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De Moelie

Van de redactie
De politiehervorming zorgt in de

dat we over de werking van de nieu-

Als alles vlot verloopt, krijgt u dit

meeste politiezones van het land

we politiezone wel wat meer infor-

nummer nog in handen voor

voor heel wat problemen, ontevre-

matie zouden mogen ontvangen.

Linkefolk. Net zoals in februari, komt

denheid en tandengeknars. Zo ook in

In dit nummer ook aandacht voor de

u ook nu alles te weten over het uit-

onze zone, die Linkebeek vormt met

werking van het OCMW, die zijn

gebreide programma. Deze derde edi-

buurgemeenten Rode en Drogenbos.

begroting heeft voorgesteld. Dit

tie wordt opnieuw een voltreffer op

Alhoewel Linkebeek vanaf dit jaar

gebeurde op de laatste zitting van de

voorwaarde dat u er in grote getale

zowat 2,5 keer meer betaalt voor poli-

gemeenteraad in mineur, vandaar dat

zal aanwezig zijn.

tiediensten, merken de inwoners

we er wat meer aandacht aan beste-

In dit nummer staan we ook stil bij

wellicht ook dat de dienstverlening er

den. Zo blijven de lezers van Sjoenke

het overlijden van Solange Cael.

niet op vooruit is gegaan. Wanneer

goed ingelichte burgers.

Jarenlang heeft zij zich, samen met

we de politiemensen zelf mogen

De gemeentelijke bibliotheek is terug

Norbert, ingezet in diverse Linke-

geloven, zijn de moeilijkheden in

van weggeweest. Jarenlang leverde de

beekse verenigingen. Zo ondermeer

onze zone momenteel ernstig en is er

bib een trouwe bijdrage in dit blad,

als voorzitster van KAV, in de toneel-

van een vlotte werking geen sprake.

maar de voorbije jaren was dit om

vereniging en jarenlang als commis-

Puur toevallig besliste de redactie

allerlei redenen niet meer het geval.

sielid van De Moelie. De redactie

deze maand het in haar Standpunt te

We zijn verheugd dat deze bijdrage er

biedt Norbert, kinderen en familie

hebben over deze nieuwe politie-

opnieuw is en hopen dat dit wat

nogmaals haar oprecht medeleven

structuur. Veiligheid ligt bij de burger

meer Nederlandstalige lezers zal

aan.

erg gevoelig en we zijn van mening

opleveren.
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Standpunt
Politie terug naar de eigen kerktoren?
Een mens met gezond verstand kon er

(momenteel 44 politiemannen in

De laatste weken vangen we echter

niet tegen zijn. Enkele jaren terug

plaats van de voorziene 55). Dit leidt

nog extra signalen op dat het goed fout

werd er in de nasleep van de zaak

dus naar een toestand waar de onder-

zit met onze zone. De burgemeester

Dutroux werk gemaakt van een globa-

bezetten de andere onderbezetten zou-

van Sint-Genesius-Rode moet voor een

le politiehervorming. Van op afstand

den moeten bijstaan.

aantal politionele taken een beroep

beschouwd kon zoiets enkel voordelen

Hoe kon het zover komen? Als er één

doen op een privé-bewakingsfirma. In

opleveren. Er zou een einde komen aan

vraag is die we moeilijk kunnen beant-

Linkebeek kan de zone geen adequate

een politiewerking per gemeente ener-

woorden dan is het wel deze.

verkeerscontrole uitvoeren en kan men

zijds. Anderzijds zou men afstappen

België telt Europees gezien het grootste

nauwelijks inspelen op verkeersproble-

van de werking van twee grote politie-

aantal politiemensen per hoofd van de

men die zich onverwacht voordoen

structuren die, zeker op lokaal vlak,

bevolking. Als Linkebeekenaar, en hier-

naar aanleiding van ongevallen, weg-

voor een groot deel dezelfde taken op

in zijn we een geen alleenstaand geval,

verzakkingen of andere incidenten.

zich namen. Na de demilitarisering van

investeren we een veelvoud van de

de voormalige rijkswacht lag zoiets in

vroegere bijdrage voor onze lokale poli-

We voelen ons niet geroepen om de

de verwachtingen van al wie zich voor

tiezorg. Het gemeentelijk budget

politiehervorming in het algemeen te

deze problematiek interesseerde.

bedroeg vroeger € 150.000; de huidige

beoordelen. Daar werden reeds liters

De politie werkt nu in zones, die

inbreng bedraagt ongeveer € 372.000.

inkt aan besteed. Een aantal redenen

gestuurd worden door een politieraad,

Ieder van ons zag wel eens een jour-

voor het fout lopen, zijn genoegzaam

die dan weer een soort dagelijks

naal met klagende burgemeesters

bekend. Maar niemand heeft voorlopig

bestuur heeft, namelijk het politiecolle-

zwaaiend met uit de hand gelopen

de definitieve analyse, laat staan de

ge. Een politiezone beslaat gewoonlijk

politiefacturen. De dienstdoende voog-

uiteindelijke oplossing, in de hand. We

het gebied van enkele aan elkaar gren-

dijminister Antoine Dusquesne moet

kijken wel reikhalzend uit naar een

zende gemeenten, die dus samen één

het dan telkens ontgelden.

hervorming van de hervorming. Met

enkel politiekorps beheren. De politie-

Het minste dat je bij een fors gestegen

andere woorden, onze gemeente ver-

zone waartoe Linkebeek behoort,

betaling mag verwachten is dat er dan

dient beter. Zal men er in slagen onze

omvat de gemeenten Drogenbos,

voldoende blauw op straat te zien is en

politiezone efficiënter te organiseren

Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.

dat de politiepermanenties de bevol-

en dus de nodige impulsen, weze het

king een gevoel van vertrouwen zou-

financieel of materieel, te geven? We

Een zonale werking heeft op papier

den geven. Maar niets blijkt minder

mogen echt niet in de verleiding

gezien enkel maar voordelen. Men

waar. Als je naar het gewone oproep-

komen terug te moeten hunkeren naar

stapt af van een hokjesmentaliteit

nummer van de politie belt, kom je

de ouderwetse champetter. Die kon er

waarbij elke burgemeester zijn agenten

blijkbaar in Asse terecht, meer dan

maar van dromen deel uit te maken

(of agenda!) rond de kerk heeft. De

twintig kilometer hier vandaan, waar

van een stevig korps mannelijke en nu

algemene logistiek en administratie

een centrale oproepverdeling huist.

zelfs vrouwelijke collega’s.

moet dan ook weer niet door elke

Bezwaarlijk te ervaren als vooruitgang.

gemeente afzonderlijk opgezet worden.
Kortom, alles wijst op de invoering van
een structuur waarbij kostenbesparing
en efficiëntie het resultaat had moeten
zijn. Helaas, driewerf helaas, de werkelijkheid oogt minder fraai.
De Linkebeekse politieantenne, zoals
dat nu heet, telt op dit ogenblik slechts
twee in plaats van drie medewerkers.
Naar getalsterkte zijn we er op achteruit gegaan. Dit zou nog niet dramatisch
moeten zijn indien dit zou opgevangen
worden door een sterke inbreng van
het zonaal korps. Probleem is echter
dat we daar niet veel van zien. Meer
nog, we stellen vast dat het zonekorps
in het algemeen onderbemand is
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Linkebeek verzakt stilaan
Openbare Werken in Linkebeek zijn een oud zeer
Na de ettelijke straten en voetpaden in slechte staat lijkt het
de jongste maanden in
Linkebeek wel dat de ene straat
na de andere verzakt. Was in
augustus de overvloedige regenval nog de oorzaak van grote
schade aan de Brouwerijstraat
en de Perkstraat; op 29 januari
verzakte zonder boe of ba een
deel van de Van Dormaelstraat.
Spectaculaire verzakkingen,
slecht onderhouden wegen en
voetpaden, het blijkt het resultaat te zijn van een jarenlang
lankmoedig beleid van de gemeente, die de noodzakelijke verbeteringswerken aan vele straten jarenlang achterwege liet. Zo
dateert het ‘geval Van Dormaelstraat’ al van de jaren ’70.

Molenstraat, Stationsstraat, Fons Dehaes-

blijkt? Het gat in de Van Dormaelstraat is

straat, Op-Linkebeek, gedeelten van de

helemaal geen verrassing. De vraag was

Hollebeekstraat en de Villalaan, Kleiveld,

enkel wanneer het zou gebeuren. “Reeds in

Sint-Sebastiaanstraat, Dapperensquare,

de zomer van 1974 waren er de eerste ver-

Pastorijpad, …, de lijst van straten en voet-

zakkingen in de Van Dormaelstraat. Hier-

paden in slechte staat is lang. Na de schok

over werd er in de gemeenteraad geïnterpel-

van de spectaculaire wegverzakking op

leerd. De bewoners van deze straat richtten

29 januari in de Van Dormaelstraat, die een

zich in een petitie tot het schepencollege uit

enorme put maakte en alle nutsleidingen

schrik voor verzakkingen en gaslekken. In

brak, is de vraag hoe het zover is kunnen

1994 en 1998 werden er opnieuw ernstige

komen. En vooral ook: wat nu?

gaslekken geconstateerd. Opnieuw een

Het is niet voor het eerst dat bewoners kla-

interpellatie, die door de Franstalige meer-

gen over de ronduit deerniswekkende toe-

derheid werd weggelachen als “niet goed

stand van de wegen in Linkebeek. Het was

ingelicht en paniekzaaierij”. De gebeurtenis

ook al meermaals onderwerp van gesprek in

van 29 januari toont aan dat wij het toen al

de gemeenteraad. Een dovemansgesprek,

bij het rechte eind hadden”, vertelt Jef

want de meerderheid ziet in de huidige toe-

Motté.

stand geen reden om versneld herstellingen

Ook de aanslepende situatie in de Stations-

uit te voeren. Ach, putten en kuilen in het

straat, de drukste straat van Linkebeek, is

wegdek, je raakt er na een tijd wel aan

geen compliment voor het schepencollege.

gewend... Tot een spectaculair voorval ieder-

Sedert de jaren ‘50 werd deze straat nooit

een weer opschrikt en ook – opnieuw –

grondig aangepakt. Lapmiddelen genoeg,

andere mistoestanden in de gemeente naar

maar nooit een solide, langdurige oplossing.

boven haalt.

En als dan al eens verbeteringswerken worden uitgevoerd, stuit men steeds weer op

Van Dormaelstraat en Stationsstraat

‘problemen’. Zo besliste de gemeenteraad in

De wegverzakking van 29 januari in de Van

1997 voor de Stationsstraat tenslotte dat in

Dormaelstraat had ondermeer tot gevolg dat

het gedeelte tussen het postgebouw en het

de bewoners een hele dag zonder water en

station het voetpad aan de kant van de hui-

gas zaten en dat sommigen hun auto

zen verbeterd zou worden en de openbare

dagenlang niet in of uit hun garage konden

verlichting aangepast. In januari 1998 werd

rijden. Jef Motté, bewoner van de Van

het lastenboek goedgekeurd. De oppositie

Dormaelstraat en gemeenteraadslid voor

drong aan om ook het voetpad langs de

LK 2000, schetst de voorgeschiedenis. Wat

overkant (talud Zavelstraat) te verbeteren,
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voeren en verbeteren. Af en toe krijg je dan
ook nog af te rekenen met onvoorziene
omstandigheden, zoals de overstroming in
augustus vorig jaar. Alles kan niet tegelijkertijd. Wij werken met prioriteiten. Geef ons

Uit de
gemeenteraad
Gemeenteraad van 17 februari

toch wat tijd!” Schepen Thièry beklemtoont

• Het zou een korte vergade-

verder dat hij steeds bereikbaar is voor de

ring worden aangezien de

technische dienst van de gemeente en zich

agenda weinig punten telde.

vrijmaakt voor de nodige opvolgingen en

En dat werd het zeker toen

controles. “Wij hebben zeker bekwaam per-

bleek dat vijf leden van de

soneel in onze gemeente, maar helaas

meerderheid niet kwamen

totaal onvoldoende in aantal. Het perso-

opdagen. De burgemeester

neelsbehoeftenplan zal ons hiervoor nieuwe

en een van zijn schepenen

mogelijkheden geven”, aldus Thièry.

waren ziek, twee raadsleden

Allemaal goed en wel, maar Linkebeek heeft

hadden zich verontschuldigd

nog steeds geen nieuw personeelsstatuut,

en een raadslid geeft al

juist omdat het schepencollege veel te lang

maanden geen teken van

heeft getalmd. Na eerst zelf een mislukte

leven meer. De oppositie,

poging voor het opstellen van een statuut te

LK 2000, was bereid het eer-

hebben ondernomen, werd het personeels-

ste punt te laten afhandelen,

behoeftenplan in 1996 uiteindelijk aan een

maar verliet nadien de zit-

alsook het wegdek grondig aan te pakken.

studiebureau toevertrouwd. (Zo’n plan is

ting zodat de gemeenteraad

De meerderheid ging daar niet op in. In de

nodig om het nieuwe personeelsstatuut, dat

niet meer in aantal was om

zomer van 1998 werden de werken uitge-

elke Vlaamse gemeente sinds 1994 (!) moet

geldig te vergaderen.

voerd en rijzen er ‘problemen’. Er moet zelfs

hebben, in te kunnen voeren.) Pas in decem-

• Dat eerste punt, de goed-

een nieuwe ontwerper worden aangesteld.

ber 2001 werd het door het gemeentebe-

keuring van het OCMW-bud-

Op dit ogenblik, bijna 4 jaar na de uitvoering

stuur goedgekeurd. Op dit ogenblik ligt het

get 2003 en bijhorend meer-

van de werken, ligt de straat er nog steeds

statuut voor goedkeuring bij de provinciale

jarenplan, stond in januari

onafgewerkt bij en zijn er op verschillende

overheid, en zolang het niet is goedgekeurd

verkeerd vermeld op de

plaatsen grote putten in het wegdek.

door de provincie kan er geen bijkomend

agenda zodat de oppositie

Ook enkele voorbijgangers bevestigen de

personeel aangeworven worden. Hiermee

toen geëist had dit punt uit

belabberde toestand van vele Linkebeekse

bezit Linkbeek een triest record: het is

te stellen tot de volgende zit-

straten. “Toen ik naar Linkebeek kwam

momenteel de enige gemeente in Vlaams-

ting. Opdat de OCMW-voor-

wonen, had men mij verwittigd, maar dat

Brabant zonder een nieuw personeelssta-

zitter, die het budget kwam

het zo erg was, had ik nooit durven den-

tuut.

voorstellen, niet voor de
tweede keer onverichter

ken!”, aldus Karel Vangils. “In feite bestaat
er in heel Linkebeek geen enkele echt

Hugo Devillé

zake huiswaarts zou moeten

‘goede’ straat. De straten worden hier en

keren, wilde de oppositie de

daar wat opgelapt, maar nooit ernstig aan-

nodige meerderheid leveren

gepakt”, beweert Charel Vanderhaegen. “De

om dit punt te bespreken.

lijst van het aantal straten in slechte toe-

Dat de voorzitter van het

stand is gewoon eindeloos”, aldus Jean M.

OCMW zijn begroting wilde
laten goedkeuren zonder

Niet alles tegelijk

deze eerst beknopt toe te

Wat denkt de bevoegde schepen voor open-

lichten en de beleidslijnen

bare werken, Damien Thièry, over deze uit-

voor het komende jaar te

latingen? “In de eerste plaats wil ik bena-

schetsen, konden de opposi-

drukken dat ik als schepen geconfronteerd

tieleden echter niet op prijs-

wordt met dossiers die al lang aanslepen,

stellen. Hij maakte er zich

zoals bijvoorbeeld de Van Dormaelstraat en

vanaf door te zeggen dat hij

de Stationsstraat. Wat betreft de kritiek van

bereid is op alle vragen te

de oppositie kan ik alleen maar zeggen dat

antwoorden. De oppositie

zij hun rol als oppositie spelen. Wat de

aanvaardde deze handelwij-

eigenlijke problemen aangaat, is het duide-

ze niet en stemde daarom

lijk dat wij niet alles in één jaar kunnen uit-

tegen.
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Uit goede bron
Beleidslijnen van het OCMW voor 2003
Wat eventuele toehoorders tijdens de

‘90 is het Hess-de-Lilez project opge-

• Schuldbemiddelingsdienst

laatste zitting van de gemeenteraad

start. Dit is een bouwproject van 10

De professionele begeleiding van

niet konden vernemen, willen we de

éénsgezinswoningen voor jonge

mensen met zware schuldenlast

lezers niet onthouden. Wij konden de

gezinnen en van 12 sociale apparte-

blijkt noodzakelijk. Als klein OCMW

hand leggen op een werkdocument

menten voor senioren.Wegens wijk-

is dit enkel haalbaar binnen een

over de beleidslijnen van het OCMW

protest en twee juridische procedures

samenwerkingsverband met de

voor 2003 en geven u daarvan een

tegen de afgeleverde bouwvergunnin-

OCMW’s van Rode en Drongenbos.

samenvatting.

gen liep het project aanzienlijke ver-

Ook hiervoor moet een halftijds

traging op. Pas in 2002 werd het dos-

maatschappelijk assistent in dienst

• De sociale dienstverlening wordt

sier administratief en technisch

genomen worden.

verder gezet

opnieuw in gang gezet en voor dit

• Tewerkstelling en reïntegratie van

Er wordt een systematische vraag

jaar wordt het effectief begin van de

mensen met een leefloon

voor uitbreiding van uren gezins-,

werken voorzien. Het project wordt

Het OCMW blijft streven naar het

bejaarden- en poetshulp vastgesteld.

door de Vlaamse Gemeenschap

vinden van gepaste tewerkstelling

Er is tevredenheid over de diensten

gesubsidieerd à rato van 60% van de

voor steuntrekkers en zorgen voor de

opvang zieke kinderen en warme

12 sociale appartementen en van 50%

opleiding van mensen met een leef-

maaltijden. De dienst alarmsystemen

van de infrastructuur- en omgevings-

loon. Dit ondermeer via tewerkstel-

werd vorig jaar gemoderniseerd via

werken. De totaal geraamde subsidie

ling bij de technische dienst van de

een uitbesteding naar de privé-sector.

bedraagt ongeveer € 1.073.000 of

gemeente.

Tot op heden deden de gezins- en

ruim 43 miljoen fr.

bejaardenhelpsters regelmatig bood-

• Uitbreiding van dienstverlening op

schappen met de senioren. Omdat dit

het vlak van kinderopvang

een zeer tijdrovende bezigheid is, wil

In samenwerking met de OCMW’s

men een boodschappendienst opstar-

van Drogenbos en Sint-Genesius-

ten waarbij de senioren zullen verge-

Rode start het OCMW een gezamen-

zeld worden van vrijwilligers (mits

lijke dienst opvanggezinnen/onthaal-

kostenvergoeding) of van mensen die

moeders op onder de vorm van een

worden tewerkgesteld via het

vzw, die de naam Soetkin kreeg. Deze

Plaatse-lijk

dienst zal gesubsidieerd worden door

Werkgelegenheidsagentschap (PWA).

Kind en Gezin.Verwacht wordt dat

De dienst gezins- en bejaardenhulp

deze dienst pas eind dit jaar, begin

wordt uitgebreid met één deeltijdse

volgend jaar, echt operationeel zal

bejaardenhelp(st)er.

zijn. Voor de ondersteuning wordt

• De tussenkomst van het OCMW in

• Huisvesting

één halftijds maatschappelijke assis-

het federaal asielbeleid

Van de 15 bestaande sociale wonin-

tent aangeworven. In de drie

De gemeenten worden door de fede-

gen, gelegen aan het Bremhof en

gemeenten zullen een aantal kandi-

rale overheid verplicht de, volgens

Kleiveld, wordt er dit jaar één

daat opvanggezinnen worden gese-

een spreidingsplan toegewezen, asiel-

woning, die in erg slechte staat ver-

lecteerd en opgeleid.

zoekers financieel ten laste te

keert, gerenoveerd. Sinds begin jaren

• Opvang zieke kinderen

nemen. Worden deze asielzoekers

De huidige dienst voor opvang van

niet in de gemeente zelf gehuisvest,

zieke kinderen wordt dit jaar behou-

dan moeten de gemeenten daarvoor

den. Deze dienst is gehuisvest in de

betalen. Dit is ook het probleem voor

Kerkstraat en werkt met een voltijdse

Linkebeek, aangezien de gemeente

kinderverzorgster, wat de kosten doet

niet beschikt over lokale huisvesting

oplopen. Zo is uit vorige werkingsja-

voor de toegewezen asielzoekers.

ren gebleken dat het verlies per dag

Sinds 1999 slaagt men er niet in om

niet minder dan € 600 (24.000 fr.)

hiervoor ook maar één woning op de

bedraagt. Over een thuisopvang van

privé-markt te huren. De woning aan

zieke kinderen werd met de naburige

de Hollebeekstraat nr. 162, eigendom

OCMW’s reeds onderhandeld, maar

van het OCMW, komt hiervoor niet in

de kans tot het oprichten van derge-

aanmerking. Ze wordt momenteel

lijke dienst lijkt uiterst gering te zijn.

verhuurd aan vluchtelingen die hier
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langdurig verblijven en er een redelij-

de) werden aangesteld om de schade

Gemeenteraadsleden ontvingen van

ke huurvergoeding voor betalen.

op te meten, de verzakkingen voorlo-

de lokale vertegenwoordigers van de

• Het administratief centrum van

pig te dichten en na te gaan welke

erkende syndicaten een schrijven

het OCMW

werken nodig zijn om de straat

waarin deze hun ongenoegen uiten

Het centrum, gelegen in de Beuken-

definitief te herstellen. Op dit ogen-

over de gang van zaken. De politiezo-

straat, werd in 1996 volledig gereno-

blik staat het al vast dat de ‘eternitte’

ne kampt met een dramatisch perso-

veerd maar kampt met plaatsgebrek.

water- en gasleidingen eindelijk wor-

neelstekort en beschikt over politie-

Men overweegt daarom een herschik-

den vervangen en de voetpaden ver-

voertuigen die in slechte staat verke-

king van de binneninrichting.

nieuwd. Hoe ingrijpend het wegdek

ren. De politiemensen kreunen onder

• Financieel beheer

aangepakt zal moeten worden, is

de bureaucratie en moeten de over-

Vorig jaar waren er op dat vlak ern-

momenteel nog niet bekend.

gang naar de nieuwe informaticasys-

stige problemen aangezien een oner-

Aangezien het gemeentebestuur

temen zonder externe en professio-

varen gewestelijk ontvanger aan het

plannen heeft om in de schoolomge-

nele hulp trachten te klaren. Verder

OCMW was toegewezen. Nu deze

ving een zone-30 in te voeren, zou

klagen zij het laattijdig goedkeuren

ontslag nam en er een nieuwe ont-

het wel eens kunnen dat men met

van de politiebegroting aan (voorzien

vanger in dienst is, werd de opdracht

deze plannen rekening zal houden.

voor 19 maart) en vinden zij het wei-

van de ontvanger door de OCMW-

Dit zou echter een definitieve herstel-

nig democratisch dat het politiecolle-

raad duidelijk omschreven opdat de

ling kunnen vertragen.

ge (de korpsoverste bijgestaan door

financiële toestand opnieuw zo snel
mogelijk zou genormaliseerd worden.

de burgemeesters van de drie
Nog stukken en brokken

gemeenten) de vergaderingen van de

Amper twee weken na de zware ver-

politieraad (waarin ook gemeente-

Van Dormaelstraat

zakking en gaslek moest er in dezelf-

raadsleden zetelen) tot een strikt

Dat de verzakkingproblemen in deze

de straat al opnieuw een gaslek

minimum beperken. Volgens de syn-

straat niet van gisteren dateren, kan

gedicht worden. En een dag nadien

dicale afgevaardigden zijn de politie-

je ook lezen in het artikel ‘Linkebeek

kon dezelfde ploeg beginnen aan de

mensen momenteel gedemotiveerd

verzakt stilaan’ op blz. 4-5. In 1990

herstelling van een breuk in de elek-

en is het werkritme, gezien het per-

liet het gemeentebestuur uiteindelijk

trische leiding ter hoogte van het

soneelstekort, te hoog.

het wegdek en de voetpaden grondig

park aan de Dapperensquare, waar

herstellen. In 1994 en 1998 waren er

de straat in een erbarmelijke toe-

echter opnieuw ernstige gaslekken.

stand verkeert. Deze was er oorzaak

Na herstelling van de oude ‘eternitte’

van dat in een gedeelte van de buurt

leidingen was het gemeentebestuur

de openbare verlichting al dagenlang

er blijkbaar gerust in. Dat Electrabel

was uitgevallen.

toen niet heeft aangedrongen op vervanging van deze leidingen roept vra-

Politiezone

gen op. Op 29 januari van dit jaar

Het rommelt in de nieuwe politiezo-

zakte het voetpad, als gevolg van een

ne Rode, Drogenbos en Linkebeek.

breuk in de waterleiding, over een
lengte van 7 meter weg en barstte de
gasleiding. In een mum van tijd
waren alle hulpdiensten en nutsmaatschappijen ter plaatse. Wanneer
men een kraan laat aanrukken om de
kapotte leidingen te kunnen vervangen, zakt deze bijna door het wegdek.
Dit wordt op het nippertje vermeden,
want even later valt er midden in de
straat een enorm gat. Een cameraonderzoek zal enkele dagen later uitwijzen dat de riolering geen echte breuken vertoont, wel dat diverse privéaansluitingen slecht zijn uitgevoerd.
Het studiebureau Clerckx en de firma
Kembo uit Dessel (aannemer die de
werken aan de Beukenstraat uitvoer-
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Chiro Sjoen Het hoekje van de bibliotheek
Hieronder de winnende num-

We willen terug aanknopen bij een vroegere

mers van de Chiro-tombola.

traditie en voeren opnieuw de rubriek van
de openbare bibliotheek in. In het verleden
verscheen regelmatig een stukje over de

1012 1742 2608 3706 4401

bibliotheek in Sjoenke. We willen u voortaan

1020 1773 2609 3713 4404

op de hoogte houden van het reilen en zei-

1021 1799 2618 3718 4409

len in de bibliotheek. Er is de afgelopen

1040 1806 2636 3724 4452

jaren ook één en ander veranderd. De

1127 1834 2641 3727 4455

belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

1294 1841 2647 3744 4456

• De bibliotheek werd geautomatiseerd,

1399 1853 2650 3820 4459

waardoor het uitlenen, verlengen en

1400 1856 2658 3852 4464

reserveren van boeken veel gemakkelijker

1401 1858 2659 3872 4480

gaat. Bovendien kan je nu de catalogus

1407 1864 2695 3875 4492
1415 1867 2696 3907 4494
1419 1873 2698 3908 4506
1435 1886 2720 3923 4509
1436 1903 2736 3944 4516
1439 1908 2805 3953 4521

van de bibliotheek raadplegen.
• Je betaalt éénmaal per jaar een lidgeld
van € 5.
• Je kan de bibliotheek per e-mail bereiken
op bib.linkebeek@pandora.be
• De openingsuren zijn: dinsdag van 17u tot

1449 1929 2824 3961 4540

19u, donderdag van 10u30 tot 11u30,

1453 1935 2828 3965 4541

zaterdag van 11u tot 13u.

1455 1948 2833 3970 4603
1457 1955 2834 3977 4611

Voel jij ook die lentekriebels en krijg je ook

1481 1956 2836 3985 4637

zin om weer in de tuin aan de slag te gaan?

1493 1975 2837 4053 4676

Dan is een bezoek aan de bibliotheek zeker

Spannend en vol mooie beschrijvingen van

1499 1982 2846 4069 4752

de moeite waard. In het boek ‘Versier uw

de Dogenstad. Ook voor de liefhebbers van

1509 1993 2885 4070 4762

tuin’ vind je talloze ideeën voor de tuin (tui-

non-fictie belooft het een interessante lente

1516 2157 2899 4071 4775

nieren op terrassen, tegen muren en op

te worden in de bibliotheek. ‘Steeds verder

1520 2175 2922 4076 4814

andere kleine ruimtes). Meer inspiratie vind

weg’ is Boedewijn Büchs laatste boek; het is

1618 2178 2953 4080 4816

je ook in ‘Grootse ideeën voor kleine tui-

een reisverhaal, waarin de zoektocht naar

1625 2194 2954 4085 4821

nen’. Om te weten hoe en wanneer bloe-

het langste hek ter wereld, een monument

1636 2213 2957 4096 4827

men, struiken en bomen te snoeien, is er

voor een dapper hondje in Montana,…

1640 2214 3094 4116 4839

het ‘Compleet handboek snoeien’. Misschien

wordt beschreven. Jacqueline Goossens ver-

1668 2221 3109 4121 4840

voel je er meer voor om je creativiteit bot te

telt in ‘Mijn New York’ over het dagelijkse

1670 2223 3132 4140 4842

vieren op je interieur. Dan is de reeks ‘Stijl

leven in deze bruisende, ruige en bonte

1680 2225 3260 4141 4847

en sfeer’ iets voor jou: sfeer- en stijlvolle

stad. Ook dit jaar verscheen het ‘Guinness

1690 2229 3266 4147 4848

projecten voor binnen en buiten.

Book of Records’, met meer dan 1.000 spec-

1692 2230 3296 4167 4864

Of genieten van een goede roman? In

taculaire nieuwe records. In ‘De Larf’ toont

1704 2256 3357 4169 4987

‘Dochter van de zon’ van Barbara Wood

de Nederlandse bioloog Midas Dekkers op

1710 2279 3369 4172 4997

lezen we hoe een jonge archeologe een

verrassende wijze hoe kinderen groot wor-

1712 2312 3371 4221 5000

spectaculair mysterie ontrafelt, wanneer

den en waarin ze verschillen van volwasse-

1715 2320 3395 4228

een verborgen grot vrijkomt na een aardbe-

nen.

1726 2359 3697 4230

ving in Californië. Per Olov Enquist vertelt in

Zoals je merkt, is er voor elk wat wils in de

‘De vijfde winter van de magnestiseur’ een

bibliotheek. We hopen dan ook je hier snel

Prijzen kunnen afgehaald

intrigerend, van psychologie, politiek en

te mogen ontvangen.

worden in de lokalen van

religie doortrokken drama, dat zich afspeelt

Chiro Sjoen Linkebeek,

in een klein dorp in het Duistland van de

Hollebeekstraat 262, iedere

18de eeuw. Oscar Van den Boogaard doet in

zondag tussen 14u en 18u30.

‘Een bed vol schuim’ wat hij altijd goed
doet: een ontroerende liefdesroman neerzetten. ‘Bedrieglijke zaken’ van Donna Leon
is een zoveelste schitterende deel in haar
reeks Venetiaanse misdaadromans.
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De bibliothecaris

