gemeenschapskrant van

de moelie linkebeek

van sjoenke

jaargang 4, nr 2 • februari 2003 • maandelijks (niet in juli-augustus)

inhoud
Uit de gemeente

4-8

4-8 Uit de gemeenteraad

De toestand

Verenigingsnieuws
8 Oudercomité GBS

van wegen en

9 Judonieuws

voetpaden

9 KWB
9 Ziekenzorg

besproken op de

13 Gezinsbond

gemeenteraad

14 Zenne & Zoniën
15 Activiteitenkalender

De Moelie
10 Programmatie
16 Agenda

Bij De Buren

9
Judonieuws

11 De Boesdaalhoeve

10

Rand-Nieuws
12-13 Speakers’ Corner met

Jummoo in De Moelie,

André Oosterlinck

21 februari

12-13
Rector Oosterlinck over
de hervorming van
het universitair onderwijs

afgiftekantoor linkebeek

in de rand

BLACK VELVET

MIEL Y CANELA

TANTRA

(20.30 U.)

AD MAN

(19.15 U.)

SOIT-DISANT
GAÏA

(23.00 U.)

(21.45 U.)

(18.00 U.)

(TIJDENS DE PODIUMWISSELS: DANSINITIATIE)

SINT-CECILIAKOOR

(17.45 U.)

AMAZONE ATELIER + KINDEREN
KINDERANIMATIE

(17.30 U.)

Linkefolk
(VAN 15 TOT 17.30 U.)

Indoor-folkfestival
Indoor-folkfestival

Zaterdag 22 maart 2003
VANAF 15 UUR: KINDERATELIER
VANAF 17.45 UUR: CONCERTEN
• In GC DE MOELIE - 02.380 77 51
Sint-Sebastiaanstraat 14 - 1630 Linkebeek
• Nooit gedanst ? Welkom we leren het je !
• Een organisatie van de Cultuurraad
• 7 euro vvk en plus-3-pas / 8 euro kassa
Met de steun van de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse
aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking.
In samenwerking met de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

MINISTERIE
VAN DE
VLAAMSE
GEMEENSCHAP

AFDELING
VOLKSONTWIKKELING
EN
BIBLIOTHEKEN

PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

Een
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Linkefolk
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15.00 uur: Amazone Atelier

Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Voorbereiding van hun eerste folkoptreden om 17.30 uur
Begeleiding: Hilde Fratteur - Amazone Atelier

17.45 uur: Sint-Ceciliakoor

o.l.v. Eric Kirsch. Meerstemmige volksliederen

18.00 uur: Soit-disant

Nieuwe jonge formatie van eigen streek.
Traditionele folk in actueel kleedje.

CULTUURRAAD VAN

LINKEBEEK

Gaïa

Ad Man

A capella zang, afgewisseld met folkmuziek uit heel de wereld.

Tantra

Aanstormend Brussels nieuw folkgeweld. Rockfolk van viool tot didgeridoo.

Miel y Canela

Een stap richting Spaanse folk: Flamenco en dans.

Black Velvet

Ambiance en veel plezier met Ierse folk. Het vakmanschap van Black Velvet is legendarisch. Zij mogen proberen af te sluiten ...
In Gemeenschapscentrum De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14 • 1630 Linkebeek
Tel. 02/380 77 51 • Fax 02/380 40 10 • E-mail : info@demoelie.be
Komende van Brussel via de Ring (richting Bergen-Charleroi)
Afrit Beersel (nr. 19) - Richting Beersel tot aan de kerk - Links afslaan, richting Linkebeek tot aan
Delhaize volgen. Zie plan : Brouwerijstraat, Stationsstraat tot boven aan het Postkantoor (rode lichten).
Juist voorbij het postkantoor naar rechts = St. Sebastiaansstraat nr. 14 = De Moelie.
Parking Moelie :
Via de Van Lishoutstraat en de Van Dormaelstraat naar de achterkant van
De Moelie (tot de ijzeren poort). Parkeren kan ook op het Gemeenteplein.

Niet de openbare weg gooien - Verantw. uitg. Rik Otten, Kerkveld 18, 1630 Linkebeek

Tijdens de podiumwissels: muziek en dansinitiatie. Waalse folkformatie met bekende
muzikanten als Luc Pilarz (viool).

aan de politieke pols

Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 6 januari 2003
• Gezien een recente decreetwijziging

die de begrafenis of crematie vooraf-

Sluikstorten blijft een verwerpelijke

moet ook de gemeenteraad de

gaan, de reglementering voor begra-

plaag, die streng dient aangepakt,

OCMW-begroting goedkeuren en er

ving, plaatsing van asurnen, opgra-

maar de pakkans of bewijslast is spij-

niet enkel “kennis van nemen”, zoals

vingen, grafstenen en -kelders,

tig genoeg niet groot. Wordt iemand

het de laatste jaren het geval was.

monumenten en beplantingen, als-

effectief betrapt, dan kunnen de kos-

Aangezien op de agenda enkel over

ook het algemeen politiereglement

ten hoog oplopen: € 4 per km voor

“kennisneming” sprake is, vraagt de

voor de begraafplaats.

het transport, € 33 per uur voor per-

oppositie LK 2000 dit punt naar een

• Ook het reglement voor grafconces-

volgende zitting te verwijzen. De

sies moet om dezelfde reden worden

meerderheid speelt op zekerheid en

aangepast. Grafconcessies kunnen

gaat op dit verzoek in.

betrekking hebben op een cel in het

• Vorig jaar besliste de gemeenteraad

columbarium of een perceel grond.

de pastorij af te huren om er een

Concessies voor begraving in volle

conciërge te huisvesten. Deze krijgt

grond of bijzetting van de urne in het

soneels- en administratiekosten,€ 19

gratis onderdak, moet toezicht uitoe-

columbarium worden voor de duur

voor stortkosten per zak en € 12 per

fenen op de schoolgebouwen, de pas-

van 20 of 35 jaar verleend; voor een

uur voor gebruik van vrachtwagen

torij en omgeving, en krijgt ook een

grafkelder van 35 jaar.

met kraan. Meer en meer mensen

reeks andere opdrachten. De

Beide uitgebreide reglementen zijn

droppen ook kleine vuilniszakjes in

gemeenteraad keurt hiervoor eenpa-

ter inzage op het gemeentehuis; spij-

de vuilnisbakken langs de openbare

rig de huurovereenkomst met de

tig genoeg nog niet op de gemeente-

weg. Dat is ook sluikstorten.

kerkfabriek goed, waardoor de

lijke website.

• Vorig jaar had de oppositie ook aan-

gemeente een belangrijk deel van de

• Vervolgens moeten een aantal

gedrongen op een aanpassing van de

pastorij voor € 620 per maand

belastingreglementen opnieuw wor-

geboortetoelage en de tussenkomst

afhuurt.

den goedgekeurd: voor het bouwen

voor de teledistributie, aangezien

• Het detectie- en alarmsysteem, dat

en verbouwen, de tweede verblijven,

deze bedragen reeds langer dan 15

enkele jaren geleden in de schoolge-

de ophaling van sluikstorten, de

jaar van kracht waren. De meerder-

bouwen werd geïnstalleerd, voldeed

afgifte van administratieve stukken,

heid voert nu een wijziging door: de

niet aan de verwachtingen. Na de

de prijs van huisvuilzakken.

geboortetoelage wordt voor elk kind

bouw van de nieuwe kleuterklassen

De oppositie maakte vorig jaar

op € 175 gebracht, daar waar het

wordt nu het hele systeem uitge-

bezwaar tegen de belasting op de

vroegere bedrag (van € 50 tot € 200)

breid, aangepast en verbeterd. De

verfraaiing van gevels; dit artikel is

afhankelijk was van het aantal kinde-

kostenraming bedraagt ongeveer

nu uit het reglement geschrapt. Het

ren in het gezin.

€ 14.700.

kan interessant zijn de tarieven van

Zwaar gehandicapten en personen

• De gemeenteraad keurt vervolgens

de bouwtaks te herhalen: € 0,60 voor

boven de 60, waarvan het maande-

het reglement voor begrafenissen en

de eerste 500 m3, € 1 vanaf 501 tot

lijks globaal inkomen het minimum

crematies goed. Het oude reglement

1000 m en € 2 boven de 1000 m .

pensioen niet overschrijdt, kunnen

dateert nog van 1979 en dient drin-

De belasting op de tweede verblijven

genieten van een teruggave op het

gend aangepast aan de nieuwe wet-

(woning waar niemand is ingeschre-

abonnement op de teledistributie.

geving, vooral dan voor wat crema-

ven voor het hoofdverblijf) wordt van

Dat bedrag, jarenlang € 25, wordt

3

3

ties betreft. Het acht paginalange

€ 250 op € 500 gebracht. Het gaat

voortaan verhoogd tot € 60 of € 100.

reglement bepaalt de formaliteiten

hier over een twintigtal verblijven.

Het eerste bedrag is van toepassing
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op de betrokkenen die reeds genieten

kwamen zich hier vestigen en 308

gemeente dit jaar voorlopig € 352.000

van een sociaal abonnement bij de

verlieten de gemeente. Er waren 46

(ruim 14 miljoen fr.) neertellen; twee

kabelmaatschappij. Omwille van deze

geboorten en precies evenveel overlij-

jaar terug was dat € 150.000 (6 mil-

aanpassingen keurt ook de oppositie

dens. Het werkloosheidscijfer was

joen fr.).

deze belastingreglementen goed.

eind 2001 lichtjes hoger dan een jaar

Enkele opvallende gewone uitgaven

Vermelden we nog dat het gewone

vroeger: 89 werklozen beneden de 55

voor dit jaar: € 127.000 voor het

abonnement voor de kabeldistributie

jaar en 14 ouder dan 55 jaar (langdu-

onderhoud van het wegennet, waar-

ongeveer € 120 bedraagt en voor een

rig werklozen boven de 55 niet mee-

van minstens € 70.000 voor het her-

sociaal abonnement bijna € 70.

gerekend).

stellen van de winterschade, € 15.000

(Volgens recente berichten in de pers

De Nederlandstalige gemeenteschool

voor het verwijderen van graffiti en

zullen de abonnementsgelden bin-

telde op 31 december 2001 92 kleu-

€ 65.000 voor het onderhoud van

nenkort gevoelig stijgen).

ters (85 in 2000) en 131 (128) leerlin-

parken en plantsoenen. De uitgaven

• De belangrijkste belastingen, zijnde

gen in het lager onderwijs. In de

voor de bibliotheek dalen lichtjes

de personenbelasting en grondbelas-

Franstalige school was dat respectie-

omdat uitbreiding van de werking

ting of onroerende voorheffing, blij-

velijk 72 (73) en 143 (136). Langs

onmogelijk is bij gebrek aan ruimte.

ven dit jaar onveranderd op respec-

Franstalige zijde mogen enkel de kin-

De toelage aan het OCMW blijft zoals

tievelijk 6,2% en 960 opcentiemen. Ze

deren uit faciliteitengemeenten

de vorige jaren op ruim € 570.000

worden meerderheid tegen oppositie

schoollopen.

(23 miljoen fr.) vastgelegd. Inzake

goedgekeurd.

De gemeentelijke bibliotheek leende

huisvuil valt op dat, door de invoe-

• Tot voor de gemeenteraadsverkie-

8.248 boeken uit, wat een lichte ver-

ring van de te betalen huisvuilzakken

zingen van 2000 bedroegen de pre-

hoging is. Het aantal regelmatige

en de werking van het containerpark,

sentiegelden van de Linkebeekse

lezers verminderde daarentegen van

het afval steeds beter wordt geselec-

gemeenteraadsleden 600 fr. of € 15;

481 naar 391. Maar in 2000 was het

teerd. Dit heeft een verschuiving van

het laagste van het land. In 2002 wer-

aantal van 350 tot 487 verdacht hoog

de kosten voor het ophalen van

den ze op € 37,50 gebracht, het mini-

gestegen.

gewoon huisvuil (€ 118.000; vorig jaar
€ 125.000) naar selectief huisvuil

mum dat wettelijk wordt opgelegd.
Nu stelt het schepencollege de

Begroting

(€ 152.000; vorig jaar € 128.500) tot

gemeenteraad voor de presentiegel-

De gemeenteraad vat vervolgens de

gevolg. De verkoop van zakken

den in overeenstemming te brengen

bespreking van de begroting 2003

schommelt rond de € 90.000 en

met deze van vergelijkbare gemeen-

aan. De burgemeester geeft een alge-

wordt voor dit jaar op € 100.000

ten. LK 2000 is van mening dat het

meen overzicht van inkomsten en

begroot, wat misschien wat te opti-

beter was geweest de zitpenningen in

uitgaven in de gewone en buitenge-

mistisch is.

de jaren negentig geleidelijk aan te

wone dienst.

Wat investeringen en openbare wer-

verhogen, in plaats van ze nu in een

• In de gewone dienst sluit het eigen

ken (waarvoor leningen worden aan-

paar jaar tijd te vervijfvoudigen tot

dienstjaar af met een mali van onge-

gegaan) betreft, zijn de voornaamste

€ 75. Er moet worden aan toegevoegd

veer € 750.000 (30 miljoen fr.), maar

geplande uitgaven de eventuele aan-

dat ook de wedden van burgemeester

rekening houdend met de overschot-

koop van een gebouw als uitbreiding

en schepenen vanaf 2001 drastisch

ten van vorige dienstjaren vertoont

voor het gemeentehuis (€ 200.000),

verhoogden. De raadsleden keuren

het begrotingsresultaat nog een boni

aanpassingswerken aan het gemeen-

eenparig de voorgestelde verhoging

van € 559.000 (22,5 miljoen fr.).

tehuis (€ 100.000), de aankoop van

goed.

De belastingen (bijna € 2,5 miljoen of

informaticamateriaal en bijhorende

• De gemeenteraad brengt een gun-

meer dan 100 miljoen fr.) en de toela-

software (€ 50.000), erelonen van stu-

stig advies uit over de begroting 2003

gen voor lonen en werkingskosten

dies voor werken aan diverse straten

van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan.

van het onderwijs (€ 690.000 of

en voor het aan gangzijnde structuur-

De gemeentelijke toelage voor de

28 miljoen fr.) zijn veruit de voor-

en mobiliteitsplan (€ 160.000), verbe-

werking van de kerkfabriek bedraagt

naamste ontvangsten. De uitgaven

teringswerken in de omgeving van de

€ 9.000 en bijna € 7.500 voor de huur

zijn regelmatiger gespreid, maar de

school, de Esselaar, de Stationsstraat

van de pastorij.

hoge kosten voor onderwijs en de

(bovenkant) en de aanpassing van de

• Het jaarverslag 2001 wordt aan de

spectaculaire verhoging voor de poli-

verkeersdrempels (€ 235.000), de aan-

gemeenteraad voorgelegd en biedt

tie springen in het oog. Na aftrek van

koop van een nieuwe vrachtwagen

eens te meer weinig interessante

de overheidsbijdragen voor perso-

(€ 124.000), de plaatsing van een

informatie.

neels- en werkingskosten kost het

omheining rondom de sportvelden

Eind 2001 telde Linkebeek 4.793

onderwijs onze gemeente nog ruim

(€ 67.000). Voor aanpassingswerken

inwoners, wat een vijftigtal meer is

€ 250.000 (10 miljoen fr.). Voor de

aan de schenking Lismonde schrijft

dan een jaar voordien. 366 mensen

werking van de politiezone moet de

men dit jaar € 25.000 in.
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aan de politieke pols

• De burgemeester besluit zijn over-

€ 1.150.000 of 46 miljoen fr. Het

square, Van Lishoutstraat en Van

zicht met een blik op het meerjaren-

oppositielid is van oordeel dat ook

Dormaelstraat, grote delen van de

plan. Vanaf 2004 voorziet men een

het resultaat van het dienstjaar 2002,

Hollebeekstraat. Over de toestand

vermindering van de inkomsten,

dat belangrijk is voor de nu voorge-

van het Pastorijpad, de trappen aan

vooral als gevolg van de doorgevoer-

legde begroting, minstens € 400.000

de federale belastingvermindering, de

beter zal zijn dan verwacht. En in de

vermindering van dividenden door de

begroting 2003 voorziet de meerder-

vrijmaking van de energiemarkt en

heid dat ze € 750.000 (30 miljoen fr.)

de verhoogde bijdrage voor de politie.

meer zal uitgeven dan in 2001, iets

Om de begroting in de toekomst in

wat met de huidige dynamiek van

evenwicht te kunnen houden, wordt

het gemeentebestuur hoogst onwaar-

overwogen om vanaf 2004 de perso-

schijnlijk en ongeloofwaardig is.

nenbelasting van 6,2% op 6,5% te

De oppositiewoordvoerder besluit zijn

brengen en de grondbelasting van

analyse met de vaststelling dat de

960 op 1020. Maar het kan dat de evo-

kans groot is, dat door de immobili-

lutie van onze gemeentefinanciën

teit van het gemeentebestuur, de

het station, de Sint-Sebastiaanstraat

deze verhoging niet zal noodzaken.

gemeentefinanciën er niet zo slecht

ter hoogte van de post. Over subsi-

In 2004 wordt de aanleg van een

zullen voorstaan als men wil laten

dies aan verenigingen die zonder

‘zone 30’ in de omgeving van de

geloven. Vooral ook rekening hou-

ernstige criteria worden verdeeld.

school gepland, in 2005 de verbete-

dend met de grote spaarpot van vori-

Over de huurtoelage die de Judoclub

ringswerken aan de Hollebeekstraat

ge dienstjaren. Vooraleer er aan te

nog steeds betaalt voor het gebruik

(3de fase) en verbeteringswerken aan

denken volgend jaar de gemeentebe-

van de gemeentelijke turnzaal, daar

het Op-Linkebeek. Voor de laatste

lastingen te verhogen, geeft het

waar andere sportclubs gratis de

twee is overheidssteun toegezegd.

oppositielid de meerderheid de raad

sportvelden kunnen gebruiken.

Voor 2006 staat een mogelijke uitbrei-

alle cijfers nog eens kritisch te analy-

(Hierover zou nu een akkoord

ding van de school ingeschreven.

seren.

bestaan en wacht de gemeente enkel

• Nadien is het de beurt aan de oppo-

• Nadien bestookt de oppositie het

op een officiële vraag van de

sitie om de begroting onder de loep

schepencollege met een reeks andere

Judoclub). Over de drastische verho-

te nemen.

vragen en opmerkingen. Over de

ging van de receptie- en representa-

In een met cijfers en tabellen gestof-

slechte toestand van het wegennet:

tiekosten, die in twee jaar tijd van

feerde tussenkomst ontleedt LK 2000,

de Hollebeekstraat, de Sint-Sebas-

€ 12.000 naar € 32.000 stijgen. (Hierin

bij monde van een raadslid dat pro-

tiaanstraat, de Molenstraat, het

is een bedrag voorzien voor de orga-

fessioneel wat van cijfers afweet, het

bovengedeelte van de Stationsstraat,

nisatie van de ‘Linkebeekse Feesten’

gevoerde financiële beleid van de

dat pas in 1999 werd verbeterd en

en/of een happening zoals ‘Tournee

voorbije jaren. Daarmee tracht hij

waarvan niets meer te merken valt.

Générale’. Over het gebrek aan

aan te tonen dat er een groot verschil

Over de belabberde toestand van tal

onderhoud van zebrapaden en ver-

was tussen de steeds weerkerende

van voetpaden: in de Brouwerijstraat

keersborden. (De schepen zegt dat de

pessimistische vooruitzichten en de

(omgeving Petit Coq), benedenkant

gemeente het schilderen van zebra-

werkelijk gedane uitgaven en ont-

Sint-Sebastiaanstraat, Dapperen-

paden en witte verkeerslijnen zal uit-

vangsten. Vastgesteld wordt dat het

besteden aan een firma, zodat de

schepencollege de inkomsten steeds

gemeentewerklieden andere taken

zwaar onderschat en langs de kant

kunnen uitvoeren, waaronder het

van de uitgaven duidelijk een gebrek

dringend onderhoud en vervangen

aan dynamiek vertoont, ondermeer

van verkeersborden, die wel in het

door te weinig werken uit te voeren
en wegen en voetpaden schandelijk
te verwaarlozen.
Zo voorzag het College voor 2001
(jaar waarvan de rekening al is goedgekeurd) in de gewone en buitengewone dienst een deficit van € 700.000
(28 miljoen fr.); uit de rekening blijkt
nu dat er dat jaar bijna € 450.000
(18 miljoen fr.) overschot was; een
misrekening van ongeveer
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depot liggen maar niet op het terrein

4) Het schepencollege blijft maar

zoals de Alsembergsesteenweg, over

geraken). Over de ophaling van het

treuzelen over de dringende

te dragen naar het Gewest of de

huisvuil, die volgens de oppositie

uitbreiding van het gemeente-

gemeenten, wil de oppositie weten of

behoorlijk functioneert. Over de

huis, noodzakelijk bij de aan-

de rotonde aan de Molenstraat er

werving van nieuw personeel
en voor de uitbreiding van de
bibliotheek.
5) Het gebrek aan eerbied voor de
voetganger, gezien de toestand
van de voetpaden.
6) De opvallende achteruitgang
van de wegen, de verloedering
van het straatbeeld: meer
zwerfvuil en de plaag van
graffiti.
geplande uitbreiding van de gemeen-

7) Het schrijnende tekort aan
politietoezicht.

teschool wanneer het huurcontract
van het paviljoen in de pastorijtuin

8) De schenking Hess-de-Lilez

effectief nog komt of niet. Zelfde
vraag voor het noodzakelijke zebrapad ter hoogte van de Dexiabank en

ten einde zal zijn. Een oppositielid

waarmee na 15 jaar nog niets

de Delhaize. Het Vlaams Gewest zou

wijst erop dat het leerlingenaantal

werd gerealiseerd.

het dossier van de rotonde overne-

van de scholen, vooral van de

9) De zwakke prestatie van het

men, maar het ziet ernaar uit dat de

Nederlandstalige, de laatste jaren

schepencollege zelf tijdens het

realisatie ervan ernstige vertraging

ongewoon de hoogte inging en beter

voorbije jaar: te weinig aanwe-

oploopt. Ook voor de aanleg van het

niet meer zou aangroeien. Dit omdat

zig in de gemeente, te weinig

zebrapad zorgt de verandering van

de speelruimte, ondermeer voor de

inzet en soms incompetentie.

eigenaar voor problemen.

kleuterschool, bijzonder klein is, de

De begroting 2003 wordt meerderheid

• De minderheid wil van de Schepen

verkeersproblemen in de buurt als-

tegen minderheid goedgekeurd.

voor Openbare Werken weten hoeveel meters voetpad er in 2002 wer-

maar toenemen en de kost voor de
Linkebeekse belastingbetaler blijft

Vragen

den aangelegd en waar de openbare

verhogen. De gemeente geeft voor

LK 2000 voegde ook nog een tiental

verlichting werd verbeterd of ver-

onderwijs nu al 2,5 keer meer uit dan

vragen aan de dagorde toe. Meestal

nieuwd. Naast de verbeteringswerken

de gemiddelde Vlaamse gemeente.

verwijzingen naar vroegere interpel-

aan het Gemeenteplein, is het lijstje

• LK 2000 vat haar tussenkomsten

laties of gestelde vragen waaraan

van de schepen erg kort. Hij heeft het

samen en motiveert haar tegenstem

geen of onvoldoende gevolg werd

over markeringen voor de voetgan-

om volgende redenen:

gegeven.

gers in de Kasteeldreef en de Bloem-

• Op de vraag of er uiteindelijk al

hof en wat herstellingen her en der.

analyse blijkt dat er de voor-

concrete maatregelen zijn getroffen

Enkel in het Bambospad en het

bije jaren te veel belastingen

om de graffiti uit het straatbeeld te

Kerkveld vernieuwde men de open-

werden geheven.

verwijderen, antwoordt de schepen

bare verlichting. Deze realisaties, om

dat de eigenaars van de betrokken

het veiligheidsgevoel van de voetgan-

vorig jaar door de gemeente-

gebouwen eerstdaags worden aange-

gers te verhogen, is bijgevolg niet

raad goedgekeurd, werd door

schreven om hun toelating te krijgen

indrukwekkend.

de provincie te licht bevonden,

de graffiti te verwijderen en of zij de

• Het nieuwe reglement voor het kap-

en is op dit ogenblik nog niet

kosten voor het aanbrengen van een

pen van hoogstammige bomen zou

aangepast. Hierdoor blijft het

beschermlaag zelf willen bekostigen.

nu toch bijna klaar zijn. Dat zegde de

gemeentepersoneel maar

Enkel in dat geval zou de gemeente

schepen ook al in 2001 naar aanlei-

wachten op achterstallige lo-

de kosten dragen om nieuwe bescha-

ding van een interpellatie die de

nen (vanaf 1994 tot op heden)

digingen weg te werken.

onduidelijkheid over deze aangele-

voor een globaal bedrag van

• Is er al een beslissing genomen over

genheid aankloeg.

meer dan € 300.000 (12 mil-

het parkeerreglement voor het

• De oppositie herhaalt haar voorstel

joen fr.).

Gemeenteplein? Nog niet echt, maar

om jaarlijks een paar ophalingen

er bestaat een optie om een blauwe

voor groot snoeihout te organiseren,

tuut kan er ook geen nieuw

zone te creëren zodat de omwonen-

nu dat niet meer meekan met het

administratief personeel aan-

den er gratis kunnen parkeren.

grof huisvuil. Wie over geen aange-

geworven worden.

• Nu men bezig is de provinciewegen,

past vervoer beschikt, kan na de win-

1) Uit de gemaakte financiële

2) Het nieuwe personeelsstatuut,

3) Bij gebrek aan dat nieuw sta-
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verenigingsnieuws
aan de politieke pols

Ouderraad GBS

ter en in de herfst wel eens proble-

maar er liep toch heel wat mank tij-

men hebben met het wegwerken van

dens deze publieke vergadering,

groot snoeihout, meent de interpel-

meent men van oppositiezijde. Zo

lant. Het schepencollege is duidelijk

werd er met de tweetaligheid niet

niet overtuigd, maar wil wel overwe-

omgesprongen zoals het past.

De school heeft 5 nieuwe kleuters

gen zulke ophaling te organiseren;

Dat de inleiding van het studiebureau

mogen verwelkomen en een aantal

dan wel strikt gelimiteerd en gebon-

in het Frans begon en ook eindigde,

anderen maakten de overstap naar

den aan regels om misbruik uit te

was in een Vlaamse gemeente al niet

de eerste kleuterklas. We wensen hen

sluiten.

correct. Van Franstalige kant was er

allemaal veel plezier en niet te veel

• “Waarom heeft het schepencollege

dan weer irritatie omdat na de pauze

traantjes. Ook de typische avond is al

geen pogingen ondernomen om het

alle vragen eerst in het Nederlands

achter de rug. Het werd weer een

braakliggende terrein langs de spoor-

werden beantwoord en nadien pas

spetterend feest met alles erop en

weg in de Braambeziënlaan aan te

een vertaling kregen (zoals het eigen-

eraan. De afwezigen hadden, zoals

lijk hoort). De schepen geeft toe dat

steeds, ongelijk.

de vergadering te technisch was en

En dan is het alweer tijd voor onze

het taalgebruik voor problemen zorg-

tweede bloembollenactie van het

de. De oppositiewoordvoerder vond

jaar. Na de voorjaarsbollen, die we

ook dat het schepencollege onvol-

met veel succes hebben verspreid in

doende inbreng had tijdens de verga-

september, kan iedereen nu inschrij-

dering: de burgemeester moest ver-

ven voor de zomerbollen. Een mooie

stek geven wegens ziekte en hierdoor

kleurenfolder met bestelformulier

werd zijn aangekondigde inleiding

wordt half februari meegegeven met

zomaar overgeslagen. Waarom kon

de kinderen. Je hebt dan een aantal

zijn Schepen voor Ruimtelijke

dagen de tijd om rustig uw keuze te

Ordening zijn taak niet overnemen in

maken. Tegen die tijd zou je trou-

kopen?” Een deel ervan zou toch nut-

plaats van zich enkel te beperken tot

wens de eerste kopjes boven moeten

tig aangewend kunnen worden om

het verwelkomen van de aanwezi-

zien komen van de lentebloemen die

parkeerplaats te creëren voor men-

gen?

je in de herfst in de grond hebt gesto-

Van Brusselse ballekes tot
bloembollekes

sen die trein of bus nemen en ook

ken. Kortom, hou de boekentassen en

om het centrum van de gemeente

de tuin in de gaten.

wat te ontlasten. Nu voor het terrein

Tot volgende maand!

een verkavelingsvergunnig is aangevraagd, heeft de gemeente geen stap-

Onze agenda ziet er voorlopig als volgt

pen ondernomen, om - al was het

uit:

maar een deel van - de gronden te

• vrijdag 28 februari: carnaval in
Linkebeek

verwerven.
Neen, zegt het schepencollege, omdat
in het kader van het GEN-project
(Gemeenschappelijk Expressnet rond

• februari / maart: bloembollenactie,
zomerbloemen
• zaterdag 17 mei: kleuterfeest met

Brussel) de NMBS bij de aanleg van

optredens van kleuters en 1ste en 2de

de 2 extra sporen, op de plaats van

leerjaar

het station een parking zal aanleggen
en er ook aan de Moensberg extra

Joost Berends,

parking bijkomt. Het schepencollege

namens Ouderraad ‘De Schakel’

vindt het zinloos om te investeren in
de aankoop van dure bouwgrond
voor parkeerplaatsen, als een andere
instantie zal zorgen voor parkeerplaatsen.
• Tot slot wil LK 2000 ook weten hoe
het schepencollege de informatievergadering over het Gemeentelijk
Structuurplan van 12 december 2002
heeft geëvalueerd. Aan publieke
belangstelling was er geen gebrek,
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Judonieuws

KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING VZW

Opnieuw heel wat nieuws. Op 11

nemers, gerangschikt volgens

Wij nodigen iedereen graag uit op één van

januari zijn we met onze cadetten

gewicht. Er zijn telkens 2 à 4 kam-

onze volgende activiteiten:

en beloftes naar de Vlaams

pen per poule. Op die manier hou-

• Afsluitende kookles (met partners) voor

Brabantse Kampioenschappen

den zij hun kansen gaaf en werken

de ingeschreven kookmannen op zondag

getrokken in Lennik. Judoclub

zij met optimale motivatie hun hele

16 februari. Lesgever: Freddy

Linkebeek vaardigde 9 deelnemers

reeks af. De resultaten: zilveren

af. De resultaten: gouden medaille

medailles voor Jan Roelands en

voor Jeroen Pierret, zilveren medail-

Ellen Houbrechts, brons voor Tine

maart in het Gildenhuis. De mannen in de

le voor Ben Houbrechts (behaald

De Sauter, Jasmin Van Den Bergh en

keuken en de vrouwen dienen op (en nog

met 3 overwinningen op 4 kampen),

Samuel De Bruyn.

Vandecasserie.
• Pensenkermis KWB/KAV op 15 en 16

veel meer…).
• Verder plannen wij nog een ‘gezinswandeling’ in Brussel. Voor de organisatie zorgen
Johan Van Brandt en Eric De Bruycker.
Meer info hierover bij de volgende Raak.
• Voor september – waarschijnlijk op 27 en
28 september – bereiden wij een weekend
uitstap naar Bouillon en Sedan (F) voor.
Organisatie: Yves Van Belle. Ook binnenkort hieromtrent meer informatie via de
Raak.
Tot binnenkort!
Voor het bestuur,
Leo Van Houdt
Secretaris

Ziekenzorg

en maar liefst 4 bronzen medailles :

Conclusie: ook bij de jongsten is de

Katrien Swaelens, Saskia Testaert,

motivatie aanwezig; wij hebben de

Sévrine Leon en Solal Kaufman. Ook

kampioenen in spe, maar… enkelen

de andere 3 deelnemers lieten mooi

zullen nog veel moeten trainen om

Onze ontmoeting n.a.v. kerstmis was deze

werk zien, maar waren niet altijd

er te komen. De foto hierbij toont de

keer bijzonder sfeervol. E.H. Maervoet zat

even gelukkig in de afwerking:

deelnemers aan dit tornooi.

daar wel voor iets tussen: zowel door de

Quentin Claesen, Tom Houbrechts

Ondertussen hebben wij ook al onze

ernst tijdens de misviering en de homilie,

en Bart Aelvoet. Vooral de prestatie

kaas- en wijnavond achter de rug.

als door zijn deelname aan de ontspanning

van Bart dient eventjes toegelicht:

Wij kijken al weer uit naar de vol-

en zijn babbeltje met elke aanwezige.

in zijn allereerste kamp van zijn

gende activiteiten: deelname met

Bedankt aan iedereen voor de inbreng en de

eerste deelname aan een competitie

pupillen, miniemen, cadetten en

medewerking.

is hij er in geslaagd (als gele gordel)

beloftes aan het jeugdtornooi mid-

Wie wil meewerken met Ziekenzorg is altijd

een veel hoger geplaatste bruine

den maart. Je hoort er nog van.

welkom. Elke kleine dienst is welgekomen:

gordel uit te schakelen, en dit door

ziekenbezoek, vervoer of hulp bij ontmoe-

wurging (brrr….). Proficiat!

Johan De Sauter

En dan zijn wij op zondag 19 januari

Voorzitter

tingsnamiddagen,…

naar het miniementornooi van

Interesse? Neem contact op met de

Zemst getrokken. Er waren 5 jonge-

voorzitster, tel. 02/360.06.57 of met het secreta-

lui opgedaagd. Voor een goede ver-

riaat, tel. 02/380.73.93.

staander wil ik nog eens herhalen
wat ik al in vorige Sjoenkes uitgelegd heb. De jongeren worden ingedeeld in poules en kampen; niet
met het systeem van directe uitschakelingen. Zij nemen deel aan
een minicompetitie van 3 à 5 deel-
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De Moelie

nieuws uit

familievoorstelling

21-02
muzikale humor

22-03
folk

Katia Berger

Jummoo

Linkefolk

Papegaaienshow

Cockamamy

Katia brengt een wervelende show met

Met zeer veel succes speelden ze hun eerste

Linkefolk 3! Tradities zijn er

echte papegaaien. De papegaaien krijgen

voorstelling in niet minder dan 200 zalen.

om opgebouwd te worden.

versterking van een leuke eend. Heb je al

De reacties en recensies waren en zijn una-

Wie erbij was, weet beter.

ooit een fietsende papegaai gezien? Een

niem enthousiast. Een voorstelling van

Wie het nog moet ontdek-

eend die in de speeltuin haar kunsten laat

Jummoo is altijd opnieuw een fascinerende

ken, is bij deze verwittigd.

zien en een papegaai die lui en lekker in

gebeurtenis. In hun eerste show

Linkefolk breidt een vervolg

Zaterdag 22 maart 2003:

aan zichzelf op 22 maart
2003. Folk van de bovenste
plank en veel plezier zullen
weer van de partij zijn. Zie
ook blz. 2-3.
zaterdag 22 maart - vanaf 15u
- De Moelie
tickets: € 6 (vvk, cjp en
plus-3-pas), € 8 (kassa)
JUMMOOoh! werd de retorische vraag
gesteld: “Wat gebeurt er als een klassieke
pianist een rockzanger ontmoet...?”
een zetel zit en televisie kijkt? Naast pape-

Het antwoord is ondertussen (voor diegenen

gaaien laat Katia ons eveneens zien wat ze

die het mochten beleven) duidelijk. Beide

allemaal met ballonnen kan. Wil je je ogen

heren folteren genadeloos de lachspieren!

de kost geven en een gezellige namiddag

Ook hun nieuwe show Cockamamy is een

met dieren doorbrengen, noteer dan alvast

hilarisch samenspel dat onmogelijk rimpel-

deze voorstelling in je agenda!

loos kan verlopen. Muzikale spielerei, liefde-

Verwondering verzekerd.

haat, ontroering, grenzen verkennen, elkaar

Doelgroep: vanaf 4 jaar.

en het publiek de loef afsteken. Kortom, de
heren boksen tegen elkaar op. Met graagte

woensdag 19 februari - 14u - De Moelie

of tegen wil en dank. Met muzikale hoog-

tickets: € 4 (abo en vvk), € 5 (kassa)

standjes en verrassende visuele humor.
Jummoo ontroert het publiek met simpele
middelen. Het raken van de juiste
(Jummoo)sfeer en het juiste gevoel, zowel
muzikaal als humoristisch, is precies de
kracht van deze voorstelling. Mooi, mooi,
het leven is mooi… met Jummoo toch.
vrijdag 21 februari - 20u - De Moelie
tickets: € 7 (abo), € 9 (vvk, cjp, plus-3-pas),
€ 11 (kassa)
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bij de buren

Op nauwelijks een steenworp van Linkebeek
De Boesdaalhoeve – Sint-Genesius-Rode

Lapsus

zondag 23 februari - 15u - De Boesdaalhoeve
tickets: € 2,5 (abo en vvk), € 4 (kassa), leden

Who the ‘beep’ is Valentine?

Gezinsbond Rode: reductie € 1,5

Na een succesvolle, uitverkochte kerstspecial van 2001 zagen De Trappers meer dan
ooit in dat ze verder moesten gaan. Zingen
is immers al jaren hun leuze. Onder hun
nieuwe naam ‘Lapsus’ stellen ze een heuse
Valentijnsproductie voor: Who the ‘beep’ is
Valentine?

De Schedelgeboorten en
showband
Bukken!

Wat is de echte oorsprong van Valentijn.

Als er één zekerheid is in het leven, dan is

Weet jij trouwens welke ‘heilige’ op 14

het deze wel: niemand kan nog voorbij De

februari wordt gevierd? Was Valentijn een

Schedelgeboorten. Na hun succesvolle pro-

arme schoorsteenveger die verliefd werd op
een rijke luxehoer? Of was ‘hij’ een ‘zij’?
Was het een Amerikaan die steenrijk geworden is door de verkoop van peperkoeken
hartjes? Of was het een kat in het oude
Egypte vereerd om haar liefdevolle snoet?
Of… Of… Lapsus verwerkt de juiste gegevens, aangevuld met wat pure nonsens in
een coulis van muziek, beeld, zang en
toneel. Dit alles wordt geserveerd in een
verrassend maar liefdevol kader.
Verwacht geen ode aan de klassieke liefdes-

ducties ‘Zeer Goed’ en ‘Yeah!’ is iedereen

poëzie, een zangstonde van gecastreerde

het erover eens dat ze een onweerstaanbaar

koorknapen of een opeenstapeling van

leuke en vooral eigenzinnige vorm van

inhoudloze liefdesliedjes. Lapsus laat pre-

humor ontwikkeld hebben. Bovendien

tentieloos de muziek een verhaal beleven.

bouwden ze in de loop der jaren, dankzij
enthousiaste mond aan mond reclame, een

vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari -

trouw publiek op. Hun sterkte is dat ze met

20u - De Boesdaalhoeve

niets of niemand kunnen vergeleken wor-

tickets: € 2,5 (abo, vvk), € 4 (kassa)

den. De Schedelgeboorten, alias Wouter Van

Na de voorstelling word je vergast op een lief-

Lierde en Rik Tans, creëren uit het niets een

desdrankje.

voorstelling die muzikaal, visueel én tekstueel een unieke belevenis is. De pers schrijft:
“Na Kommil Foo het beste cabaretduo dat

Theater Leen Persijn

wij in jaren gezien hebben… heerlijk verfrissend, bijwijlen hilarisch… ze zijn nooit

We kleuren een witte regenboog

voorspelbaar en maken het zich bij de tekst-

‘We kleuren een witte regenboog’ is een

schrijverij nooit gemakkelijk. Ze brengen

feestelijk theaterprogramma dat de kinde-

alles met een professionele schwung en

ren glunderend zullen volgen en waar ook

hebben zichzelf en de zaal goed in de

ouders en grootouders veel plezier aan zul-

hand… Wouter van Lierde is een echt podi-

len beleven. In de voorstelling is alles moge-

umbeest… Het publiek krijgt er maar niet

lijk: zingen, acteren, mime, spelen en

genoeg van.”

gesprekken voeren met de kleintjes.

vrijdag 14 maart - 20u - De Boesdaal-hoeve

Interactie dus, in de échte zin van het

tickets: € 6 (abo), € 8 (vvk), € 10 (kassa)

woord. Het is wonderlijk te zien hoe Leen
Persijn, Giedo D’Hont en Mark Van Damme
jong én oud met hun enthousiasme en vindingrijkheid weten te boeien.
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and-nieuws

“Alles in het Engels onderwijzen is de
doodsteek van de Nederlandse taal”
KUL-rector André Oosterlinck over de ‘Bologna-verklaring’ en de harmonisering van het
hoger onderwijs in Europa in lezingenreeks Speakers’ Corner
Weinigen beseffen allicht
dat we voor de allergrootste
onderwijsvernieuwing van de
laatste 50 jaar staan. Het
thema van de eerste Speakers’
Corner van dit seizoen op
18 december in Sint-GenesiusRode was dan ook een schot in
de roos. Met rector Oosterlinck
haalde vzw ‘de Rand’
bovendien één van de grote
verdedigers van deze
onderwijsvernieuwing op het
podium.

De Bologna-verklaring is een ambitieus pro-

teiten die bekend staan om talent uit heel de

ject om het hoger onderwijs in Europa te har-

wereld aan te trekken, zonder dat ze daarvoor

moniseren en om één grote onderwijs- en

een initiële investering in de basisopleiding

onderzoeksruimte te creëren. Men hoopt op

moeten doen. In Europa heeft men dat niet.

deze wijze een grotere transparantie en verge-

De economische inspiratie van de verklaring

lijkbaarheid van de Europese systemen van

is in onderwijsmiddens echter ook een groot

hoger onderwijs te verwezenlijken. Tegen 2010

struikelblok. In Europa hebben we een onder-

moet Europa op wereldvlak aan de top staan

wijstraditie die sterk geënt is op humanisti-

en de competitie aankunnen met de VS, de

sche en democratische principes gaande van

huidige leider in kenniscreatie met een aantal

de leiding van een universiteit tot het principe

topuniversiteiten. De Bologna-verklaring is

van gelijke kansen in de toegang tot dit

een intentieverklaring van een 30-tal Europese

onderwijs.

ministers van onderwijs, waaronder ook de

Oosterlinck hoopt dat men in Europa tegen

Belgische ministers van onderwijs.

2010 klaar is om de concurrentie met de VS

Voor het zo ver is, zal de Europese onderwijs-

aan te kunnen door het onderwijsaanbod in

en onderzoekssector zich de volgende jaren

Europa beter op elkaar af te stemmen en een

echter ingrijpend moeten heroriënteren,

grotere flexibiliteit en mobiliteit mogelijk te

waarbij alle hogere opleidingen worden

maken. Hij trekt een parallel met de

gestroomlijnd naar Angelsaksisch model. Het

Middeleeuwen. Toen kende men hier de tradi-

is een thema waarover in onderwijsmiddens

tie van professoren en studenten die heel

een zware controverse woedt; te meten aan

Europa rondtrokken, met bekende namen als

de hoeveelheid opiniestuk-

Erasmus en Vesalius. De materie die men toen

ken in de nationale pers de

bestudeerde was overal dezelfde. Nu zijn er

afgelopen maanden.

vaak zeer grote kwaliteitsverschillen tussen
universiteiten en landen onderling. Deze

Liberale redenering

diversiteit is enerzijds een rijkdom maar in

Een zwaar verkouden rec-

internationaal perspectief ook een zwakte.

tor van de KUL kwam zijn

Want vraagt Oosterlinck zich af: “Hoe ga je

visie nader toelichten in GC

met 900 universiteiten de concurrentie aan

De Boesdaalhoeve in Sint-

met de 50 topuniversiteiten in de VS?”

Genesius-Rode. André
Oosterlinck is een groot

Topuniversiteiten versus kwaliteitsverlies

verdediger van de Bologna-

De Amerikanen dromen er ondertussen van

hervormingen. Hij is tevens

om in Europa universiteiten op te zetten om

voorzitter van de accredite-

topstudenten te rekruteren, om ze later naar

ringscommissie die op

de VS te sturen. In principe kunnen zij dat

Europees niveau de uitge-

reeds in Nederland en België op voorwaarde

reikte diploma’s moet

dat hun basis universitair onderwijs in het

stroomlijnen en staat

Nederlands is; de topeducatie mag immers nu

bekend voor zijn uitermate

reeds in het Engels. Dit is een niet onbelangrij-

liberale standpunten.

ke bescherming van ons onderwijs.

Aan de basis van de

Critici van de huidige hervormingsvoorstellen

‘Verklaring’ ligt een econo-

vrezen immers vooral kwaliteitsverlies. In

mische grondslag, met name de vaststelling

Vlaanderen heeft men ervoor geopteerd om

dat er nog steeds meer Europese studenten

intensief samen te werken met Nederland

buiten Europa gaan studeren dan er buiten-

inzake accreditatie van opleidingen.

landse studenten naar hier komen. Deze

Nederland staat reeds een stuk verder met de

Europese studenten worden vaak aangetrok-

implementatie van de Bologna-verklaring.

ken door befaamde Amerikaanse topuniversi-

Heel wat academici vrezen dat de huidige
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verenigingsnieuws

Vlaamse voorstellen ertoe zullen leiden dat
we minderwaardige diploma’s gaan afleveren.
In navolging van Nederland wil men een

Gezinsbond
schaatst

bachelor van 3 jaar invoeren, terwijl de Britse
en Amerikaanse bachelors minstens 4 jaar

Op zaterdag 1 maart glijdt de Gezinsbond

duren. De implementatie van de Bologna-ver-

in Vorst Nationaal het jaar 2003 al schaat-

klaring kan ook belangrijke sociale

send in. We verzamelen hiervoor om 13u

(neven)effecten hebben, bijvoorbeeld inzake

15 aan het station van Linkebeek. Vergeet

participatie aan het hoger onderwijs door de

je treinpas of abonnement niet of zonodig

verlenging van de studieduur, een nieuw sys-

kan je een treinticket op de trein zelf

teem van studiefinanciering, nieuwe selectie-

kopen. Mocht je liever met de wagen gaan,

mechanismen, waarde van het diploma

dan meld je dat bij je inschrijving. In dat

(accreditering), ….

geval spreken we af om 14u aan de ingang

Volgens rector Oosterlinck mag ons dat echter

van de schaatsbaan. We zijn terug rond

niet afschrikken. Als klein land moeten we

17u30. Ben je jonger dan 10 jaar, dan vra-

vooroplopen. Als je je in Europa concurren-

gen we dat er iemand van je familie mee-

tieel wil opstellen, kan je niet enkel in het

gaat. Neem zeker handschoenen mee (ver-

Nederlands onderwijzen. Maar als alles in het

plicht) en doe stevige kousen aan.

Engels wordt onderwezen dan is dat de dood-

Onkosten: € 2 (leden Gezinsbond), € 5

steek voor de Nederlandse taal. Wanneer de

(niet-leden). Je kan mee als je Katelijn

taal van het hoger onderwijs niet meer de

Wouters verwittigt, tel. 02/380.67.55,onder-

volkstaal is, dan wordt die taal bedreigd.

staand briefje invult en aan een bestuurlid

Oosterlinck stelt daarom voor om in de 2de

van de Bond geeft voor 25 februari.



dierichtingen die van belang zijn voor de loka-

Naam

Leeftijd

Lid Ja/neen prijs

le markt, bijvoorbeeld voor opleidingen van
advocaten en artsen. Het Engels kan enkel op
het allerhoogste niveau voor studieterreinen
die Europees concurrentieel moeten zijn.
Zodat slechts een minderheid op het hoogste
niveau een deel van de vakken in het Engels
zal krijgen.
Europese taalstrijd

TOTAAL

Deze conclusie was meteen een mooie introductie op onze volgende spreker, Luc
Devoldere, hoofdredacteur van het cultureel
tijdschrift Ons Erfdeel, die stelt dat de volgende taalstrijd zich in Europa zal afspelen. Hij
toetst de Europese éénwording aan het
gebruik van de talen in en door de Europese
instellingen. Hij koppelt daarbij taal aan identiteit, cultuur en natievorming. In welke taal
moet de openbare discussie in Europa gevoerd
worden? In één taal? Het Engels? Of zijn alle
talen gelijkwaardig en zullen we leren
omgaan met de veelheid aan talen?
Bernadette Vriamont
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INSCHRIJVING

cyclus het Nederlands te behouden voor stu-

verenigingsnieuws

Zenne & Zoniën
Activiteitenkalender voorjaar 2003
• Op vrijdag 28 februari organiseert

is Huizingen dan ook trouwens gekend voor

Streekvereniging Zenne en Zoniën in de

het natuurlijk overstromingsbekken in de

grote zaal van Destelheide (20u) een dia-

Beemd. En het is ook in deze omgeving dat

avond met enkele sfeerbeelden over

zich enkele mooie trage wegen bevinden.

Sardinië en de natuurbeweging in Groot-

Naast een mooie knotwilgenrij, volgen we

Brittannië. Gastspreekster is Giovanna

ook de spoorwegbermen van lijn 26, de

Pisano, afkomstig uit Sardinië. Zij heeft

voorloper van het GEN en maken we verder

enige tijd gewerkt voor de ‘moeder aller

kennis met het litteken van de Zennevallei.

natuurverenigingen’ namelijk ‘The Royal

Dat Huizingen ook hoogten en laagten kent,

Society for the protection of birds’. Giovanna

zullen de wandelaars aan hun kuiten onder-

vertelt haar wedervaren in het Engels met

vinden. Ook voor de leergierigen is er wel

een zangerige Italiaanse tongval. De ver-

wat te rapen, want wie kan voor de vuist

schillende onderdelen van de avond zullen

zeggen wat een leugenbeek is?

in het Nederlands ingeleid worden. Waar

• Op zaterdag 3 mei, tijdens de week van de

nodig zal haar verhaal worden toegelicht.

Hyacint, is er een prachtige Vierbekenwan-

Enige passieve kennis van het Engels is voor

deling in het Hallerbos. Wij verzamelen aan

de bezoekers van de avond aanbevolen.

het bosmuseum om 14u. De wandeling zal

Vragen stellen kan in het Nederlands.

zo’n 10 km lang zijn en eindigt in de omge-

Tijdens de pauze kan men zijn dorst lessen

ving van de Dries. Wij voorzien een carpool-

met een glaasje wijn van het huis en kan er

ing om de chauffeurs terug naar het begin-

geproefd worden van een stukje heerlijke

punt van de wandeling te voeren. Tijdens

(Sardijnse…) schapenkaas. Dit alles aan € 2.

deze wandeling, wandelen wij langs enkele

• Op zondag 2 maart staan uw natuurgid-

prachtige meanders van de vier beken die

sen Fred en Willy klaar om de wandelaars

het Hallerbos rijk is en zien wij natuurlijk

tijdens de maandelijkse open wandeling

ook enkele prachtige stukken hyacintenta-

van de Natuurgidsen Zuidwestbrabant te

pijten van het zuiverste blauw dat er

begeleiden door het prachtige Woutersbra-

bestaat.

kel. Samen met Ittre en andere omliggende
gemeenten ontdekken we in Woutersbrakel

Info: Zenne & Zoniën, Willy Defranc,

de nog vrij ongerepte diepe insnijdingen en

tel. 02/356.24.78, willy.defranc@skynet.be,

vlaktes van het Brabants plateau.

http://users.skynet.be/zenne.zonien

Ook Streekvereniging Zenne en Zoniën verleent aan deze wandeling haar medewerking. Fred en Willy verwachten u om 14u
aan het kerkplein van Woutersbrakel.
• Op zondag 27 april is het de jaarlijkse
‘Dag van de Aarde’. Dan gaan honderden
milieuverenigingen op stap langs de ‘trage
wegen’. Wegen waar het gemotoriseerde
vervoer nog geen vat op heeft. In principe
althans.
Op die dag wordt er gewandeld in Huizingen
en omgeving, langs vergeten paden en
wegen. Bijeenkomst om 14u aan de sportpleinen in de Beemd van Huizingen.
Naast het provinciaal domein heeft
Huizingen nog wel meer groene troeven in
handen om te komen gluren bij de buren.
Vanaf zijn oostelijke tot zijn westelijke
grens met buurtgemeenten Lot en Dworp
wordt Huizingen grotendeels gedomineerd
door de meanderende Molenbeek. Hierdoor
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Wekelijkse activiteiten
Wanneer

maandag

20u

maandag

20u

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

20u30-21u30

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

woensdag

vanaf 18u30

donderdag

vanaf 19u

donderdag

(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

Tel.info

februari

13 19u30

KAV

Bloemschikken

GC De Moelie

18 13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

19 14u

Katia Berger

Papegaaienshow

GC De Moelie

Quiltatelier

GC De Moelie

20 19u30
21 20u

Jummoo

Cockamamy

GC De Moelie

22

Videoclub Zennevallei

Clubwedstrijd

GC De Moelie

25 14u

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

28

GBS

Carnaval

GBS + De Moelie

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

15

KWB/KAV

Pensenkermis

Gildenhuis

16

KWB/KAV

Pensenkermis

Gildenhuis

18 13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

22 15u

Cultuurraad Linkebeek

Linkefolk

GC De Moelie

25 14u

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

GC De Moelie

maart

4 13u30
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02/380.77.51

lk

nieuws uit De Moelie

De Moelie

in de rand van
sjoenke

Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

2003

is een uitgave van het

Katia Berger | Papegaaienshow
woensdag 19 februari – 14u – De Moelie

Jummoo | Cockamamy
vrijdag 21 februari – 20u – 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,
Pascale Leemans.

Linkefolk

Eindredactie

zaterdag 22 maart – vanaf 15u – De Moelie

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

Deadline

Op 10 maart verschijnt het volgende nummer van ‘Sjoenke’. Artikels, foto’s en aankondigingen van activiteiten voor de periode van 15 maart tot eind april 2003 worden binnengebracht in De Moelie ten laatste op vrijdag 21 februari.

Foto’s
Johan De Sauter,
Pascale Leemans,
Nand Sluys.

Redactieadres

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.

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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