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De Moelie

aan de politieke pols

Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 18 november 2002

Het onderhoud van het kerkhof wordt
uitbesteed aan een privé-firma.

De vergadering van november was er één

park Hess-de-Lilez worden nog door de

van lopende zaken en verliep in ijltempo. Er

gemeentearbeiders onderhouden. De

waren weinig tussenkomsten en geen toe-

gemeenteraad keurt het lastenboek voor het

gevoegde agendapunten van oppositiezijde;

onderhoud van deze groene ruimten goed

vandaar dit korte verslag.

voor de duur van 3 jaar. In het lastenboek

De gemeenteraad keurt vooreerst unaniem

zijn 55 welomschreven zones opgenomen,

het rapport 2001 van het Sociaal Impuls-

het kerkhof en het onderhoud van de

fonds (SIF) goed. Dit fonds werd door de

bomen in verschillende straten. De raming

Vlaamse Gemeenschap in 1996 opgericht en

van de jaarlijkse kostprijs van de opdracht

stelt aan de gemeenten financiële middelen

bedraagt ongeveer € 70.000 (2,8 miljoen fr.).

ter beschikking die moeten aangewend wor-

Aangezien nu ook het domein Justisport in

den om maatschappelijke problemen, kans-

de opdracht werd opgenomen, is de kost-

armoede en armoede in het algemeen te

prijs gevoelig gestegen. De oppositie wil

bestrijden. De betoelaging gebeurt op basis

enkele verduidelijkingen over de voorziene

van duidelijke beleidsplannen, die elk jaar

opdrachten en keurt dit punt mee goed

worden geëvalueerd. Het SIF werd in

omdat ze zich zorgen maakt over de netheid

Linkebeek in handen van het OCMW gege-

van de gemeente.

ven.

• Voor de huur van de politielokalen, gele-

Voor het jaar 2001 waren er drie prioriteiten

gen boven de gemeentelijke bibliotheek,

vooropgesteld: onderhoudswerken aan de

gaat de Interpolitiezone een jaarlijkse huur-

sociale woningen op het Kleiveld en

prijs van € 8.800 (ongeveer 350.000 fr.) beta-

Bremhof, de publicatie van een informatie-

len.

brochure en het uitwerken van een info-

• De vergoeding van de wetsdokter was

theek, de opvang van zieke kinderen.

sinds 1983 niet meer aangepast. Na inter-

De informatiebrochure werd samen met de

pellatie van de oppositie stelt het schepen-

nieuwe gemeentelijke informatiebrochure

college nu voor deze vergoeding van € 125

verspreid (in sommige straten verliep de

op € 600 te brengen. Volgens de wet van

bedeling fout, wie de brochures niet ont-

1998 moet de wetsdokter enkel nog een

ving, kan steeds op het gemeentehuis

vaststelling doen wanneer de overledene

terecht). Allerlei informatie en publicaties

wordt gecremeerd.

over de sociale problematiek liggen ter inza-

• De gemeenteraad duidt mevrouw Defay

ge bij het OCMW (Beukenstraat). De dienst

aan als afgevaardigde op de buitengewone

zieke kinderen bleef in 2001 ter beschikking

zitting van de algemene vergadering van de

van de Linkebeekse bevolking, maar is

intercommunale Iverlek. De operatie, waar-

financieel een zware opdracht. Daarom

bij Iverlec en andere intercommunales in

onderzoekt men momenteel de mogelijk-

Vlaanderen, hun kabeldistributienet onder-

heid om een nieuwe dienst, in samenwer-

brachten bij Telenet en intussen in handen

king met buurgemeenten Drogenbos en

is van MixtICS NV, zal de gemeente als aan-

Sint-Genesius-Rode, op te starten. De voor-

deelhouder € 275.000 (11 miljoen fr.)

ziene toelage voor 2001 bedroeg ongeveer

opbrengen.

€ 32.000 (ongeveer 1,3 miljoen fr.).

• Een ander agendapunt op deze buitengewone vergadering heeft betrekking op de

• De dringende herstellingswerken als

financieringsmaatschappij Finelek. Gelet op

gevolg van het noodweer tijdens de maand

de liberalisering van de energiedistributie-

augustus kunnen oplopen tot € 500.000 (20

sector is het van essentieel belang dat de

miljoen fr.). De gemeenteraad keurt de

gemeenten een maximum aan dividenden

modaliteiten voor het afsluiten van een

behouden, zoniet zien zij een belangrijke

lening goed.

bron van inkomsten verloren gaan. Een

• Reeds geruime tijd is het onderhoud van

voorstel van Finilek om in te schrijven voor

de openbare parkjes, aanplantingen en het

een optieovereenkomst (een ingewikkelde

kerkhof aan een privé-firma uitbesteed. De

constructie van verkoop van aandelen)

terreinen rond de Hoeve ’t Holleken en het

wordt door de gemeenteraad afgewezen.
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uit de gemeente

Kunstgras legt hockeyclub geen windeieren
Zeventig nieuwe leden in drie maanden tijd
De Linkebeekse Hockeyclub
laat er geen gras over groeien.
Op drie maanden tijd sloten
liefst zeventig nieuwe leden
zich bij de club aan.
Momenteel telt de club 229
leden, en daar is voorzitter

“Maar iedereen is welkom”, vangt Philippe
Thiéry aan. “Zestig procent van onze spelers
zijn afkomstig uit Linkebeek. De overige
veertig procent komt uit de ruime regio
rond Linkebeek, meer bepaald uit Beersel,
Sint-Genesius-Rode en het Brusselse
Gewest. De sterke groei van ons ledenaantal
heeft alles te maken met het nieuwe kunstgrasterrein. Het is het eerste kunstgrasterrein op basis van rubber dat in ons land

Philippe Thiéry (45) zeer tevreden mee. De hockeyclub maakt

werd aangelegd. Kunstgras kan je ofwel op
basis van zand, ofwel op basis van rubber
aanleggen. De gemeente opteerde voor rub-

er ook geen geheim van dat het
merendeel van de leden
Franstalig is.

ber, en daarmee zijn we baanbrekend in
België. Het gemeentebestuur investeerde
zo’n 550.000 euro in de aanleg van het nieuwe kunstgrasterrein. Dat is veel geld, zeker
als je weet dat de gemeente dit zonder toePhilippe Thiéry met vier jonge speelsters.

speelde, aan de basis van de oprichting van
de vzw Linkebeek Hockeyclub. In de eerste
jaren was er geen clubhuis of terrein
beschikbaar. Toen oefende de club elders. In
de jaren ’70 hadden we een vijftigtal leden;
in de jaren tachtig kende het hockey in
Linkebeek een sterke vooruitgang. Mijn
vader, die van 1977 tot 1989 burgemeester
was, liet toen aan het Wauterbos een tweede terrein aanleggen. Op die plaats lag al
een voetbalterrein van in 1935. Het tweede
terrein werd door onze hockeyclub gebruikt.
We speelden er tien jaar. In de jaren negentig groeide het ledenaantal aan tot een honderdtal”, schets Philippe Thiéry de geschiedenis.
“Vanaf de jaren negentig doken de problemen op. Het werd voor de seniorenploeg
lage heeft aangelegd. Linkebeek telt amper

moeilijk om op gewoon gras te spelen en

5.000 inwoners, dus was dit toch een zware

toen verhuisde ze naar het terrein

investering waarover moest nagedacht wor-

Wellington aan de Waterloosesteenweg in

den.”

Ukkel. De jongerenploegen verhuisden naar
Dilbeek. Toen waren er twee mannenploe-

Eénendertig jaar Linkebeekse hockey

gen, twee vrouwenploegen en de jongeren.

“De hockeyclub werd op 1 juli 1971 opge-

Sinds 1 augustus 2002 is er in Linkebeek het

richt. Vorig jaar vierden we onze dertigste

synthetisch terrein en spelen we terug hier.

verjaardag. Het waren drie mensen van La

Het is niet altijd eenvoudig om afspraken te

Rasante, een hockeyclub uit het Brusselse,

maken met de voetbalclub KHVC Linkebeek

die het initiatief namen om ook in

waarmee we het terrein delen, maar we

Linkebeek een hockeyclub op te richten.

proberen toch altijd tot een vergelijk te

Michel Berger en Jacques De Molder speel-

komen. Wij willen een dialoog, en afspraken

den zelf op hoog niveau en lagen samen

maken over het gebruik van het plein”,

met Michèle Berger, die in de damesploeg

aldus de voorzitter.
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verenigingsnieuws

Judonieuws

KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING VZW

Kaas- en wijnavond – 24-25 januari

Programma

Wanneer jullie dit berichtje lezen, is

• Overzicht van onze kooklessen:

één van de belangrijkste gebeurte-

• 15 december 2002

nissen van ons judojaar net achter

• 12 januari 2003

de rug: de komst van Sinterklaas.

• 16 februari 2003: Freddy

Inderdaad, vrijdagavond 6 december
heeft hij ons een bezoekje gebracht.
Het was een unieke gelegenheid om
eens alle leden samen op de mat te
krijgen. Hoewel: 70 man in de voor
ons toch wel kleine turnzaal is wat
van het goede te veel. Nietwaar,
arme trainer? Omdat deze Sjoenke
al in druk was op het ogenblik van
het gebeuren beloven wij de foto’s
voor het volgende nummer.

Vandecasserie (afsluitende
kookles + partners)
• Gezinswandeling in maart of
april 2003
• Pensenkermis KAV/KWB op 15 &
16 maart 2003 - Gildenhuis
• Gezinsfietstocht + BBQ:
half mei 2003
• Vaderdagaperitief op
zondag 9 juni 2003
• Wielertoeristen: mountainbike

Wij willen een warme oproep doen

van oktober tot maart (afspraak

om ons te steunen bij de allerbe-

elke zondag om 10u bij Koen

langrijkste externe activiteit van het

Pierret of onderlinge afspraken)

Sterke groei

jaar: onze 4de kaas- en wijnavond,

en met de koersfiets van april tot

In de laatste drie maanden groeide Linke-

die plaats vindt in het Gildenhuis

september ook op zondagvoor-

beek Hockeyclub enorm. Dat is vooral te

op vrijdag 24 en op zaterdag 25

middag.

danken aan het splinternieuwe synthetische

januari. Reserveer alvast deze

speelveld dat zeer geschikt is om hockey te

datum in je agenda; wij rekenen op

spelen. Nu telt de club 229 leden, verdeeld

je steun.

over 19 ploegen. Er zijn dertien jongeren-

Voor mensen die nog nooit deelge-

ploegen en zeven seniorenploegen. De eer-

nomen hebben, nog even de volgen-

ste ploeg speelt in derde nationale. “Wij

de uitleg. Uiteraard draait alles om

ambiëren eerste nationale”, stelt Philippe

kaas. Wij hebben een 15-tal soorten

Thiéry onomwonden. “We hebben ook plan-

geselecteerd, die vergezeld zijn van

nen om douches en een cafetaria te bou-

de erbij horende wijnen uit verschil-

wen. Deze zouden naast de voetbalkantine

lende landen. Als je geen kaaslief-

komen. De stedenbouwkundige aanvraag is

hebber bent, kan je ook kiezen uit

binnen. Het nieuwe gebouw wordt 14 meter

een uitgebreide keuze van charcute-

op 10 meter. We zoeken wel nog zo’n 7 mil-

rie. Ook met de jongere smaakge-

joen oude Belgische franken om alles te

voelens hebben wij rekening gehou-

bekostigen. Dat moeten we als club zelf

den: er is confituur en choco.

doen, want ik ben niet van plan om hiervoor

Hoewel… onze jaarlijkse topper is

aan te kloppen bij de gemeente. De gemeen-

de combinatie gehaktballetjes met

te heeft met het synthetisch terrein al meer

kriekskes. Ook wanneer je geen al te

dan genoeg geïnvesteerd. Van zodra de ste-

grote wijnliefhebber bent, hebben

denbouwkundige toelating er is, zullen we

wij alternatieven voorzien in de

het dossier verder afwerken. Het Bijzonder

vorm van de nodige biersoorten. Tot

Plan van Aanleg om te kunnen bouwen

slot is er mogelijkheid om te beslui-

langs het kunstgrasplein is er al. Normaal

ten met gebak en koffie (of thee),

gezien was ik van plan om te stoppen met

eventueel gevolgd door onze ver-

mijn bestuursfunctie van de hockeyclub,

maarde Hasseltse koffie. Allen wel-

maar met zo’n belangrijke beslissingen voor

kom!

de boeg blijf ik nog even”, besluit de voorzitter.

Johan De Sauter

Joris Herpol
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vereniging in de kijker

Driewerf hoera!
Chiro Sjoen bestaat vijftig jaar
Een gesprek met Bruno Kosijns en Janik De Goÿ
Al bijna vijftig jaar maken
de jongens - en sinds enkele
jaren ook de meisjes - van
Chiro Sjoen de Linkebeekse
omstreken ‘onveilig’ en dat met
groeiend succes. Daar moesten
we het eens over hebben met
groepsleider Bruno Kosijns en
Janik De Goÿ, één van de
leiders van de speelclub.

Janik De Goÿ en Bruno Kosijns.

Dit werkjaar is Chiro Sjoen van start gegaan

Daarboven staan vijf regionale chirosecre-

met ongeveer 72 man/vrouw, leiders inbe-

tariaten en tenslotte is er nog de nationale

grepen. Een enorm verschil met de dertig

bond: Chirojeugd Vlaanderen. “Maar vraag

man die er tien jaar geleden was. “Dat komt

ons niet wat ze daar juist doen”, lachen de

onder meer omdat er tien jaar geleden

mannen in koor. “Die zorgen vooral voor de

enkel jongens in de chiro van Linkebeek

verzekeringen, geven het boekje

zaten”, vertelt Janik. “Enkele jaren later

‘Dubbelpunt’ uit en nog zo van die dingen.

heeft de toenmalige leiding beslist om de

Met de gewestleiding komen we het meest

meisjeschiro terug in het leven te roepen.

in contact. Zij organiseert onder andere de

Want nog veel vroeger was er al een meisjes-

‘I.K.’ of Inleidingscursus. Dat is een basisvor-

chiro, Chiro Hitomi, maar die is verdwenen

ming, waarna je een voortgezette cursus en

en toen bleef alleen Chiro Sjoen, voor de

een stage kan volgen om het attest van ani-

jongens, over. Nu is het dus gemengd.”

mator in jeugdwerk, erkend door de

De meeste leden komen uit Linkebeek. Dat

Vlaamse Gemeenschap, te verkrijgen.”

is vooral zo bij de jongste leden, waarvan er

Een chirojaar in Linkebeek ziet er ongeveer

veel in de basisschool van Linkebeek zitten,

hetzelfde uit als bij andere chirogroepen.

onze grote ‘leverancier’. Daarnaast komen

“Elke zondag van halfdrie tot zes is er ‘ver-

de leden uit Beersel, Sint-Genesius-Rode en

gadering’ of de wekelijkse bijeenkomst in

andere omringende gemeentes. “De meeste

onze lokalen van waaruit we allerlei activi-

zijn Nederlandstalig”, vult Bruno Kosijns

teiten doen, behalve de laatste zondag van

aan. “Er zijn ook Franstaligen. De ouders

de maand.”

zijn Franstalig, maar de kinderen gaan in

“Daarnaast zijn er speciale dagen, zoals

het Nederlands naar school en komen ook

Christus Koning op 24 november. Een spe-

naar de Nederlandstalige chiro om zich te

ciale dag voor de chiro”, vertellen Bruno en

amuseren en tegelijk hun tweede taal te

Janik. “En dan zijn er natuurlijk in juli de

verbeteren. Daar zijn nooit problemen mee,

jaarlijkse kampen. Wij zijn een van de wei-

want bij ons spreken ze Nederlands.”

nige chirogroepen die consequent op tentenkamp gaan, zonder enig comfort. Ook de

Chiro 50 jaar

allerkleinsten. Dit jaar gaan we ook tien

Het vijftigjarig bestaan moet natuurlijk

dagen op buitenlands kamp naar Tsjechië.

gevierd worden. Dat gebeurt op 25, 26 en 27

Dat doen we om de vijf jaar.”

april 2003. “Dat weekend begint stilaan

“Het geld om al die dingen te organiseren,

vorm te krijgen, al hebben we natuurlijk nog

komt van de Vlaamse Gemeenschap.

wel wat tijd”, zegt Bruno. “We organiseren

Daarnaast zet Chiro Sjoen ook zaken op

allerlei spelletjes, enkele concerten, een

poten zoals het nakende feestweekend of de

fuif,… en een grote verrassing!” “De activi-

haantjeskermis op 1 en 2 februari. “Dat is

teit op vrijdag staat nog niet vast”, gaat

een eetfestijn waarmee we de kas spijzen”,

Janik verder. “Zaterdag wordt de grote dag

legt Janik uit. “Daardoor kunnen we ons

met allerlei spannende en amusante activi-

goed uitrusten: we hebben eersteklas mate-

teiten, workshops, toernooien en zo meer.

riaal, onze eigen tenten, we kunnen een bus

Zondag treden de kinderen op en kan er van

huren, enzovoort.”

een reuzentaart gegeten worden.
Alhoewel… daar is nog wat discussie over,
want we weten nog niet goed waar en wanneer we die gaan bakken.”
De chiro gestructureerd

De chiro bestaat uit vier niveaus. Boven de
groepen staan de gewestleidingen, die
samengebracht zijn in een aantal ‘bonden’.
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Frodo Daems

verenigingsnieuws

KBG
Januari is het begin van een nieuw werkjaar
bij KBG en dus het geschikte moment om
lid te worden. Onze afdeling heeft een ruim

Kerstconcert in
Sint-Sebastiaankerk
Sint-Ceciliakoor zingt Messiah

aanbod aan ontmoetings- en ontspannings-

De akoestiek van een kerk geeft de volle

activiteiten.

waarde aan gebrachte muziekstukken en

We doen aan vorming door voordrachten en

gezangen. Dat weten onze dirigenten

bezinning. Er zijn culturele activiteiten met

Edwine Beuckels en Eric Kirsch. Ook voor

daguitstappen, museumbezoek, tentoonstel-

strijkers en zangers is dit opnieuw een unie-

lingen, film en creatieve doe-activiteiten.

ke ervaring.

Het programma van het voorjaar.

Op zaterdag 21 december om 20u30 bren-

28 januari: gezellige babbelnamiddag

gen het Sint-Ceciliakoor en de Orfeusstrij-

25 februari: voordracht ‘Humor in het dagelijks

kers hun anderhalf uur durend eindejaars-

leven’

concert. Händel, Praetorius en

25 maart: ons jaarlijks carnavalfeest

Hammerschmidt staan op het programma.

29 april: paasfeest met diner

Kroon op het werk die avond is de Messiah

27 mei: lotto- en spelnamiddag

Finale. Een zeven minuten durend stuk

24 juni: ketjesdag met Brusselse quiz

gebracht door de 50 verenigde muziekliefhebbers.

Iedere 1ste en 3de dinsdag van de maand

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij

komen onze creatievelingen samen in de

onze vereniging, de muziekacademie

hobbyclub. Tijdens de wintermaanden spe-

Alsemberg of in De Moelie.

len wij iedere donderdag ‘bowls’ in de zaal
van De Moelie. Bowls wordt gespeeld op een

Hubert Eerlings

12 meter lange mat, met afgeplatte ballen,

voorzitter

die door hun asymetrische vorm in een
boog rollen. Het is de bedoeling om de bowls
zo dicht mogelijk bij een klein wit balleke
(de jack) te rollen. De bowls maken een
bepaalde bocht. Hierdoor is het spel iets
moeilijker dan petanque, maar het lukt wel
en onze sportverantwoordelijke runt onze
KBG-ploeg als een echte manager.
Dus kandidaat leden, kom gerust eens proeven van de KBG sfeer. Je bent van harte welkom.
Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij Julia
De Greef, tel. 02/380.83.85 of Jeanine Verkist,
tel. 02/380.56.56.
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nieuws uit

De Moelie

13-12 tot 22-12
tentoonstelling

Nieuws uit De Moelie Charles Londers
Aanpassing polyvalente zaal

Charles Londers is de jongste zoon uit de

Binnenkort zal het parket in de polyvalente

bekende Linkebeekse familie. Na een oplei-

zaal van De Moelie worden behandeld met een

ding als banketbakker kwam Charles in de

speciale vernislaag. Het bleek namelijk dat de

bouwsector terecht. Tegenwoordig werkt hij

vloer, na het boenen, gevaarlijk glad werd.

als adjunct-technieker bij Belgacom. Charles

Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ werd beslist om niet te wachten tot er
zich een ernstig ongeluk voordoet vooraleer de
vloer te behandelen.

heeft een aantal hobby’s: wandelen, knutselen en fotografie. De meeste foto’s werden

Straatbeeld aanpakken

genomen tijdens zijn reizen en daar kunnen
we nu de resultaten van bewonderen.

Waarschijnlijk heb je het reeds opgemerkt. De

Verschillende kleuren en composities krij-

Moelie heeft de graffiti laten overschilderen.

gen een plaats door het oog van Charles.

Dit zal vanaf nu telkenmale gebeuren wanneer

Het is voor Charles zijn eerste ‘eigen’ ten-

er graffiti wordt aangebracht. Ook de vlaggen

toonstelling. Hij nam wel reeds deel aan een

werden vervangen door nieuwe exemplaren.

groepstentoonstelling in GC De Moelie. De

De verlichting op de parking wordt aangepast

onderwerpen van de foto’s zijn zeer geva-

zodat deze veel meer verlicht zal worden.

rieerd. Zowel natuur, landschappen, portret-

Verder werd vanuit de Programmeringscom-

ten, vergezichten, beelden komen aan bod.

missie van De Moelie voor de tweede maal een
schrijven gericht aan de burgemeester met de

vrijdag 13 december tot zondag 22 december

vraag om de straatverlichting in de Sint-

vernissage op vrijdag 13 december

Sebastiaanstraat en het Pastorijpad te verbete-

van 20u tot 22u

ren en de graffiti-problematiek aan te pakken.

zaterdagen 14 en 21 december van

Op die manier hopen wij op korte termijn het

14u tot 18u

straatbeeld rond het gemeenschapscentrum

zondagen 15 en 22 december van

aanzienlijk op te smukken.

14u tot 18u
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17-01-2003
rockmuziek

22-01-2003
familievoorstelling

Paul Michiels & The Big M’s

Clown Pico

Soulfull thinking tour

Dé grote doorbraak komt er na de naams-

Forever Young

verandering. ‘Soulsister’ scoort in 1988 een

Een wieg werd een tafel, een tafel een podi-

monsterhit met ‘The Way to your heart’. Het

Komische
goochelaar

um. Dat podium verhuisde al gauw van een

nummer wordt een hit in België, Nederland,

Clown Pico heeft gedurende

café naar een parochiezaal. Later verander-

Duitsland… en klimt zelfs tot in de helft van

de voorbije jaren al op hon-

de US Top 100. Wereldwijd verkoopt de
groep 1.000.000 albums. Internationale tournees volgen. Na 5 albums (‘It takes two’,
‘Heat’, ‘Simple Rule’, ‘Live Savings’ &
‘Swinging like big dogs’) besluit de groep in
1995 het voor bekeken te houden.
‘Soulsister’ stopt. Paul Michiels doet dat
niet. Hij maakt opnieuw werk van zijn solocarrière.
In februari 1998 staat hij er weer. ‘One day
at the time’ is meteen een schot in de roos.
Het succes is zo groot dat besloten wordt

derden plaatsen in

om het album ‘Inner Child’ twee maanden

Vlaanderen opgetreden. Hij

vroeger uit te brengen dan voorzien. Drie

slaagt erin om mensen op

jaar later vormen ‘Forever Young’ en

een fantastische manier te

‘Daydream’ een schitterende aanloop tot

animeren. Een feest met

een totaal nieuw en gevarieerd album. ‘Let

Clown Pico is gegarandeerd

me be turned to stone’, een nummer van de

een succes.

Engelse band The Peddlers uit 1968, werd

Dit succes is ongetwijfeld te

door Jos Van Oosterwyck voorgesteld als

danken aan het feit dat

titelsong voor de VTM-serie ‘Veel geluk pro-

Clown Pico het publiek

den feesttenten in heuse concertzalen en

fessor’. Het nummer wordt door alle partij-

steeds heel intens betrekt

festivalweides. Dit is de biografie van één

en enthousiast onthaald. De CD bevat

in hetgeen hij uitvoert. De

van ’s lands indrukwekkendste stemmen in

covers van de persoonlijke helden van Paul

aanwezigen nemen actief

een notendop. Zanger in hart en nieren:

Michiels. De nummers werden in een eigen-

deel aan het gebeuren. Hij

Paul Michiels.

tijds kleedje gestoken en zijn zowel vocaal

is een echte clown-gooche-

In de jaren ’70 maakte hij deel uit van de

als muzikaal indrukwekkend. ‘Forever

laar. Wij kunnen het weten,

bands ‘Purple Bus’ en ‘Octopus’. Ondertus-

Young’ is speciaal voor Paul Michiels uitge-

want enkele jaren geleden

sen bleef hij zijn muzikale activiteiten com-

vonden.

was hij al eens te gast in De
Moelie en zette de jongeren

bineren met zijn melkronde, wat hem in
Heist-op-den-Berg de sympathieke bijnaam

Tijdens deze ‘Soulfull Thinking Tour’ wordt hij

toen op het randje van hun

Polle Pap oplevert. In 1981 begint hij dan een

bijgestaan door Hervé Martens (keyboards),

stoel.

solocarrière. PP Michiels kent een eerste hit

Evert Verhees (bass), Chris Van Nauw (guitar),

Doelgroep: vanaf 4 jaar

met ‘Females’. In 1986 besluiten Paul

Joris Peeters (drums) en de twee backings Marie-

Michiels en Jan Leyers hun krachten te bun-

Ange Theuwen en Chantal Kashala.

woensdag 22 januari 2003 14u - De Moelie

delen in ‘The Soul Sisters’. Hun debuutsingle ‘You get to me’ kan op heel wat bijval

vrijdag 17 januari 2003 - 20u - De Moelie

tickets: € 4 (abo en vvk), € 5

rekenen; verschillende deuren gaan open.

tickets: € 14 (abo), € 16 (vvk, cjp en plus-3-

(kassa)

Hun reputatie als klassezangers en uitste-

pas), € 18 (kassa)

kende songschrijvers wordt nog versterkt
met nummers als ‘Talk about it’ en ‘Like a
mountain’.
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De toegevoegde waarde van ‘de Rand’
Vijf jaar vzw ‘de Rand’
Vzw ‘de Rand’, door de
Vlaamse Gemeenschap
opgericht met als opdracht het
Nederlandstalig karakter in de
Vlaamse rand te versterken en
de integratie van anderstaligen
te bevorderen, vierde eind oktober haar vijfjarig bestaan met
een gesmaakt optreden van de
zigeunerviolist Roby Lakatos
en het Ensemble Piacévole
en een goed gestoffeerd
colloquium.

Roby Lakatos en het Ensemble Piacévole
brachten een gesmaakt concert voor 5 jaar
vzw ‘de Rand’.

“De faciliteiten moeten uitdoven”, verklaarde Vlaams minister-president Patrick
Dewael op het colloquium van vzw ‘de
Rand’. En iedereen schrok - even - op. “Ook
al merkt mijn politieke realiteitszin direct
op dat ze in 1988 in de grondwet werden
gebetonneerd en er dus een bijzondere
meerderheid nodig is voor een wijziging,
incluis een meerderheid aan Franstalige
kant.”
Aanleiding voor deze onverwacht duidelijke
uitspraak van de minister-president vormt
onder meer de VUB-studie over 40 jaar faciliteiten. “Daaruit blijkt dat de faciliteiten de
verfransing hebben versterkt. Ze hebben de
Franstaligen aangespoord zich niét te integreren en zijn hun doel dus voorbijgescho-

Patrick Dewael: “De faciliteiten moeten uitdoven.”

ten”, aldus Dewael. “Franstaligen in de rand

dan niet integratiebevorderend karakter van

zijn geen historische minderheid maar

het faciliteitenstelsel bleef echter in het

nieuwkomers die zich komen vestigen in

vage”, stelde Witte. En hoewel de Vlamingen

een gebied met een andere cultuur en taal.

het hebben over ‘het uitdoven van de facili-

De houding van sommige Franstaligen -

teiten’, wordt daar in de wetteksten niet

gelukkig een minderheid - die niet inzien

expliciet naar verwezen. Slotsom: een moei-

waarom ze Nederlands zouden moeten

lijk compromis, ontstaan uit de wil tot paci-

leren, vind ik verkeerd. Ze tonen geen

ficatie, met een grote grijze zone die veel

respect voor hun Vlaamse medeburger.” Ook

interpretatie toelaat. Al voegde provincie-

provinciegouverneur Lodewijk De Witte stel-

gouverneur Lodewijk De Witte er meteen

de dat “de faciliteiten met de tijd moeten

aan toe dat “het beleid wel degelijk een ver-

verdwijnen”. “De faciliteiten liggen al 40 jaar

schil kan maken in het gebruik van het

op de maag. Aan Vlaamse zijde zijn ze nooit

Nederlands in de gemeenten van de rand”.

aanvaard; aan Franstalige zijde vindt men

Patrick Dewael benadrukte ook dat de band

ze onvoldoende.”

tussen Vlaanderen en de faciliteitenge-

De taalfaciliteiten zijn een typisch Belgisch

meenten werd versterkt dankzij de laatste

compromis. Door in 1963 dit stelsel in te

institutionele hervormingen. De Vlaamse

voeren werden de uiteenlopende standpun-

overheid en de provincie Vlaams-Brabant

ten in de communautaire strijd verzoend,

krijgen meer mogelijkheden om een beleid

legde prof. dr. Els Witte uit, en kon de poli-

te voeren dat alle inwoners van de rand dui-

tiek zich verder bezighouden met de soci-

delijk maakt dat zij er belang bij hebben in

aal-economische problemen. Voor de

een Vlaamse gemeente te wonen. “Denk

Vlamingen was het belangrijk dat het

maar aan de afschaffing van het kijk- en

tweetalige Brussel tot de 19 gemeenten

luistergeld, aan de verlaging van de registra-

beperkt werd en dat de taalgrens vastgelegd

tierechten en aan de zorgverzekering”, aldus

werd. De Franstaligen zagen in de facilitei-

Dewael. Wat betreft de omzendbrief Peeters

ten een regeling die nauw aansloot bij

bevestigde Dewael zijn legalistisch stand-

Brussel om er na verloop van tijd in op te

punt. “Ik wacht op de uitspraak van het

gaan. “De volgende compromissen in de

Arbitragehof.” Tot slot riep Dewael alle

opeenvolgende staatshervormingen gingen

Vlaamse democratische partijen op om de

verder op dit uitgangspunt, al werd het

ratificatie van het ‘rapport Nabholz’ over de

administratief steeds duidelijker dat de zes

minderheden in ons land te weigeren en

faciliteitengemeenten tot het Nederlands-

samen nieuwe stappen te zetten in de

talig gebied behoren. In 1988 werden de

staatshervorming. Opnieuw schrok iedereen

faciliteiten grondwettelijk verankerd. Het al

- even - op. Want de Vlaamse overheid legde
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tijdens de verschillende besprekingen van

resultaat op. Nu moeten we ook dringend

dat ‘rapport Nabholz’ in de Raad van Europa

werk maken om de internationalen beter te

niet dezelfde kordaatheid aan de dag.

bereiken”. Een trendwijziging zag ook Raf De

Minister-president Patrick Dewael loofde de

Visscher, voorzitter van de jeugdraad in

werking van vzw ‘de Rand’. De vzw verste-

Wemmel: “In ons jeugdhuis komen ook

vigt het gemeenschapsgevoel door het

Franstalige jongeren. Zij bestellen hun pin-

plaatselijke verenigingsleven te stimuleren,

ten in het Nederlands en integreren zich in

door kwaliteitsvolle culturele initiatieven te

onze werking die in het Nederlands ver-

nemen in de zes gemeenschapscentra, door

loopt”. Positieve evoluties, maar dikwijls

hun informatietaak aan de lokale bevolking.

leven de Vlamingen en Franstaligen toch in

De vzw helpt anderstaligen bij hun integra-

gescheiden werelden. “De Franstaligen zijn

tie in het Vlaams Gewest door onder meer

niet geïnteresseerd in gemeenschapsvor-

taallessen aan te bieden, door in de maan-

ming. Ze hebben weinig of geen contact met

delijkse RandKrant op een open en positieve

Nederlandstaligen. Ze voelen zich superieur,

manier te berichten over onze regio. “Maar

maar hebben blijkbaar wel schrik van wat er

het werk is lang niet af”, waarschuwde hij.

in De Boesdaalhoeve gebeurt,” aldus Anne

“Hoe komt het toch dat ondanks alle in-

Sobrie, schepen in Sint-Genesius-Rode. Ook

spanningen van ‘de Rand’, van de provincie

Guido Bulens beves-

Vlaams-Brabant en van de Vlaamse over-

tigde:

heid de verfransingsdruk niet gekeerd kan

gescheiden werelden

worden?”, vroeg Dewael zich af.

die met elkaar nau-

“Het

zijn

welijks contact hebVan gescheiden werelden tot samen pinten pakken

ben”. In Linkebeek

Eddy Frans, algemeen directeur van vzw ‘de

probeerde men een

Rand’, had hierop voordien al een deel van

brug te slaan tussen

het antwoord gegeven. Ondanks alle inspan-

de

ningen om op een positieve manier contact

schappen door een

te zoeken met Franstaligen en internationa-

gezamenlijke activi-

len “merken we in onze dagelijkse werking

teit te organiseren.

op dat er nog steeds een hardnekkig wan-

“Tournee Générale,

trouwen is bij Franstaligen, dat de interna-

waarbij de mensen

tionalen dikwijls onwetend zijn en dat

een toer konden doen langs de vroegere

Franstalige politici nog steeds een polarise-

cafés van de gemeente, was een groot suc-

rende houding blijven aannemen”. Een

ces. Tijdens de voor-

mentaliteitswijziging verkrijg je niet van

bereiding

vandaag op morgen.

verschillende men-

Uit een aantal tussenkomsten van plaatse-

sen

lijke mensen bleek dat de werking van vzw

waarderen, al was de

‘de Rand’ erg geapprecieerd wordt. “De ge-

realisatie van deze

meenschapscentra zijn een centrale plaats

activiteit niet altijd

geworden waar de plaatselijke gemeen-

even

schap elkaar terug kan ontmoeten”, stelde

omdat je eigenlijk

Guido Bulens uit Kraainem. Met succes

volledig

blijkbaar want in de gemeenschapcentra in

werkt en ook omdat

de rand komen meer plaatselijke verenigin-

de politiek, in casu

gen over de vloer dan elders in Vlaanderen.

de

burgemeester,

“De centra hebben in deze gemeenten dui-

zich

steeds

delijk de vinger aan de pols”, stelde Stefaan

moeien. Eén les hebben we dan ook geleerd:

Gunst, centrumverantwoordelijke van De

hou de politiek erbuiten”, aldus Rik Otten,

Zandloper in Wemmel. Jan Walraet, ge-

voorzitter van de cultuurraad in Linkebeek.

meenteraadslid in Wezembeek-Oppem, zag

André Lerminiaux, voorzitter van de cul-

naast de polarisatie een trendwijziging.

tuurraad in Drogenbos, sprak de hoop uit

“Meer Franstaligen kennen Nederlands”, zo

dat het verenigingsleven van zijn gemeente

stelde hij. En ook: “Een bewuste, positieve

een nieuwe impuls kan krijgen met de

en volgehouden Vlaamse politiek levert

komst van het ‘huis voor de verenigingen’,

twee

gemeen-

vlnr: Stefaan Gunst, Guido Bulens, André
Lerminiaux, Raf De Visscher.

hebben

elkaar

leren

makkelijk
tweetalig

wilde
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vlnr: moderator Bruno Huygebaert, Jan
Walraet, Anne Sobrie, Rik Otten.

and-nieuws

voorzien tegen 2003, want “door de geografische ligging en de demografische samenstelling van Drogenbos staat het verenigingsleven op een laag pitje”.

Ambassadeur in eigen land
Uitdagingen voor vzw ‘de Rand’
Vzw ‘de Rand’ wil het Nederlandstalig karakter van de rand en de inte-

Mislukte huisvestingspolitiek

gratie van anderstaligen bevorderen.

In het debat tussen Etienne Van Vaeren-

Speerpunten van de vzw zijn de zes

bergh (Vlaams parlementslid), Toine De

gemeenschapscentra (De Bosuil in

Coninck (gedeputeerde van de provincie),

Jezus-Eik, De Boesdaalhoeve in Sint-

Luk Van Biesen (schepen in Kraainem) en

Genesius-Rode, De Kam in Wezem-

Vic Laureys (burgemeester van Hoeilaart)

beek-Oppem, De Lijsterbes in
Kraainem, De Moelie in Linkebeek,
De Zandloper in Wemmel) die een
kwaliteitsvol cultuuraanbod presenteren en het plaatselijke verenigingsleven stimuleren. Daarnaast werd
een ruime dienstverlening uitgebouwd: taallessen Nederlands, informatie over werkaanbiedingen, huisvesting en allerhande activiteiten

vlnr: Etienne Van Vaerenberg, Toine De Coninck, moderator Bruno
Huygebaert, Luk Van Biesen en Vic Laureys.

van de Vlaamse Gemeenschap en de

Eddy Frans, algemeen directeur

provincie Vlaams-Brabant, onthaal-

van vzw ‘de Rand’

waren alle sprekers het erover eens dat de

initiatieven voor anderstaligen, de

een constructieve dialoog aangaan

huisvestingpolitiek in de rand totaal mislukt

conferentiereeks Speakers’ Corner,

met Brusselse initiatieven. Ten vier-

is. “De aanpak op dit vlak moet dringend

ondersteuning van jeugd- en sport-

de: samenwerkingsverbanden bevor-

gewijzigd worden”, klonk het unisono. “Ik

projecten in de zes faciliteitenge-

deren, zoals in het geval van het

wacht nog steeds op de cijfers van het aan-

meenten, plaatselijke informatie met

Museum Félix De Boeck en het

tal effectief gerealiseerde projecten van

de RandKrant en de zes gemeen-

Breugelproject.”

Vlabinvest. De sociale huisvesting is een

schapskranten. Daarmee wordt de

“Om dit alles tot een goed einde te

bevoegdheid van de Vlaamse regering en

Vlaamse Gemeenschap in de rand

kunnen brengen, is een permanente

daar zitten duidelijk inconsequenties in dat

positief en zelfbewust uitgebouwd

goede samenwerking met de ver-

beleid”, stelde gedeputeerde Toine De

met vzw ‘de Rand’ als een soort

schillende overheden noodzakelijk

Coninck. “De provincie heeft een inventaris

‘ambassadeur in eigen land’.

en moeten we onze werking en
resultaten kunnen objectiveren via

gemaakt van de onbebouwde percelen in de
rand. Men weet dus precies wat de potentië-

Uitdagingen

een meetinstrument dat we momen-

le bouwmogelijkheden zijn”, wist hij nog.

En hoewel de doelstellingen van vzw

teel aan het ontwikkelen zijn. Ook de

Waar de faciliteitengemeenten nood aan

‘de Rand’ niet makkelijk meetbaar

realisatie van een echt ‘verenigings-

hebben zijn regels en acties gesneden op

zijn, is het duidelijk dat er op vijf

huis’ in Drogenbos in 2003 blijft

maat van die gemeenten. En dat is net het

jaar tijd heel wat gebeurd is.

uiteraard een belangrijke ambitie”,

probleem, “want de Vlaamse overheid

Betekent dat dat ‘we er zijn’?

aldus Eddy Frans.

beschouwt de faciliteitengemeenten steeds

Natuurlijk niet. Er liggen heel wat

meer als volwaardig Vlaams waarvoor er

uitdagingen klaar voor de komende

geen specifieke omkadering nodig is, terwijl

jaren. Eddy Frans, algemeen direc-

het succes van vzw ‘de Rand’ net aantoont

teur van vzw ‘de Rand’: “Eerste uit-

dat je sterk moet inspelen op de plaatselijke

daging is onze werking in de zes

situatie”, aldus Luk Van Biesen. Vic Laureys

gemeenten met bijzonder taalsta-

legde de nadruk op de snelle internationali-

tuut verdiepen. Nog meer de actieve

sering van de randgemeenten. Het gevolg

katalysator voor de lokale leefge-

daarvan zijn minder belastinginkomsten

meenschap spelen. Daarvoor is extra

voor de gemeenten. “Vrij snel zal blijken dat

geld en personeel nodig. Ten tweede,

deze situatie niet langer houdbaar is”, aldus

de rand is meer dan de zes. We wil-

Laureys.

len onze coördinerende rol in de
brede rand vervullen, meer bepaald

Geert Selleslach

op het vlak van het onthaal van
anderstaligen. Ten derde willen we

12 in de rand van sjoenke | jaargang 3, nr 5

Geert Selleslach

“In België slechts ruimte voor twee
topuniversiteiten”
KUL-rector André Oosterlinck in Speakers’ Corner – 18 december
Naar een Europees Silicon Valley

De ‘Bologna-verklaring’ is een ambitieus
project om het hoger onderwijs in Europa
te harmoniseren en om één grote onderwijs- en onderzoeksruimte te creëren. Men
hoopt op deze wijze een grotere transparantie en vergelijkbaarheid van de Europese
systemen van hoger onderwijs te verwezenlijken. Tegen 2010 moet Europa op
wereldvlak aan de top staan en de competitie aankunnen met de VS, de huidige leider
in kennis met een aantal topuniversiteiten.
Voor het zover is, zal de Europese onderwijs- en onderzoekssector zich de volgende
jaren echter ingrijpend moeten heroriënteren, waarbij alle hogere opleidingen worden gestroomlijnd naar Angelsaksisch
model.
De ‘Bologna-verklaring’ is intussen ondertekend door 30 Europese ministers van
onderwijs. De ondertekenaars aanvaarden
een systeem van vergelijkbare en herkenbare graden. Concreet gaat het om een veralgemeend systeem van twee cycli. De
minimum drie jaar durende eerste cyclus
leidt tot een ‘bachelor-graad’, die goed aan-

Speakers’ Corner 2002-2003

KUL-rector André Oosterlinck © Rob Stevens

sluit bij de arbeidsmarkt, en de tweede

volgende stap. Dat deze hervormingen niet

cyclus van één of twee jaar tot een graad

zonder slag of stoot worden doorgevoerd,

van ‘master’. De verklaring bevat daarnaast

spreekt voor zich. De toepassing van de

algemene maatregelen ter bevordering van

‘Bologna-verklaring’ geeft aanleiding tot

de mobiliteit van studenten, docenten en

heel wat controverse.

Professor dr. ig. André

onderzoekers, meer samenwerking in kwa-

Oosterlinck , rector

liteitszorg en aandacht voor de Europese

De rector van de toekomstige Vlaamse top-

KULeuven

dimensie in het hoger onderwijs.

universiteit op Speakers’ Corner

De ‘Bologna-verklaring’ en

Op 18 december nodigt vzw ‘de Rand’ voor

de harmonisering van het

De grootste hoger onderwijshervorming in de

de lezingenreeks Speakers’ Corner één van

hoger onderwijs in Europa.

Belgische geschiedenis

de hoofdrolspelers in dit debat uit. KUL-rec-

In België geeft de ‘Bologna-verklaring’ aan-

tor André Oosterlinck is ook voorzitter van

Woensdag 18 december

leiding tot de grootste hervorming van het

de accrediteringscommissie die op

2002, 20u, GC De Boesdaal-

hoger onderwijs in de Belgische geschiede-

Europees niveau de uitgereikte diploma’s

hoeve, Hoevestraat 67,

nis. Momenteel worden nieuwe onderwijs-

moet stroomlijnen. Oosterlinck is een groot

1640 Sint-Genesius-Rode

programma’s uitgetekend opdat in 2004

verdediger van de Bologna-hervormingen.

gestart kan worden met de invoering van

Hij schuwt geen provocatieve stellingen

Toegang gratis, inschrijving

de bachelor- en masterstructuur. De afgelo-

hieromtrent. Zo stelde hij in zijn academi-

gewenst.

pen jaren heeft men daartoe reeds geleide-

sche openingsrede van dit jaar nog dat er

Info: vzw ‘de Rand’,

lijk een creditpuntensysteem ingevoerd en

“in België slechts ruimte is voor twee top-

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

de semestrialisering van het academiejaar.

universiteiten”.

tel. 02/456.97.80,

Een schaalvergroting van het hoger onder-

Zijn uitgesproken liberale standpunten

e-mail: info@derand.be,

wijs door de vorming van associaties tus-

leveren hem echter niet alleen aanhangers

website: www.derand.be

sen hogescholen en universiteiten was een

op. Critici waarschuwen ervoor een univer-
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siteit en de onderwijswereld als een bedrijf

Wat brengt ‘Bologna’?

te beschouwen. Men vreest dat uiteindelijk

Brengt ‘Bologna’ een sterkere dualisering

niet meer de overheden of internationale

tussen de topuniversiteiten en tweede-

commissies de diploma’s beoordelen, maar

rangsinstellingen? Zal de internationalise-

wel de vrije markt, m.a.w. grote bedrijven.

ring en de grotere studentenmobiliteit het

Toch zelfde
aantal
schepenen

Engels als onderwijs- en onderzoekstaal
Een zegen of een vloek?

versterken? Zet ‘Bologna’ een proces van

Nog niet langer dan een

Critici van de huidige hervormingen vrezen

schaalvergroting en onderwijsverschraling

maand geleden vestigden

vooral voor kwaliteitsverlies. In Vlaanderen

in gang? Wat wordt de positie van kunst-

we de aandacht op het feit

heeft men ervoor geopteerd om intensief

hogescholen? Hoe moeten deze opleidingen

dat het voorontwerp van

samen te werken met Nederland inzake

blijk geven van een onderzoeksmentaliteit

het nieuwe gemeentede-

accreditatie van opleidingen. Heel wat aca-

om geaccrediteerd te worden? Op onze

creet nefaste gevolgen zou

demici vrezen dat de huidige Vlaamse

zevende Speakers’ Corner kan je het verne-

hebben voor het aantal

voorstellen ertoe leiden dat we minder-

men van een bevoorrechte getuige...

schepenen in de faciliteitengemeenten. In deze

waardige diploma’s gaan afleveren. In
navolging van Nederland wil men een

Bernadette Vriamont

gemeenten zou er met het
nieuwe decreet en bij een-

bachelor van 3 jaar invoeren, terwijl de
Britse en Amerikaanse bachelors minstens

Speakers’ Corner

zelfde verkiezingsuitslag als

4 jaar duren.

Speakers’ Corner is een lezingenreeks van vzw

in 2000 nog welgeteld één

De implementatie van de Bologna-verkla-

‘de Rand’ waarbij eminente Vlaamse sprekers

Vlaamse schepen overblij-

ring kan ook belangrijke sociale

een boeiend beeld schetsen van de uitdagingen

ven. Dat zou een zware slag

(neven)effecten hebben, bijvoorbeeld inzake

voor Vlaanderen in een Europese context. Deze

betekend hebben voor de

participatie aan het hoger onderwijs door

conferenties richten zich in de eerste plaats tot

Vlaamse vertegenwoordi-

de verlenging van de studieduur, een nieuw

de grote groep van internationalen in de

ging aldaar.

systeem van studiefinanciering, nieuwe

Vlaamse rand rond Brussel, maar uiteraard zijn

De Vlaamse Regering kwam

selectiemechanismen, de waarde van het

alle geïnteresseerden van harte welkom.

echter op vraag van mensen

diploma (accreditering), ….

uit de rand terug op haar

De vrees voor een grotere selectiviteit i.p.v.

oorspronkelijk idee om het

democratisering van het hoger onderwijs is

aantal schepenen in heel

niet uit de lucht gegrepen. Door de invoe-

Vlaanderen te verminderen.

ring van het creditsysteem zullen studen-

Op 8 november keurde ze

ten niet langer per jaar gedelibereerd wor-

een gewijzigd voorontwerp

den, maar pas wanneer ze al hun studie-

goed waarin deze passage

punten hebben verzameld. Ons systeem

werd geschrapt. Het aantal

van studietoelagen zal dus hervormd moe-

schepenen blijft dus op het

ten worden en als studietoelagen voor een

huidige peil. Het vooront-

traject moeten worden toegekend. Zal dit

werp gaat nu voor advies

als pervers neveneffect hebben dat rijkere

naar de Raad van State.

studenten hun studies over meer jaren

Of bij de volgende gemeen-

kunnen spreiden, terwijl hun minder gefor-

teraadsverkiezingen het

tuneerde collega’s bijzonder hard zullen

voor de kleinere partijen

moeten werken om het traject binnen de

voordeliger berekeningssys-

vooropgestelde termijn te voltooien?

teem D’Hondt zal worden

Terwijl een eventuele studieduurverlening

gehanteerd, is nog niet

studenten uit sociaal zwakkere milieus

vastgelegd, hoewel minister

dreigt af te schrikken.

Van Grembergen dit al wel
liet uitschijnen. Mocht ook
dit bij de bespreking in het
Vlaams Parlement toegevoegd worden, dan zou de
Vlaamse vertegenwoordiging nog een stukje sterker
staan.
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Wekelijkse activiteiten
Wanneer

maandag

20u

maandag

20u

woensdag

vanaf 18u30

donderdag

vanaf 19u

donderdag

20u30-21u30

Wie

Wat

Waar

KAV

Turnen

GC De Moelie

St.-Ceciliakoor

Repetitie

GC De Moelie

Judo

Training

Turnzaal GBS

Brei-atelier

Brei-atelier

GC De Moelie

Conditietraining

BGJG

GC De Moelie

vrijdag

vanaf 18u30

Judo

training

Turnzaal GBS

zondag

10u30 - 11u30

BGJG

jogging

Afspraak op de parking van
Hoeve Holleken

zondag

14u30 - 18u

Chiro Sjoen

Activiteiten voor jongens
en meisjes vanaf 6 jaar

Chirolokalen, Hollebeekstraat 262
1630 Linkebeek

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

KBG

Ledenvergadering +
koffietafel

GC De Moelie

(behalve de laatste zondag van de maand)

1ste en 3de
dinsdag

vanaf 13u30

laatste dinsdag

Voor meer info: GC De Moelie, St. Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02/380.77.51, fax: 02/380.40.10, e-mail: info@demoelie.be,
website: www.demoelie.be

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

december

17 11u

KBG

Kerstfeest

De Moelie

18 19u30

KAV

Kerstfeest

De Moelie

21 20u30

St.-Ceciliakoor

Kerstconcert

St.-Sebastiaanskerk

21 14u-18u

Charles Londers

Foto-tentoonstelling

De Moelie

22 14u- 18u

Charles Londers

Foto-tentoonstelling

De Moelie

KBG

Hobbyclub

De Moelie

17 20u

Paul Michiels

Soulful thinking tour

De Moelie

21 13u30

KBG

Hobbyclub

De Moelie

22 14u

Clown Pico

Komische goochelaar

De Moelie

23 19u30

Quiltatelier

Quilten

De Moelie

24 18u

Judoclub Linkebeek

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

25 18u

Judoclub Linkebeek

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

28 14u

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

De Moelie

januari

7 13u30
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Tel.info

nieuws uit De Moelie

De Moelie

in de rand van
sjoenke

Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

is een uitgave van het

Charles Londers | Tentoonstelling
vrijdag 13 december tot zondag 22 december – De Moelie

Paul Michiels & The Big M’s | Soulfull thinking tour
vrijdag 17 januari – 20 u – De Moelie

Gemeenschapscentrum
De Moelie en vzw ‘de Rand’.

In de rand van sjoenke komt tot
stand met de steun van het
Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant.

Redactie
Mark De Maeyer,

Clown Pico | Komische goochelaar
woensdag 22 januari – 14 u – De Moelie

Pascale Leemans.

Eindredactie
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
02/456.97.98,
geert.selleslach@derand.be

Deadline

Op 13 januari 2003 verschijnt het volgende nummer van Sjoenke. Artikels, foto’s en aankondigingen van activiteiten voor de periode van 15 januari tot eind februari 2003 moeten in De
Moelie binnen zijn ten laatste op vrijdag 20 december 2002.

Foto’s
Frodo Daems,
Joris Herpoel,
Pascale Leemans,
Nand Sluys.

Missie vzw ‘de Rand’

Vzw ‘de Rand’ draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het
Vlaamse karakter van de Vlaamse rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt. Met het oog daarop
zal ‘de Rand’ vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de
Vlaamse rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren, dienstverlening en informatie aan te bieden,
maatschappelijke participatie te stimuleren.

Redactieadres
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
02/380.77.51
info@demoelie.be
www.demoelie.be
Verantwoordelijke uitgever
Mark De Maeyer
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek

http://www.applaus.be

www.demoelie.be
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