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De Moelie

Van de redactie
Op het ogenblik dat u dit Sjoenke in

stuur stilaan in gang schiet met het

gemeente krijgt steeds meer af te

handen krijgt, zijn de verkiezingen

vernieuwen en herstellen van kleine

rekenen met kleine criminaliteit en

wellicht vlakbij. Misschien is jouw

en grotere straten, die al jarenlang

dat verontrust vooral de oudere

keuze reeds gemaakt. Het zou ook

verwaarloosd werden. De eerste

bevolking.

kunnen dat jij, zoals vele anderen

onderhoudswerken aan het mooie

Het standpunt van deze maand op

trouwens, nog altijd niet hebt uitge-

Wijnbrondal zijn zo goed als klaar.

blz. 8-9 geeft beschouwingen bij het

maakt voor wie je gaat stemmen.

Moesten bijkomende werken nodig

vijftigjarig bestaan van Chiro Sjoen,

Verwacht van ons geen stemadvies.

zijn om dit Linkebeekse paradepaard

één van de oudste verenigingen in

Maar zolang de stemplicht bestaat, is

in stand te houden, dan mag het

Linkebeek. Een jeugdbeweging vervult

het goed deze taak ernstig te nemen

gemeentebestuur niet aarzelen die te

een niet te onderschatten sociale en

en een overwogen stem uit te bren-

laten uitvoeren.

culturele rol. Vandaar dat zo’n vereni-

gen.

In ons laatste Standpunt hadden we

gingen met de nodige begeleiding en

Ondertussen hebben we de voorbije

het over de politiehervorming en de

ondersteuning omringd moeten wor-

weken al een beetje van de zon kun-

veiligheid. ‘Meer blauw op straat’, wat

den. Deze ‘halve eeuw Chiro’ werd

nen genieten. De vakantiemaanden

één van de hoofddoelstellingen van

vorige maand op passende en succes-

komen in zicht. De activiteiten van de

deze hervorming is, blijft tot op van-

volle wijze gevierd. Fel in de smaak

sociaal-culturele verenigingen en van

daag een ontgoocheling, vooral ’s

viel de mooie fototentoonstelling die

De Moelie staan in die periode op een

nachts en tijdens de weekends. Te

bij de talrijk opgekomen oud-leden

laag pitje. Vandaar ook wat minder

veel agenten zitten achter hun bureau

herinneringen uit een soms ver verle-

nieuws uit die hoek. Van het gemeen-

omdat ze bedolven worden onder

den opriepen. Proficiat Chiro Sjoen en

telijk front daarentegen is er wel veel

administratief werk, in plaats van in

proficiat voor de leiding en begelei-

nieuws, aangezien het gemeentebe-

de wijk te patrouilleren. Ook onze

ders.
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aan de politieke pols

Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 28 april
• Reeds voor de winter was het duidelijk dat

Gemeenteplein achter de rug zijn, wil het

herstellingen aan het wegdek van verschil-

gemeentebestuur ook de kleine toegangswe-

lende straten hoogst noodzakelijk waren.

gen naar het gemeentecentrum aanpakken.

Het schepencollege legt de gemeenteraad

Er komen verbeteringswerken aan het

het lastenboek voor om, wat zij noemen de

Pastorijpad (naar De Moelie en de gemeen-

“winterschade” aan verschillende buurtwegen te herstellen. Er worden herstellingen
aan het wegdek uitgevoerd in de Hollebeekstraat (tussen de Anjousquare en Wouterbos), aan het Op-Linkebeekpad en het
Wijtsmanpad, alsook aan het Woudpad. De
totale prijs van de werken wordt op
€ 130.000 (5,3 miljoen fr.), zonder BTW,
geraamd. Deze werken worden toegewezen
via een openbare aanbesteding.
De oppositie wijst erop dat het bijna
opnieuw winter zal zijn alvorens de herstellingswerken beginnen. LK 2000 stelt een
andere aanpak voor. De gemeente sluit een
contract met een aannemer af, die aan de
hand van een vastgestelde prijslijst werkt.
Dit contract moet natuurlijk eerst via een
openbare aanbesteding bedongen worden,
maar heeft het voordeel veel tijd te bespa-

tescholen), alsook aan de Trap van de

ren.

Honderdjarige (naast het Gildenhuis) en de

De oppositie is zeker niet gekant tegen de

Kerktrap richting Kasteelstraat. In het

verbetering van de wegen vermits ze er

Pastorijpad komt er een riolering. Onder de

genoeg op aangedrongen heeft. Ze vindt de

Kerktrap moet de riolering dringend her-

kosten voor het Op-Linkebeekpad en het

steld worden. De gemeenteraad keurt una-

Wijtsmanpad echter niet verantwoord

niem de maatregelen goed om een ontwer-

omdat er over een paar jaar grondige verbe-

per aan te stellen die een studie van deze

teringswerken zijn gepland, die op zich

werken zal maken.

laten wachten omwille van het uitblijven

• Hetzelfde gebeurt voor de studie voor de

van de beloofde subsidies. Om die reden zal

aanleg van een zone 30 in de omgeving van

ze zich onthouden bij de goedkeuring van
dit agendapunt. De schepen van Openbare
Werken weerlegt de kritiek. De grondige rioleringswerken kunnen nog vier jaar op zich
laten wachten.
Tot slot wijst LK 2000 ook op de slechte
staat van een deel van de Dapperensquare
en de Molenstraat. Volgens de schepen moet
in de Molenstraat niet enkel het wegdek
hersteld worden, maar ook de voetpaden en
verkeersdrempels. Deze straat krijgt later
een grondige beurt. De oppositieleden vra-

de school. Gelet op het toenemende verkeer

gen dat de gemeente-arbeiders deze her-

rond de school is het noodzakelijk maatre-

stellingen zouden uitvoeren zoals ze de ern-

gelen te nemen om de veiligheid van de

stige beschadigingen aan het wegdek van de

kinderen te verzekeren. Het aanleggen van

Stationsstraat met succes hebben wegge-

een zone 30 is reeds voorzien in de begro-

werkt.

ting 2003, maar de wegverzakking in de Van

• Nu de vernieuwingswerken aan het

Dormaelstraat brengt dit dossier in een
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stroomversnelling. Van Dormaelstraat, SintSebastiaanstraat, Brouwerijstraat (Petit Coq
tot Van Lishout), en Van Lishoutstraat kunnen tot deze zone behoren. Momenteel zijn
in Linkebeek de Grasmusdreef en Heidedreef reeds tot zone 30 omgevormd.
• Vanaf dit jaar kan elke gemeente vrij een
leverancier aanduiden voor de levering van
elektriciteit (later ook gas). De openbare
besturen moeten wel rekening houden met
de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat
GEDIS (nieuw opgericht Gemeentelijk
samenwerkingsverband voor Distributiebeheer) een opdracht uitschrijft tot het aanduiden van een leverancier van elektrische
energie in de gemeentelijke diensten en
gebouwen, alsook voor het OCMW en de
openbare verlichting. Door een gezamenlij-

tebestuur wil in een overeenkomst met de

ke opdracht kan er normaal gezien een gun-

Stichting Lismonde de afspraken voor het

stiger prijs bedongen worden.

gebruik van het eigendom vastleggen. Voor

• De gemeenteraad keurt de eindafrekening

de vzw Stichting Lismonde wordt de over-

goed van de herstellingswerken als gevolg

eenkomst ondertekend door de voorzitster

van de overvloedige regens op 24 en 26

Catherine de Braekeleer en de twee vice-

augustus vorig jaar. In de Beukenstraat

voorzitters, Philippe Thiery en Philippe

stortte de duiker onder de straat in en op

Roberts-Jones.

het domein van Linkebeek Sport (vroegere

LK 2000 heeft een hele waslijst bedenkingen

Justisport) werd een kleinere duiker ver-

en vragen bij de voorgelegde overeenkomst

nield. Ook op het gemeentelijk sportveld

en is van oordeel dat de Stichting Lismonde

spoelde de berm naast de kleedkamers

vrij spel krijgt en financiële geschenken

gedeeltelijk weg. Al deze werken werden bij

ontvangt. LK 2000 heeft steeds gewaar-

hoogdringendheid uitgevoerd en kosten

schuwd dat de schenking voor de gemeente

ongeveer € 309.000 (12,5 miljoen fr.). Dit

een financieel zware post betekent. Dat

bedrag is beduidend lager dan de oorspron-

wordt duidelijk uit voorliggend contract. De

kelijke raming van € 465.000 (18,8 mil-

gemeente stelt het eigendom gratis ter

joen fr.), wellicht een gevolg van de hoog-

beschikking. De activiteiten van de Stichting

dringendheid waarmee het bestek tot stand

bestaan uit het promoten en realiseren,

kwam. Een belangrijk deel van deze kosten

door haarzelf of door derden, van culturele

wordt door het Rampenfonds terugbetaald.

activiteiten binnen het kader van haar

De kostprijs van de aanpassing en heraan-

sociale doelstellingen. De oppositie wil

leg van het waterleidingsnet ter hoogte van

weten wie deze “derden” kunnen zijn, maar

de Beukenstraat bedroeg € 15.700 (633.000 fr.).

krijgt geen antwoord. De lokalen kunnen

• Op 17 september 2001 aanvaardde de

“gratis of tegen betaling ter beschikking

gemeenteraad, meerderheid tegen minder-

gesteld worden ”. Dit betekent dat de

heid, het legaat van kunstenaar Jules

Stichting geld kan verdienen met een

Lismonde. De schenking omvatte zijn eigen-

gebouw dat ze gratis ter beschikking wordt

dom aan het Dwersbos 1 in Linkebeek, als-

gesteld. De gemeente draagt momenteel de

ook zijn hele kunstoeuvre. De Vlaamse

kosten van de restauratie van het gebouw

Minister van Binnenlandse Aangelegen-

en bijhorende tuin, de inrichting van de

heden, Paul Van Grembergen, keurde deze

lokalen, alsook latere herstellingen en aan-

aanvaarding goed. In zijn schenking had

passingen. De gemeente blijft instaan voor

Lismonde als voorwaarde gesteld dat de

het onderhoud van de tuin, de toegangswe-

Stichting Lismonde gevestigd wordt in het

gen, de afsluiting en de gevels en neemt

huis aan het Dwersbos en daar haar artistie-

eveneens tot 2005 de verbruikskosten van

ke activiteiten zou ontplooien. Het gemeen-

water, gas en elektriciteit ten laste. Na 2005
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blijft dit wellicht ook zo, zegt de oppositie,

vervangen, maar was er geen akkoord over

aangezien in het contract staat dat de par-

de herschikking van de straat die een zone

tijen hierover een onderling akkoord kun-

30 moet worden. Een voorstel van het stu-

nen sluiten. De Stichting zorgt voor het

diebureau om een parkeerstrook in het mid-

poetsen van het gebouw en het toezicht op

den aan te leggen om het verkeer te schei-

het eigendom. Hiervoor zal de gemeente op

den, werd afgeschoten.

de hoogste verdieping een conciërgewoning

• Over het invoeren van een ‘blauwe zone’

inrichten, maar de conciërge zelf staat dan

voor het Gemeenteplein is het laatste woord

weer onder toezicht van de Stichting. Geen

nog niet gezegd. Volgens een oppositielid is

goed idee volgens LK 2000. De verzekering
voor brand, glasbraak, waterschade en vandalisme wordt door de gemeente gedragen;
deze voor het meubilair en de kunstwerken,
betaalt de Stichting.
Het laatste artikel in het contract bepaalt
dat de gemeente op geen enkele manier
aansprakelijk kan worden gesteld betreffende het beheer en de financiële verantwoordelijkheid van de Stichting. De schepen voor
Cultuur zal deel uitmaken van de beheerraad en het schepencollege zal nog een

het de enige oplossing, maar het schepen-

afgevaardigde kunnen aanduiden om in die-

college wil onderzoeken of het mogelijk is

zelfde raad te zetelen. De overeenkomst

dat de bewoners van het Gemeenteplein er

gaat in op 1 juli 2003. De overeenkomst

kunnen parkeren zonder het plaatsen van

wordt meerderheid tegen minderheid goed-

de voorziene parkeerkaart.

gekeurd.

• De eerste proeven voor het verwijderen
van graffiti hadden op het gemeentehuis

Aangevraagde punten

zelf plaats. Begin mei gaat Haviland over tot

• Wanneer wordt het nieuwe personeelssta-

het verwijderen van de graffiti en het aan-

tuut definitief goedgekeurd?, vraagt de
oppositie. Het uitblijven van deze goedkeuring staat de aanwerving van vast personeel
in de weg, en die is zeer dringend. Ook de
uitbetaling van achterstallig loon aan het
gemeentepersoneel kan niet zonder nieuw
personeelsstatuut. De burgemeester antwoordt dat er met de provinciale administratie over het behoud van de taalpremie,
één van de knelpunten in dat dossier, werd
onderhandeld maar dat er daarop nog
steeds geen antwoord is. Om een antwoord

brengen van een beschermingslaag op twee

van de provincie af te dwingen zal het nieu-

privé-eigendommen in het centrum. Deze

we statuut opnieuw aan de gemeenteraad

eigenaars draaien zelf op voor het aanbren-

worden voorgelegd, zodat de gouverneur

gen van de beschermingslaag. Intussen is er

verplicht wordt binnen de gestelde termijn

op het grondgebied van de gemeente op

te reageren.

verschillende andere plaatsen graffiti ver-

• De schepen geeft een opsomming van de

schenen. Het schepencollege onderzoekt of

onderhoudswerken die de voorbije maan-

ze zelf het materiaal kan aankopen om deze

den aan het Wijnbrondal werden uitgevoerd.

werken uit te voeren. Probleem is dat de

De oppositie wijst erop dat er over een paar

gemeente-arbeiders voor het plaatsen van

jaar nog werken nodig zijn aan de weg zelf

de beschermingslaag eerst een opleiding

en de versteviging van de beekoevers.

moeten volgen.

• De werken aan de Van Dormaelstraat
lopen waarschijnlijk uit tot diep in de
zomer. Eind april werden de nutsleidingen
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Uit goede bron
Toewijzingen

Begraafplaats

Het onderhoud van openbare grasperken,

Gezien het toenemend aantal crematies

groene ruimten en aanplantingen werd toe-

komen er op het columbarium een tiental

gewezen aan Les Jeunes Jardiniers (Ukkel)

nieuwe nissen bij om de urnen van overle-

voor een bedrag van € 62.000 (2,5 miljoen fr.).
Begin dit jaar stemde de gemeenteraad in
met de verbetering van de inbraakdetectie en
het alarmsysteem in de gemeentescholen.
Drie firma’s dienden een prijsofferte in. Een
firma uit Anderlecht mag de werken uitvoeren voor een bedrag van € 14.700 (600.000 fr.).
GSM-masten

Drie GSM-operatoren proberen nog steeds
op diverse locaties in onze gemeente een
antennemast op te richten: in de Perckstraat
(Proximus), aan de Boterberg (Mobistar) en
in het centrum (Mobistar en Orange). Het
schepencollege houdt voorlopig de boot af
en laat de zaak verder bestuderen. De voorbije jaren werd via petities reeds meermaals
tegen de plaatsing van dergelijke antennes
geprotesteerd.
Uitstap senioren

denen te bewaren. Dit werk zal € 6.076

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de

(250.000 fr.) kosten. De gemeente wil ook de

schepen voor de derde leeftijd een busreis

organisatie van het kerkhof verbeteren. In

voor 50 senioren. Dit jaar werd op 10 mei de

het verleden gebeurde het begraven niet

streek rond Namur verkend. De totale kost-

altijd oordeelkundig. Dit zorgt bij het oprui-

prijs van de reis bedroeg € 2.050 (83.000 fr.).

men van perken vaak voor problemen omdat

De deelnemers betaalden € 20 wat overeen-

overledenen op gekochte grond en gewone

stemt met de prijs van het middagmaal.

graven vaak door mekaar liggen. De begraafplaats zal geïnformatiseerd worden en de

Uitbreiding van de school

perken genummerd. Hiervoor komen er 160

Het gemeentebestuur overweegt nieuwe

paaltjes in blauwe hardsteen; kostprijs

lokalen op te trekken achter de pastorij.

€ 4.640 (190.000 fr.).

Deze zijn over een paar jaar nodig, wanneer
het huurcontract van het schoolpaviljoen in

Openbare Werken

de pastorijtuin afloopt. Het gemeentebe-

Er wachten het gemeentebestuur de komen-

stuur heeft hierover reeds het princiepsak-

de jaren nog aardig wat wegenwerken, voor-

koord van Stedenbouw en van de dienst

al omdat de voorbije decennia veel straten

Monumenten en Landschappen. De eige-

verwaarloosd werden. De vernieuwing van

naar, de kerkfabriek, ging tot op heden nog

het Gemeenteplein is een feit. Voor sommi-

niet akkoord. Bij de bespreking van de

gen een geslaagde realisatie, voor anderen

begroting riep LK 2000 op tot enige voor-

niet veel meer dan een grote parking. De

zichtigheid. Het leerlingenaantal van beide

kans dat de derde fase van de Hollebeek-

scholen is, rekening houdend met de

straat er komt voor 2005 is klein. De werken

beschikbare oppervlakte, al erg hoog. Ook de

aan de Van Dormaelstraat waren niet

verkeersproblemen en de hoge kostprijs van

gepland. Na de grondverzakking wordt de

ons gemeentelijk onderwijs mogen niet uit

straat niet enkel hersteld, maar grondig ver-

het oog worden verloren, aldus de oppositie

nieuwd.

in de gemeenteraad.

Een andere belangrijke opdracht wordt de
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dringende afwerking van de Stationsstraat

Kleindal twee nieuwe sporen aan te leggen,

tussen het postkantoor en het station. Het

worden er in de hoge berm palen geheid die

studiebureau heeft reeds een voorlopig ont-

een betonnen bedding moeten torsen.

werp klaar dat nogal ingrijpende verande-

Nieuwe aanplantingen moeten de schade

ringen voorstelt ter hoogte van de Dap-

aan het milieu beperken. Wanneer deze

perensquare en de Zavelstraat. Een camera-

werken, waarover nu al jaren in het kader

onderzoek wees uit dat de riolering in slech-

van het Gewestelijk Expressnet (GEN) wordt

te staat verkeert. Momenteel wacht men op

gepalaverd, zullen starten, is nog niet duide-

een stabiliteitsonderzoek over het talud aan

lijk. Veel hangt af van de budgetten die de

de kant van de Zavelstraat. De uitvoering

nieuwe regering hiervoor zal willen voor-

van deze werken zal het sluitstuk vormen

zien.

van de verfraaiing van het centrum. De
geplande werken aan het Op-Linkebeekpad

Vandalisme

lopen, omwille van uitblijvende toelagen,

De voorbije weken waren er opnieuw veel

vertraging op.

klachten over vandalisme. Het kleine bronzen beeldje aan de Anjousquare en het

Spoorweg

Wanneer de werken aan de Stationsstraat
over een paar jaar achter de rug zijn, bestaat
de kans dat nog niet alle verkeershinder
voorbij is. De leden van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(Gecoro) werden door een ambtenaar van de
NMBS uitvoerig ingelicht over de geplande
uitbreiding van de spoorweg. De aanleg van
twee nieuwe sporen op het grondgebied van
onze gemeente zal belangrijke werken tot
gevolg hebben. De impact voor omgeving en
omwonenden zou, volgens ingewijden, binnen de perken blijven. Zo zouden er maar
een paar huizen verdwijnen ter hoogte van
de brug aan de Hollebeekstraat. Het stationsgebouw, niet eens een kwarteeuw oud,

Dwersbos werd ernstig beschadigd. Van de
kraan, die voor de werken aan het
Wijnbrondal werd gebruikt, zijn de ruiten
ingeslagen. Een vrouw werd overvallen in
het Bospad en er werden twee auto’s in de
omgeving van De Moelie gestolen. Ook op
het Holleken gingen dieven aan de haal met
een auto en een autoradio. Al deze feiten
gebeurden in éénzelfde weekend in april. Op
24 april slaagden inbrekers er niet in om de
kluis van De Moelie in een kleine VW-Polo te
verdwijnt definitief van de kaart. Op die

hijsen. Ze lieten de brandkast op het voet-

plaats komt er op het niveau van de huidige

pad achter.

brug een groot platform als parkeerplaats
en stopplaats voor de bussen. De treinhalte
zal zich onder dat platform bevinden. Door
de bouw van een nieuwe brug zou het tracé
van de Stationsstraat rechter aansluiten op
de Godshuizenlaan. Om ter hoogte van het
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Elke zondag opnieuw
Standpunt
Is er iemand die het spandoek van Chiro

Die eigengereide man metste en betonneer-

Sjoen niét heeft zien hangen? Je kon er

de zowat in zijn eentje het eerste lokalen-

moeilijk naast kijken: ‘Chiro Sjoen 50 jaar

complex aan het Gildenhuis. De meisjes

26/27 april’. Een mooie realiteit, als je het

namen hun toevlucht in de vroegere meis-

ons vraagt. Een jeugdvereniging die een

jesschool. In die tijd gold er natuurlijk de

halve eeuw trotseert, moet toch wel iets bij-

nodige discipline. Er werd decennialang

zonders te bieden hebben, niet? Dit is zeker

gemarcheerd, al dan niet begeleid door de

het geval met een jeugdbeweging als de

eigen muziekkapel. In 1959 maakte de groep

chiro van Linkebeek.

tijdens de terugkeer van een bivak in

Het intrigeert dat zoveel ouders, generatie

Oostenrijk de traumatische ervaring mee

na generatie, kiezen om hun kinderen naar

van een busongeval. Er vielen een aantal

de jeugdbeweging te sturen. Wij zien een

dodelijke slachtoffers onder de leden van

aantal redenen waarom ouders dit doen.

een tweede meereizende chirogroep en één

Het leren leven in groep, creativiteit ontwik-

van de Linkebeekse kookmoeders werd

kelen, contact met de natuur, of heel vaak

zwaar gewond en verloor een arm.

omdat ze zelf ooit lid waren en dit als zinvol

De woelige jaren zestig lieten hun sporen

hebben ervaren. Of is het omdat veel men-

na. De strakke discipline verdween, afdelin-

sen, o groot toeval, er hun levenspartner

gen werden anders genoemd. Burchtknapen

vonden? De sociologie noemt dit de ‘latente

werden rakkers. De groep kreeg een eigen

functie van een organisatie’. De jeugdbewe-

naam: ‘Sjoen’. Het werd ook moeilijker om

ging die fungeert als huwelijksmarkt. Maar

in de Linkebeekse Vlaamse gemeenschap

we weigeren te geloven dat dit de enige

een volwaardige groep in stand te houden.

drijfveer voor lidmaatschap is ... De redenen

De meisjesgroep ging ter ziele maar werd

om lid te worden van een jeugdbeweging

terug opgevist in de gemengde groep.

zijn met de tijden ook veranderd. De chiro

Opvallend is dat er steeds jonge mensen

maakte, zoals alle klassieke jeugdbewegin-

zijn geweest die er bleven in geloven en die

gen, een hele evolutie door. De geschiedenis

het verhaal tot op de dag van vandaag

van de groep van Linkebeek was soms ook

voortschreven. Dat ligt niet voor de hand.

echt bewogen.

Iedereen weet intussen dat jonge mensen

Bij de stichting begin jaren vijftig hadden

zich nog wel engageren, maar dit gebeurt

we te maken met een traditionele katholie-

meer en meer ‘à la carte’. Jonge mensen

ke jeugdbeweging. Een jongens- en meisjes-

engageren zich vandaag veel selectiever en

groep, keurig gescheiden met aan het roer

vooral ook voor een beperktere tijd.

de legendarische onderpastoor Johan Boon.

Daarnaast hebben alle jeugdbewegingen te
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maken met het feit dat bijna alle leiders

verzekering of andere regelingen, op bivak

studeren. Resultaat is dat zij niet beschik-

gaan. Het zijn allemaal activiteiten die veel

baar zijn in de week. Ook de examenperio-

tijd en energie kosten. Je haalt er geen eer of

des maken het engagement van de leiders

erkenning mee in de media of bij het grote

niet altijd makkelijk. Het is elk jaar hopen

publiek. Soms bij de moderne politici, die

dat een meerderheid van de leiders in juni

plots het zogenaamde middenveld ontdek-

slaagt zodat de twee zittijd het bivak niet

ten, de vele vrijwilligers die het echt doen

hypothekeert.

en waarmaken, en nu erkennen dat die een

En toch draait de chiro voort. Heeft het iets

essentiële maatschappelijke functie waar-

te maken met de vreemde aantrekkings-

nemen. Maar daar heeft een leider of leid-

kracht die onze kleine gemeenschap uitoe-

ster op een koude zondagnamiddag geen

fent op anderen? Het is geen toeval meer

boodschap aan. De kinderen mogen altijd

dat onze verenigingen voor een flink stuk

rekenen op hun inzet. Daar gaat het echt

bevolkt worden door mensen van buiten

over. De redactie van Sjoenke wil de huidige

onze gemeente. Feit is dat er nog steeds vol-

ploeg feliciteren met haar halfeeuwfeest. De

doende mensen zijn die het zien zitten om

werken voor het aangepaste jubelpark star-

een aantal immateriële waarden te delen of

ten eerstdaags!

te beleven van zondag op zondag.
Programma’s maken, een bosspel spelen,
jaarlijks de toer doen van de leden voor de
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terugblik

Linkebeek vroeger en nu
Wijk Verrewinkel, een overzicht (1)
Verrewinkel ligt voor amper
5% op het grondgebied van
Linkebeek, maar toeristisch
werd het steeds bij onze
gemeente gerekend. De vele
postkaarten getuigen hiervan.
En tot in de jaren ’70 vroeg
men mij herhaaldelijk de weg
naar het ‘Sanatorium of
Hospice van Linkebeek’.
Verschillende Linkebeekse
families komen uit
Verrewinkel. Ik denk aan
Desmedt, Demol, Pletinckx,
Deridder. Eén van mijn voorouders, Jan Gheysels, verbleef er
van 1647 tot 1684. We krijgen
de kans om de loop van de
‘Linke-beek’ en het ontstaan
van ons dorp van naderbij te
bekijken. Maar laten we eerst
mijn vader, Jules Geysels, aan
het woord in 1955.

“Ginds blikkert het gehucht Verrewinkel. De

vaardigen van neolithische voorwerpen die,

naam betekent ‘Verre Hoek’ of ‘uithoek’,

naar de mening van Cumont, in Verrewinkel

heel waarschijnlijk omdat de plaats er zò

gevestigd was. Wat er op wijst dat deze stre-

ver verwijderd is van de drie gemeenten

ken reeds bewoond waren vóór de mens het

(Sint-Genesius-Rode, Ukkel en Linkebeek) op

gebruik van de metalen kende (2000 à 3000

wier grondgebied zij gelegen is en waarmee

jaar vóór Christus). Men weet trouwens dat

zij zó weinig in betrekking stond. Sommige

gans de omgeving deel uitmaakte van het

menen in ‘ver’ een persoonsnaam te zien en

Zoniënwoud, dat zelf een fragment was van

geven aan ‘winkel’ een hoogduitse beteke-

het beruchte Kolenwoud (Silva Carbonaria),

nis: streek die ingesloten ligt tussen heu-

waarover de Romeinse veldheren schreven.

vels, bossen en waterlopen, feitelijk een

Wat verder ontwaart men de Buysdelle met

‘verloren hoek’.

haar miniatuur bosje. Twee eeuwen geleden

Luidens een vermelding in register 2771 uit

schreef men ‘Boonsdellen’. Het bos strekte

het algemeen Rijksarchief (Schepengriffie

zich toen uit over 7 bunders en 77 roeden

Brussel), lag Verrewinkel “Op de jurisdictie

(circa 9 ha.). De plek behoorde toe aan het

van de Baenderije van Carloo”, maar men

gasthuis van Sint-Elooi, een rijke liefdadig-

weet dat de grenzen van de heerlijkheid

heidsinstelling in Brussel die thans verdwe-

Carloo hier niet duidelijk getrokken zijn.

nen is.

Volgens geschiedschrijver Wauters werden

De Homborchse heuvel is een gordijn van

de tienden te Verrewinkel afgedragen aan

loof waaruit de blanke Sint-Elooishoeve en

de abdij van het H. Graf te Kamerijk en wer-

het bakstenen kerkje van Homborch, met de

den de akten van goedenissen (erfenissen)

omringende wijk, contrasterend opduiken.

er verleden voor de schepenbank van Rode

Als een zomerse middagzon daar haar tinte-

en Alsemberg.

lend licht overgiet, is dit landschap een fon-

Alhier ontspringt de Linkebeek (*) die door

kelend juweel...”

de hovingen van de Sint-Elooishoeve vloeit.
In deze omgeving heeft professor Cumont,

Uit ‘Een Greep uit het Werk van Jules Geysels’,

in de vorige eeuw (1885), wapens uit kei- of

Op de Uitkijk, orgaan van de ASLK, Brussel,

vuursteen (silex) gevonden. Deze wapens

1979.

(messen, pijlpunten, bijlen) bleken afkom-

(*) Bespreking in een later artikel

stig te zijn van een werkplaats voor het ver-
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“Waar Verrewinkel begint en eindigt is
moeilijk te bepalen”, schreef Leo Camerlynck in ‘De Hoorn’, het maandblad van de
cultuurraad van Ukkel. Maar twee geboren
telgen uit Verrewinkel, Marcel Desmedt en
Robert Boschloos, gaven mij éénsluidend de
volgende aanduidingen: het kerkhof van
Verrewinkel moet erbij, en ook het Instituut
Pasteur, het Sanatorium, de Sint-Annakapel,
het Verrewinkelbos… en dan ga je langs de
Sint-Elooishoeve en de Linke-beek naar de
enkele huizen beneden de Perkstraat tot
aan de Perkhoeve. In deze context kan men
zich afvragen of de naam van de Van de
WINCKELE’s, de grondleggers van de ‘heerlijkheid Linkebeek’ en bewoners van de
Perkhoeve in de 15de en 16de eeuw, geen
verband houdt met Verre-WINKEL?
Bovenstaande grenzen wijken wel af van de
afbakening die Leo aangaf in ‘De Hoorn’, nr.
153 van april 1986 vermits hij het stukje op
Linkebeeks grondgebied er niet bijrekent en
Homborch wel.
In historisch perspectief zijn volgende grenzen goed verdedigbaar: ten NOORDEN de
Verrewinkelstraat vanaf de spoorlijn, de
Eikenboslaan en de Prins van Oranjelaan tot
aan de Sint-Annakapel, ten OOSTEN de
Blücherlaan tot beneden de Schilderachtige
Dreef, ten ZUIDEN over het veld naar de
Perkhoeve, de huizen beneden de Perkstraat
en de Linke-beek, ten OOSTEN de SintElooishoeve, de Woudweg, de Engelandstraat
en de spoorlijn Halle-Etterbeek tot ons
beginpunt.
Volgens deze beschrijving ligt ± 95% van
Verrewinkel op Ukkels grondgebied, ± 5% op
Linkebeek en 0% op Sint-Genesius-Rode. Op
het bijgevoegde plannetje vind je dit terug
binnen de gearceerde lijn. Sommigen zouden deze afbakening nog te groot noemen
maar de heer Boschloos, die hier postbode
was, droeg het blaadje van de parochie
Verrewinkel uit tot aan de Waterloosesteenweg!
Ook wij zullen even buiten die grenzen wippen om het belang van Homborch voor het
ontstaan van onze gemeente te belichten.
De volgende onderwerpen mag je van ons
verwachten: de Perkhoeve (recente geschiedenis), Van Langendonck en de SintElooishoeve, de neolithische vondsten, de
bovenloop van de Linke-beek, Homborch en
het onstaan van Linkebeek-dorp.
Eindredactie: Alex Geysels
Kaart: Johan Sterckx
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verenigingsnieuws

Kerkfabriek Sint-Sebastiaan

Een nieuwe
torenhaan

De restauratie van het kerkdak van

niet helemaal verdwenen. Alle stuk-

de Sint Sebastiaanskerk raakt stil-

ken trap (links van de ingang) in de

aan voltooid. Deze werken worden

kerk zijn uitgebroken en worden

De huidige torenhaan kan niet meer hersteld

voor 60% betaald door de Vlaamse

vervangen door een ijzeren draai-

worden en moet door een nieuwe worden

Gemeenschap, 20% door de provin-

trap. Die zal er in drie stukken met

vervangen. De kostprijs beloopt 2.200 euro,

cie Vlaams-Brabant en 10% door de

de hijskraan geplaatst worden via

een bedrag dat niet volledig wordt gesubsi-

gemeente Linkebeek. De kerkfabriek

een gat in het dak.

dieerd door de overheden. Wie tenminste 5

betaalt de resterende 10%, ongeveer

In een vorig artikel in Sjoenke heb-

euro wil bijdragen, wordt uitgenodigd zich op

een 30.000 euro. Alle leien werden

ben we reeds de restauratie en het

de hierbij gevoegde lijst in te schrijven. Voor

vervangen door nieuwe. Ook alle

herplaatsen van het kruis op de

de komende generaties zal deze lijst getuigen

goten en afvoerbuizen werden ver-

toren (5 à 6 meter lang) vermeld. Op

vangen. De klimop, die op de brand-

vrijdag 4 april was er gepland de

glasramen ter hoogte van het altaar

met bladgoud gerestaureerde bol

groeide, werd volledig verwijderd

onder het kruis terug te plaatsen ,

zonder schade aan te brengen. Zo

maar deze bol bleek niet meer te

komt er weer licht binnen. De meer

passen door slijtage. De twee stuk-

dan honderd duiven die langs gaten

ken van de bol werden tijdens het

in het dak op de zolder huisden,

weekeinde bijgewerkt en werden op

werden naar buiten gedreven in de

maandag 7 april geplaatst. In navol-

hoop dat ze een ander onderkomen

ging van een dorpje in Zwitserland,

zoeken. Omdat alle gaten werden

waar men na 150 jaar een soortge-

gedicht bleven ze inderdaad buiten,

lijke bol naar beneden haalde voor

maar nestelden ze zich op de stel-

herstelling en waar er in die bol een

lingen rond de kerk en de toren. De

perkament bleek te zitten met de

nieuwe zwarte leien van de toren

vermelding van de datum van het

zien op dit ogenblik wit van de dui-

plaatsen en de namen van de plaat-

venmest. De duiven leggen gewoon

sers, heeft men in Linkebeek een

hun eieren op de planken van de

aluminium doos in de bol gestoken.

stellingen. Ze vliegen zelfs niet weg

In die doos, in feite een aluminium

voor de dakwerkers. Sommigen zoe-

gamel van de Chiro, werd een lijst

ken nu ook hun heil op de daken

gestoken met de namen van de

van de omringende huizen met de

leden van de kerkfabriek, de archi-

van onze gehechtheid aan onze kerk.

bekende gevolgen. Er werd dan ook

tect en veiligheidscoördinator, de

In normale omstandigheden overtreft de

besloten in de toren een val te

ondernemer en zijn zes dakwerkers.

levensduur van een torenhaan de 150 jaar! De

plaatsen om de duivenpopulatie

Tevens werd er een exemplaar van

lijst zal goed beschermd in de nieuwe toren-

drastisch te verminderen. Op alle

Sjoenke en een exemplaar van de

haan gestoken worden voor hij wordt inge-

nokken worden lange pinnen aan-

Gemeentelijke Mededelingen van de

wijd; wijding die in de loop van de maand

gebracht. Het opkuisen van de kerk-

maand april 2003 in gestoken.De

mei 2003 gebeurt.

zolder om het mest en de krengen

doos werd afgedicht met sterke en

op te ruimen, vergde meerdere

waterdichte plakband. De torenhaan

dagen werk en gebeurde hoofdzake-

is er een ander verhaal. ( zie hier-

lijk met een ‘alleszuiger’. Het pla-

naast)

fond van de kerk bestaat volledig en
uitsluitend uit plaaster. Het kan het
gewicht van een man niet dragen.
In andere kerken zijn er al doden
gevallen bij arbeiders die door het
kerkplafond vielen. Daarom werd er
in het midden een loopbrug
gebouwd om van daarop het meeste
vuil en stof op te ruimen met een
lange slang. De stank van de mest
en de krengen is in de toren nog
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Judonieuws
Wij willen jullie de uitslagen van onze laatste

KBG
Gezellige uitstapjes
Op woensdag 14 maart

deelname aan het jongerentornooi van

bezochten we de

Lennik niet onthouden. Onze judoka’s zaten

gebouwen van de VRT.

deze keer niet in hun traditionele topvorm.

Aan de poort van dit

Deze keer geen gouden medailles dus. Bij de

gigantische gebouw

cadetten scoorde Jan Roelands een zilveren

werden we opgewacht

medaille, maar Jo Roelands en Nicolas

en goed ontvangen

Desmet moesten zich met een zilveren

door een ervaren gids,

medaille tevreden stellen. Bij de pupillen
kwam maar één meisje opdagen: Margot
Otten. Alles goed gemotiveerd aangepakt,
maar toch slechts brons als beloning. De jongens van dienst waren: William Van Rossum,
Martin De Grez, Benjamin Vanrozendael en
Matthijs Waumans. Allen gingen met een
bronzen medaille naar huis.
Al bij al heeft iedereen toch goed gewerkt.
Weer wat ervaring rijker. En dat moet ook,
want wij herinneren eraan dat wij zelf een
jongerentornooi inrichten op 9 november.
Noteer deze datum alvast, want wij vieren in
dat weekend onze 20ste verjaardag.
Groeten,
Johan De Sauter

die ons rondleidde
langs de verschillende TV-studio’s. Jammer
genoeg waren er op dat moment geen opnamen bezig! Nadien waren we te gast in de
studio’s van Radio 1 en Radio Klara.
Iedereen was opgetogen over dit bezoek en
we keerden tevreden naar huis.
Op vrijdag 4 april brachten we een bezoek
aan de brouwerij ‘De Drie Fonteinen’ in
Beersel. De brouwer gaf tekst en uitleg bij
het brouwproces. We proefden de ‘Lambik’,
en iedereen liet het zich smaken. Daarna
daalden we af naar de kelder, waar de vaten
en flessen opgestapeld liggen en mochten
we nog eens kennis maken met de ‘Geuze’.
Op het einde van ons bezoek kreeg iedereen
honger en aten we een lekkere boterham
met geperste kop of plattekaas om met volle
moed de terugweg aan te vatten. Kortom,
twee gezellige en leerrijke uitstappen die
iedereen voldoening heeft geschonken.
Groetjes,
Victor
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verenigingsnieuws

KAV
Uitstap naar Antwerpen – 3 juni
Op dinsdag 3 juni organiseren wij onze jaar-

KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING VZW

KWB nodigt jullie uit op volgende activiteiten:

lijkse uitstap. We gaan naar de metropool

• Op zondag 18 mei sluit de KWB zich

Antwerpen. Iedereen kan mee, leden met

aan bij de ‘Kruidenwandeling’ uitge-

hun partner, alsook niet-leden en vrienden.

stippeld door de KAV. Het vertrek is

Antwerpen heeft heel wat te bieden. We

voorzien om 14u.
• Onze eerder geplande stadswandeling
voor het gezin in Brussel met afsluitende barbecue wordt verschoven naar
een latere datum. Meer inlichtingen
volgen met de Raak. Voor de organisatie zorgen Johan Van Brandt en Erik De
Bruycker.
• Vaderdagaperitief op zondag 9 juni.
• Op 27 & 28 september is er de tweedaagse uitstap naar Bouillon en Sedan
(F). Organisatie: Yves Van Belle in

opteerden voor een wandeling in het oude

samenwerking met KAV. Alle leden

stadsgedeelte met zijn prachtige steegjes en

hebben ondertussen het inschrijvings-

een rondleiding in de kathedraal met o.a. de

formulier ontvangen. Indien je nog

beroemde schilderijen de ‘Kruisoprichting’

mee wil, is snel inschrijven de bood-

en de ‘Kruisafneming’ van P.P. Rubens.

schap.

Ons programma ziet er als volgt uit:
7u45

Vertrek Gemeenteplein Linkebeek

8u

Vertrek aan ’t Schoolken Holleken

9u30

Aankomst in Antwerpen en verwelko-

Voor het bestuur,

ming door onze gids. Koffiepauze in een

Leo Van Houdt

taverne op de Grote Markt.

Secretaris

10u

Aanvang van onze wandeling

13u

Middagmaal (voorgerecht, hoofdgerecht,

15u

Boottocht van 50 minuten op de Schelde

dessert, drank niet inbegrepen)

INSCHRIJVING

#
Uitstap naar Antwerpen

Na deze boottocht is iedereen vrij om

op dinsdag 3 juni 03

Antwerpen te verkennen of om even uit te
rusten op een terrasje. We vertrekken uit

Naam en

Antwerpen om 19u30.

voornaam
…………………………............
................................................
................................................
Aantal
deelnemers
…………………………………
………………………………….
...............................................
De prijs van deze dagtrip bedraagt € 38 (fooi
Opstapplaats

van de chauffeur niet inbegrepen)
Inschrijven kan door bijgaand strookje, samen

o Gemeenteplein
o Holleken

met de betaling, te bezorgen aan je kernlid of
aan Liliane Savelbergh, Dapperensquare 24,
1630 Linkebeek, tel. 02/380.77.38
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Tot binnenkort!

De Moelie

nieuws uit

Nederlands voor
beginners in De
Moelie

Cours de langues

Language lessons

Veel anderstaligen zijn op zoek naar

Le Centre Communautaire Néerlan

The Dutch language community

aangepaste taallessen Nederlands.

d-ophone De Moelie organise des

centre De Moelie is organising Dutch-

Vzw ‘de Rand’ tracht hierop in te spe-

cours de néerlandais pour adultes en

language lessons for adults jointly

len door de gemeenschapscentra uit

collaboration avec le GLTT de Rhode-

with GLTT of Sint-Genesius-Rode.

te bouwen tot info- en doorverwijs-

Saint-Genèse.

The course is intended for adults

punten voor taallessen Nederlands.

Les cours, qui s’adressent aux adultes

who have no knowledge of Dutch.

Gemeenschapscentrum De Moelie

n’ayant aucune connaissance du

The emphasis is on practical know-

organiseert samen met het GLTT van

néerlandais, sont axés sur les con-

ledge and fluency.

Sint-Genesius-Rode een taalcursus

naissances pratiques et l’expression

• 3 hours/week (September-May)

Nederlands voor absolute beginners.

orale.

• Tuesday evening (from 18.45 until

die nog geen kennis hebben van het

• 3 h/semaine (septembre - mai)

• Price: € 90

Nederlands. De nadruk ligt op prakti-

• Le mardi soir de 18.45 à 22h.

• If you subscribe before the 1st of

sche kennis en spreekvaardigheid. In

• Prix: € 90

deze cursus werkt men met thema’s

• Si vous vous inscrivez avant le 1er

De cursus richt zich tot volwassenen

22 hours)

July, you will only pay € 80.

die uit de onmiddellijke leefomgeving

juillet 2003, vous paierez seulement

van de cursisten worden gegrepen.

€ 80.

• Telkens op dinsdagavond van
18u45 tot 22u
• Prijs: € 90
• Korting: indien u zich voor 1 juli
2003 inschrijft, betaalt u slechts

les vacances scolaires

geen cursus
• Start 1ste les: 9 september 2003, de
cursus loopt tot mei 2004
• Inschrijvingsavond: 3 september

• Take-in and information evening:
3rd of September 2003, 19 hours

• Premier cours: le 9 septembre 2003

• Info & registration at community

• Soirée d’inscription: le 3 septembre

centre De Moelie, 02/380.77.51

2003, 19h
• Info & inscription:
Centre De Moelie, 02/380.77.51

€ 80
• Tijdens de schoolvakanties is er

school holidays
• First class: 9th of September 2003

• Les cours sont suspendus pendant
• 3 uur per week (september-mei)

• There are no classes during the

Get in touch with us if you would like
more information!
Even if this course doesn’t suit you, you

Contactez-nous pour de plus amples

can always reach De Moelie for more

informations!

information concerning other offers wit-

Même si ce cours-ci ne vous convient pas,

hin the area.

vous pouvez toujours contacter De Moelie
pour les autres offres dans la région.

2003, 19u
• Info & inschrijving in
Gemeenschapscentrum De Moelie,
02/380.77.51
Wil je meer inlichtingen, contacteer ons!
Ook indien je niet in aanmerking komt
voor deze cursus kan je in De Moelie
terecht voor informatie over het bestaande aanbod in de regio.
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De Moelie

nieuws uit

Sprachkurse

Diefstal in
GC De Moelie

Das Niederländischsprachige

Tijdens de nacht van 23 op 24 april

Gemeinschaftszentrum De Moelie

werd er ingebroken in GC De Moelie.

organisiert zusammen mit der GLTT-

Drie dieven drongen binnen in het

Schule einen Fremd-sprachenunter-

secretariaat van De Moelie. Ze slaag-

richt in Niederländisch für

den erin om de zware brandkoffer

Erwachsene.

van 400 kg tot op straat te slepen.

Der Kurs richtet sich an Erwachsene

Een buurtbewoner hoorde verdachte

ohne Grundkenntnisse des

geluiden en alarmeerde de politie,

Niederländischen. Der Nachdruck

die snel ter plaatse kwam. De dieven

liegt auf praktischer Kenntnis und

kregen de koffer niet in de auto

Sprachfertigkeit.

getild en moesten vluchten. De scha-

• 3 Stunden pro Woche (September -

de viel uiteindelijk nog mee.

Mai)

oktober 2003
tentoonstelling

‘De werkende mens’

Onmiddellijk werd er een alarmin-

• am Dienstagabend (18.45 - 22 Uhr)

stallatie besteld. Nog voor deze werd

• Gebühr: € 90

geplaatst, werd er een tweede keer

• € 10 Rabatt wenn Sie sich ein-

ingebroken. Tijdens de nacht van

schreiben vor den 1. Juli 2003
• Während der Schulferien findet
kein Unterricht statt

7 op 8 mei slaagde allicht dezelfde
bende erin om opnieuw in te breken.
Een zware ketting, die de inkomdeur

Tijdens het weekend van 10 tot 12 oktober ‘03

• Start: 9. September 2003

extra beveiligde, werd doorgebroken.

organiseert De Moelie traditiegetrouw een

• Einführungsabend : 3. September

De dieven slaagden erin om de kluis

groepstentoonstelling voor ‘amateurkunste-

en een PC te stelen. Guy Jadot, con-

naars’ uit Linkebeek en omgeving. Het

ciërge van De Moelie, werd door het

thema voor deze expo werd door de pro-

Gemeinschaftszentrum De Moelie,

lawaai gewekt en sloeg alarm. Hij

grammeringscommissie van het centrum

02/380.77.51

kon de nummerplaat van de vlucht-

vastgesteld op ‘De werkende mens’. Alles

2003, 19 Uhr
• Info & Einschreibung in

auto noteren. Het bleek om een

wat met arbeid te maken heeft, kan aan bod

Möchten Sie mehr darüber erfahren oder

gestolen voertuig te gaan. Tot nog

komen. Alle vormen van kunst worden aan-

das weitere Angebot von Sprachkurse

toe is er geen spoor van de bende

vaard (schilderen, fotografie, beeldhouwwer-

Niederländisch in der Umgebung ken-

teruggevonden.

ken, kantklossen, collages, ...).

nenlernen, rufen Sie uns doch an!

Iedere kunstenaar mag 3 werken inleveren.
Inschrijven kan tot 20 september 2003
Meer inlichtingen op het secretariaat van De
Moelie, 02/380.77.51

16 sjoenke | jaargang 43, nr 247, mei 2003

and-nieuws

Brabant is speciaal
Over de kieswethervorming en het Arrest van het Arbitragehof
De federale verkiezingen staan voor de deur.

Aangespoord door de uitspraken van de

ze of de verkiezingen geldig zijn verlopen.

Raad van State besloten N-VA, CD&V en

Tegen die beslissing is geen beroep moge-

Vivant naar het Arbitragehof te stappen.

lijk, ook niet als het Arbitragehof (een

Ze richten hun pijlen op de dubbele kan-

deel van) de kieswet later definitief zou

didaatstelling voor Kamer en Senaat en

vernietigen.

de regeling voor Brabant. Door de invoe-

Dit alles betekent dat in de provincies

ring van de nieuwe provinciale kieskrin-

Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het

gen voerde men, volgens hen, een discri-

arrondissement Brussel-Hoofdstad de

minatie in voor de kandidaten en kiezers

kamerverkiezingen van 18 mei moeten

van Leuven. Zij hebben immers niet lan-

plaatsvinden volgens de oude kieswetge-

ger de garantie dat Leuven effectief 7

ving, dus in de kieskringen Leuven,

kandidaten naar de Kamer kan sturen,

Brussel-Halle-Vilvoorde en Nijvel. De

wat in strijd is met de grondwet. Ook de

apparentering zal in deze kieskringen

kiesdrempel werd onder vuur genomen.

opnieuw spelen, en de 5% kiesdrempel

Deze wordt voor elk arrondissement af-

geldt er niét. In de andere provincies is

zonderlijk ingevoerd, behalve voor Brus-

die wél van kracht. Na wat opwinding

sel-Halle-Vilvoorde en Leuven waar de

binnenskamers bleek de paars-groene

drempel op beide kieskringen wordt bere-

meerderheid zich neer te leggen bij de

kend. En het systeem van apparentering

uitspraak van het Arbitragehof en besliste

blijft nog enkel gelden tussen Nijvel en de

geen nieuwe initiatieven meer te nemen

Franstalige lijsten in Brussel-Halle-Vil-

om dit deel van de kieswetgeving aan te

voorde. Dit alles schendt eveneens het ge-

passen voor de verkiezingen van 18 mei.

De nieuwe kieswet voert onder meer pro-

lijkheidsbeginsel, poneerde de oppositie.

N-VA, Vivant en het Liberaal Appel stap-

vinciale kieskringen en een provinciale

Het Arbitragehof schorste in haar uit-

ten opnieuw naar het Arbitragehof omdat

kiesdrempel van 5% in. Grotere kiesom-

spraak van 26 februari een aantal omstre-

de nieuwe situatie volgens hen nieuwe

schrijvingen en een kiesdrempel moeten

den bepalingen van de hervorming voor

discriminaties doet ontstaan. Het Arbi-

de politieke versnippering tegengaan en

Brabant. Het Hof vindt het ongrondwette-

tragehof verklaarde deze klacht begin

de kopstukken kunnen zich kandidaat

lijk dat inwoners uit Vlaams-Brabant voor

april echter als onontvankelijk. Over de

stellen voor een groter publiek, redeneer-

dezelfde lijsten kunnen stemmen als de

kern van de klacht, nl. dat er een nieuwe

de paars-groen. Voor Brussel-Halle-Vil-

inwoners uit Brussel. Het Arbitragehof

discriminatie ontstaat omdat er in alle

voorde werd een specifieke regeling uit-

stelt vast dat de kiezers van Leuven niet

provincies een kiesdrempel van 5%

gewerkt omdat een splitsing politiek niet

meer zeker zijn dat ze zeven vertegen-

bestaat behalve in Brabant, sprak het

haalbaar bleek wegens verzet bij de

woordigers in de Kamer zullen hebben,

Arbritagehof zich niet uit. De N-VA bena-

Franstaligen. Er werd een regeling getrof-

want de Brusselaars beslissen mee hier-

drukt dat de gelijke behandeling van alle

fen waarbij de Nederlandstalige kandida-

over, en dat is in strijd met de grondwet.

Belgen veronderstelt dat er ook in

ten van de arrondissementen Brussel-

Het is ook in strijd met het gelijkheidsbe-

Vlaams-Brabant een provinciale kieskring

Halle-Vilvoorde en Leuven op dezelfde

ginsel, want de andere Belgen hebben wel

komt. Verschillende kopstukken uit het

lijsten konden staan.

het recht op eigen gekozenen, de Leuve-

Leuvense – ook van meerderheidspartijen

De Raad van State noemde de hervorming

naars feitelijk niet, zo redeneert het Hof.

– hebben opgeroepen om van de splitsing

voor Brabant echter “compleet onsamen-

Het Arbitragehof velde een voorlopig

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

hangend en niet toepasbaar”. Vele andere

arrest. Het vindt de argumentatie van de

in de volgende regeerperiode werk te

commentatoren zagen in de nieuwe rege-

klachtindieners gegrond. Door deze pro-

maken. 28 burgemeesters uit Vlaams-

ling eveneens een discriminatie en von-

cedure in kortgeding wordt de toepassing

Brabant, of álle burgemeesters min die

den de regeling voor Brabant alles behal-

van de wet tijdelijk geschorst. Indien het

van de faciliteitengemeenten, vinden het

ve ‘evenwichtig’. Blijkbaar wogen ook

Arbitragehof in haar definitieve uitspraak

ook stilaan tijd dat dit gebeurt. De

politieke overwegingen van enkele boeg-

bepaalde delen van de nieuwe kieswet

Vlaamse Regering was al langer die

beelden uit het Leuvense, die hun kiespu-

afkeurt, betekent dit nog niet dat de ver-

mening toegedaan, want formuleerde het

bliek aanzienlijk konden verruimen, door

kiezingen overgedaan moeten worden.

in haar regeerakkoord. Afwachten maar

om in te stemmen met deze regeling.

Onmiddellijk na de verkiezingen komt

wat daar in een eventuele volgende ronde

Ondanks alle tegenwerpingen hield de

immers de Kamer van Volksvertegen-

staatshervorming van terechtkomt.

federale regering voet bij stuk en hand-

woordigers bijeen om de geloofsbrieven

haafde haar hervorming.

van de verkozenen te bekijken en beslist

Over de kieswethervorming, één van de grote
projecten van paars-groen I, ontstond nogal
wat commotie, vooral nadat het Arbitragehof
in februari besliste de hervorming voor de
‘oude provincie’ Brabant te schorsen. Even
recapituleren wat de toestand nu juist is.

Kris Versaen
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Moeder Wanjke
Een nieuwe lente, een nieuw recept
Frisse kruiden, jonge groenten, en verse vis!

En voor dessert… Charlotte met appelen

Maar eerst als klein voorgerecht een warm

Beleg een vorm met 200 g lepelkoekjes of bou-

hapje voor vier personen dat vlug gemaakt

doirs, die je in een licht suikerstroopje bevoch-

is. Wat heb je nodig? 4 sneden brood in rond-

tigd hebt, eventueel verrijkt met wat likeur,

je gesneden, 2 kleine tomaten, 12 kleine

rum of kirch. Zes appelen, geschild en in par-

Weense worstjes, margarine of boter, 100 g.

tjes gesneden, worden gebakken in natuurbo-

geraspte kaas (half gruyère, half parmezaan),

ter tot ze goudgeel en mals zijn. Als ze bijna

oregano of marjolein, basilicum.

gaar zijn, worden ze bestrooid met suiker en

De rondjes brood langs één kant bakken in

vanillesuiker en lichtjes gekarameliseerd.

de braadpan en laten afkoelen. De andere

Laten afkoelen.

kant bestrijken met boter en in ovenschotel

Bestrijk de koekjes in de vorm met een laagje

leggen. Bedekken met kleine plakjes worst

‘aangelengde jam’, bedekken met de appels

(het vel moet er natuurlijk af), en plakjes

en nog een laatste laag koekjes. Een paar uur

tomaat. Bestrooien met peper en kruiden en

in de ijskast vergeten, ontvormen en bestrooi-

bedekken met een flinke laag geraspte kaas.

en met geroosterde amandelschilfers.

Schuif in een voorverwarmde oven tot de
kaas smelt en mooi gratineert. Dadelijk serveren.

Smakelijk,
Moeder Wanjke

Saus bij gebakken vis

De visrepen (zeeduivel (staartvis), tong,
pladijs, makreel, knorhaan, zeebaars, poon)
zo droog mogelijk bakken in hete olijfolie,
dus deppen we ze goed droog met huishoudpapier, en niet op voorhand zouten want
zout trekt vocht aan. Als de vis langs beide
kanten gebakken is (vooral niet te lang) bestrooien met zout of visbouillonpoeder, of
een verkruimeld visbouillonblokje,en peper.
Saus: één sjalot, heel fijngesnipperd, zachtjes
laten stoven in olijfolie, één gesnipperd teentje knoflook toevoegen. Blussen met 1 dl
witte wijn en laten inkoken. Ook het eventuele braadsap van de gebakken visjes en één
dl room toevoegen en weer inkoken tot de
saus wat romig wordt. Van het vuur af worden kruiden toegevoegd en alles wordt mooi
glad gemixt. De kruiden kunnen zijn: waterkers, kers of kervel of bieslook, en peterselie.
Klontjes koude boter kunnen deze saus nog
fijner maken .
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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

Gezinsbond

Conditietraining

GC De Moelie

vrijdag

vanaf 18u30

Judo

Training

Turnzaal GBS

zondag

10u30-11u30

Gezinsbond

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

Videoclub Zennevallei

Clubvergadering

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

eerste dinsdag

20u

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

mei

13 19u30

KAV

Moederkensfeest

De Moelie

16 20u30

KAV

Praatcafé

De Moelie

17 19u30

KAV

Misviering voor de overleden leden

Sint- Sebastiaanskerk

17

GBS De Schakel

Kleuterfeest

GBS-Linkebbeek

18 14u

KAV

Kruidenwandeling

Gemeenteplein

20 13u30

KBG

Hobbyclub

De Moelie

20 19u30

KAV

Kralen maken

22 20u

Quiltatelier

27 14u

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

De Moelie

3 13u30

KBG

Hobbyclub

De Moelie

3 20u

Videoclub Zennevallei

Clubbijeenkomst

De Moelie

17 13u30

KBG

Hobbyclub

De Moelie

24 14u

KBG

Ledenvergadering + Koffietafel

De Moelie

De Moelie
De Moelie

juni
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Tel.info

Wil je Sjoenke blijven ontvangen?
Sjoenke, de gemeenschapskrant van GC De Moelie, wordt maandelijks
bus aan bus bezorgd aan alle inwoners van Linkebeek. De gemeenschapskrant wordt ook verzonden aan een 850-tal personen die NIET
in de gemeente Linkebeek wonen.
We willen ons adressenbestand optimaliseren en vragen de mensen
die NIET in Linkebeek wonen en Sjoenke willen blijven ontvangen ons
een seintje te geven door het bijgevoegde invulstrookje terug te sturen

sjoenke
is een uitgave van de
Cultuurraad, het
Gemeenschapscentrum
De Moelie en vzw ‘de Rand’.

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

naar GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, te bellen
02/380.77.51 of te mailen info@demoelie.be

Redactie
Anne Van Loey,
Mark De Maeyer, Jef Motté,
Jan Otten, Rik Otten

Enkel in te vullen door personen die NIET in Linkebeek wonen

Eindredactie
Geert Selleslach,
Kaasmarkt 75,

Naam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staat en nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1780 Wemmel,
02/456.97.98,
geert.selleslach@derand.be

Foto’s
Linkebeeks Archief,

Wil de gemeenschapskrant ‘Sjoenke’ maandelijks ontvangen: ja / nee

Pascale Leemans,
Jonathan Van Den Bossche

Redactieadres
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
02/380.77.51
info@demoelie.be
www.demoelie.be
Verantwoordelijke uitgever
Anne Van Loey
Schaveystraat 29,
1630 Linkebeek

Deadline
Op 10 juni verschijnt het volgende nummer van ‘In de rand van Sjoenke’.
Artikels, foto’s en aankondigingen van activiteiten voor de periode van 14 juni tot half september
kunnen in De Moelie binnen gebracht worden ten laatste op maandag 26 mei.
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