinnen en hebben allemaal ook 
veel interesse in de 3de time aan de toog (lacht). “
Hou je dan nog tijd over om een andere professionele 
carrière uit te werken?

“Ik hou er van om steeds nieuwe dingen 
te ontdekken. En dat geldt dus ook voor mijn 
professionele carrière. Na mijn studies heb ik 
een tijdje als airhostess gewerkt bij Jetair, dat 
was een heel leuke ervaring. We mochten zelfs 
enkele dagen in een all-in hotel in Kaapverdië 
verblijven, dat was erg fijn. Nadien heb ik bij de 
bank Fortis, KBC en ook als boekhoudster bij 
Brico gewerkt. Ik heb zelfs een tijdje voor Brafco 
gewerkt, een onderneming die de berekening 
van de brandstofprijzen uitvoert. Ik moest zelf 
die berekeningen voor de volgende wijziging 
telkens uitvoeren, daardoor ik wist altijd goed 
op tijd of de brandstofprijzen zouden dalen of 
stijgen. Ik kon mijn tankbeurten dus steeds goed 
timen (lacht)!”
Heb je nog andere dromen die je wilt realiseren? 

“Wanneer ik binnen enkele jaren zou stoppen 
met voetballen zou ik heel graag zelf coachen.  
Ik wil kinderen uit moeilijke thuissituaties,  
die vaak op straat spelen, de kans geven om  
zich volop te ontwikkelen als voetballers.  
Of beweging promoten als spelvorm en 
amusement, maar ook als uitlaatklep. Wie weet 
is het binnen enkele jaren zo ver! (lacht)”

WIE IS TESLIME 
KARAHISARLI?

T E K S T 
Bregt Geukens

F O T O 
Kristof Braekeleire

www.dekriekelaar.be

B
en je op zoek naar een cursus voor volw

assenen, een lokaal of  
een vriendje op facebook? H

eb je zin in een leuk concert, fam
ilie-

theater, com
edy? 

D
e K

riekelaar heeft het allem
aal! 

C
heck onze w

ebsite, facebook-pagina, flyers, aff
iches en folders, of 

spring eens binnen bij ons in de G
allaitstraat.

De Kriekelaar GC


