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uit de gemeente

“Het kind is geboren, laat het nu groeien”
Een gesprek met Alain Meerts, zonechef van de politie
Zowat een jaar geleden
ging de nieuwe politiezone SintGenesius-Rode - Drogenbos Linkebeek van start. De politiehervorming heeft al heel wat
kritiek te slikken gekregen van
té duur tot slechte dienstverlening. De mensen constateren
niet echt een verbetering, wel
eerder in tegendeel. “Er is inderdaad nog veel werk aan de winkel. We zijn nog ver van ons
doel”, geeft zonechef Alain
Meerts toe. “Het ultieme doel
van de politiehervorming is een
betere dienstverlening voor de

Vooral de doelstelling van meer blauw op straat

ten. Momenteel zijn er 45 plaatsen ingeno-

is voorwerp van kritiek. Hoe zit dat in de politie-

men en staan er 7 jobs open. Om dit te over-

zone Rode-Linkebeek-Drogenbos?

bruggen krijgen we steun van de federale

Alain Meerts: “Ik ontken niet dat onze agen-

politie die bijspringt. De aanwervingsproce-

ten minder dan vroeger de straat op gaan.

dure voor zeven hulpagenten is ingezet.

De politiehervorming heeft de administra-

Bedoeling is deze mensen maximaal op het

tieve werklast voor de politiediensten

terrein in te zetten. Zij zullen zich bezig

enorm verhoogd. Dat is een algemeen pro-

houden met problemen die mensen nauw

bleem en geldt niet voor onze politiezone

aan het hart liggen: toezicht aan de scholen,

alleen. Ook het verwachtingspatroon dat de

het doen naleven van gemeentereglementen

politiehervorming bij de bevolking heeft

en zo meer. Toch blijft personeel aanwerven

geschapen, speelt mee. De mensen dachten

in de faciliteitengemeenten niet gemakke-

dat de hervorming onmiddellijk zou resulte-

lijk. In Brussel krijgen agenten voor hetzelf-

ren in meer politie op straat. Dat is niet zo.

de werk een grootstadspremie. Als mensen

Voor hen gaat de politiehervorming niet

moeten kiezen tussen werken in Drogenbos

snel genoeg. Maar zeggen dat de politieher-

of werken in Ukkel voor een hogere vergoe-

vorming mislukt is, is veel te vroeg. We zijn

ding is de keuze voor velen snel gemaakt.

amper een jaar bezig! Geef ons de tijd om

De gemeentelijke overheid is ondertussen

stapsgewijs te groeien. Achter de schermen

wel overtuigd van de noodzaak van een

wordt bijzonder hard gewerkt. Ook als zone-

goede politiewerking en is bereid te investe-

chefs hebben we het niet gemakkelijk. Wij

ren. Dat de politie hen nu meer kost dan

zijn de pioniers van het nieuwe politieland-

voor de hervorming is zeker en vast een

schap. Soms voelen we ons een beetje de

feit.”

‘stormfusilliers’ op het slagveld. Inherent

bevolking en meer blauw op
straat. Hieraan wordt gewerkt,
stapsgewijs. Ik ben ervan
overtuigd dat we in de goede
richting gaan.” Vast staat dat
Linkebeek een wijkpost van de
politie behoudt.

aan de vernieuwing zijn ook de soms hevige

Is de politiezone Rode-Linkebeek-Drogenbos een

discussies met de vakbonden. Maar ook

moeilijk werkgebied?

daar wijzen de neuzen uiteindelijk in

Alain Meerts: “De specifieke problemen van

dezelfde richting.”

de gemeenten in de rand rond Brussel zijn
dezelfde als vroeger. Daar heeft de politie-

Onvoldoende mensen om het politiekorps op te

hervorming weinig mee te maken. Rode en

vullen, is een tweede, veel gehoorde klacht in

Linkebeek zijn residentiële gemeenten;

heel wat politiezones. Ook hier?

Drogenbos heeft een uitgebreid industrieel

Alain Meerts: “In ons politiekorps is plaats

gebied. Die combinatie vergt een bijzondere

voor 52 politieagenten en zeven hulpagen-

aanpak. In residentiële gemeenten worden
doorgaans meer inbraken en diefstallen
genoteerd dan in andere dorpen. Dit wordt
door de bewoners als een last ervaren.
Bovendien liggen we op de ‘criminogene as’
Brussel - Charlerloi. Ook de Carrefour en
omgeving in Drogenbos, vlak aan de Ring,
bezorgt ons grote problemen. De diefstallen
die daar gepleegd worden, wegen zwaar
door op onze werking. Vrijdagnamiddag
beginnen de telefoontjes binnen te lopen en
dat gaat aan de lopende band verder tot
zaterdagavond. In het weekeinde moeten
we er bijna permanent een ploeg voor vrij
maken. Het aanpakken van diefstallen en
inbraken blijft dan ook dé topprioriteit van
ons politiecorps. Daarnaast willen we ook
veel aandacht besteden aan snelheid en
verkeer. Opvallend is wel dat het aantal
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home- en carjackings gevoelig verminderd

Politie massaal op politieraad

is de jongste maanden. Wellicht omdat de
politie er in slaagde een aantal bendes op te

Op de politieraad van de zone Rode-

Sint-Genesius-Rode uit te breiden

rollen.”

Drogenbos-Linkebeek van 19 maart

en te moderniseren is in deze kost

waren heel wat politieagenten uit

voorzien.

Zijn de mensen na een jaar vertrouwd met de

de zone aanwezig. Niet om de orde

Dé grote problemen van de politie-

nieuwe politiewerking ?

te handhaven, maar om te proteste-

zone blijven het gebrek aan politiea-

Alain Meerts: “We merken dat nog steeds

ren tegen de slechte gang van zaken

genten, de negatieve sfeer in het

veel mensen niet goed weten naar wie ze

in hun werkomgeving. Ze klagen

korps door de vele over-uren, de

moeten bellen nu de politie en rijkswacht

het negatieve imago van de politie

gebrekkige accommodatie. Ook de

van vroeger niet meer bestaat. Voor alle dui-

aan, een commissariaat dat uit zijn

gebrekkige communicatie en de

delijkheid: onze interventieploegen die ter

voegen barst, het grote personeel-

soms nogal bureaucratische aanpak

nistratiefs te regelen heeft, kan terecht in

stekort, het gebrek aan vertrouwen

vanuit het politiecollege wordt door

het plaatselijke politiecommissariaat op

dat de zonechef krijgt van het colle-

de mensen op het terrein nogal

02/380.62.23. Buiten de diensturen kom je

ge, het slecht onderhouden materi-

eens als misplaatst ervaren.

via een doorschakelsysteem in de dispat-

aal,…

ching in Asse die contact heeft met de ploe-

De begroting is een minimalistische

gen op het terrein. De jongste maanden

begroting en de opstelling werd

hebben we getracht onze structuur duidelij-

sterk bemoeilijkt door laat verkre-

ker te maken aan de bevolking. Het begint

gen instructies van de hogere over-

stilaan zijn vruchten af te werpen. Wellicht

heden en het integreren met drie

zal het allemaal vlotter gaan eens het hele

gemeentebegrotingen. De toelage

korps onder één dak zal huizen. Plannen

voor de gewone begroting (wedden

hiervoor zijn in opmaak. Sowieso staat vast

en kosten voor dagelijkse werking)

dat Linkebeek een wijkpost behoudt.”

bedraagt in 2003 voor Rode

plaatse komen na een oproep huizen in de
oude rijkswachtkazerne in Rode. Tussen 8u
en 18u zijn ze te bereiken op 02/380.60.15.
Wie een vraag of mededeling heeft over de
wijkwerking in Linkebeek, of iets admi-

1.410.973 euro; Drogenbos betaalt
Ingrid Depraetere

598.479 euro en Linkebeek staat in
voor 384.463 euro. De investeringstoelage bedraagt voor Rode
148.870 euro, Drogenbos 63.145 euro
en Linkebeek 40.564 euro. Met deze
investeringen wil men de aanschaf
van meubilair, informaticamaterieel, nieuwe wapens, handboeien,
zaklampen, … , realiseren. Ook het
opstarten van het bouwdossier om
het huidige commissariaat in de
vroegere rijkswachtgebouwen in
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aan de politieke pols

Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 26 mei
• Gemeenteraadslid Carine Miesse neemt
ontslag. Zij was bijna één jaar niet meer
aanwezig op de gemeenteraad. Ze wordt
opgevolgd door Jean-Pierre Everaert, die op
het Gemeenteplein woont als eigenaar van
de vroegere krantenwinkel. De ‘Lijst
Burgemeester’ beschikt hierdoor over geen
opvolgers meer. Jean-Claude Raes volgde de
overleden Willy Defays op, mevrouw
Desguin-Annez verliet de gemeente en JeanPierre Everaert komt als laatste opvolger in
de gemeenteraad. De burgemeester bedankt
mevrouw Miesse voor het werk dat ze
sedert 1995 in de gemeenteraad verricht

aangelegd. Door het plaatsen van een

heeft, vooral inzake onderwijs en jeugd.

omheining wordt een deels onwettige situa-

• De gemeenteraad keurt eenparig de statu-

tie bestendigd. De oppositie is er niet over te

ten van de nieuwe vzw Soetkin goed. Deze

spreken dat het gemeentebestuur ook een

vzw werd opgericht door de OCMW’s van

deeltje natuurgebied omheint en ontoegan-

Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en

kelijk maakt voor wandelaars en recreanten.

Linkebeek en heeft als opdracht initiatieven

Ze stelt voor de omheining te beperken tot

te nemen om de kinderopvang in deze

de twee sportvelden, wat een besparing zou

gemeenten te verbeteren en de ouders te

betekenen van ongeveer 40%. Het schepen-

begeleiden. De coördinatie en begeleiding

college argumenteert dat jeeps en andere

van een ‘dienst opvanggezinnen’ wordt de

terreinwagens overlast bezorgen, wat vol-

concrete opdracht. De zetel van de vereni-

gens de oppositie moet opgelost worden

ging is gevestigd in Drogenbos. Bij de stich-

door het plaatsen van enkele palen en

tende leden zijn de drie OCMW-voorzitters:

eigenlijk een zaak is van de politie... die er

Alexis Calmeyn (Drogenbos), Jean Deleen-

bijna niet is. De meerderheid geeft geen

heer (Rode) en Philippe Thiery (Linkebeek).

krimp en de werken, geraamd op een dikke

Voor onze gemeente zetelen ook de OCMW-

€ 50.000 (ruim 2 miljoen fr.), worden meer-

raadsleden Jan Londers en Rita Rosseels. De

derheid tegen minderheid goedgekeurd.

OCMW-voorzitter, die dit punt op de

• Vorig jaar werd gestart met de vernieuwing

gemeenteraad voorstelde, antwoordt op

van de speelpleinen om ze conform te

vraag van de oppositie dat er vanwege Kind

maken met de nieuwe veiligheidsvoorschrif-

en Gezin een belofte van subsidie bestaat en

ten. Voor de speelpleintjes op de Hoeve ‘t

dat de drie OCMW’s in afwachting de nodige

Holleken, de Bremhof, de Esselaar, in het

fondsen zullen voorschieten. Op een andere

park Hess-de-Lilez en het domein Linkebeek

vraag laat hij verstaan dat een aangekondig-

Sport werd er verleden jaar € 50.000 (2 mil-

de herschikking van de opvangdienst voor

joen fr.) geïnvesteerd. Nu keurt de gemeen-

zieke kinderen nog niet voor morgen is. LK

teraad € 32.400 (1,3 miljoen fr.) goed om op

2000, die de noodzaak van dergelijke dienst

de Esselaar, de Bremhof en de Hoeve ’t

niet betwist, wijst er nogmaals op dat deze

Holleken de zandbak te herstellen. Op de

dienst momenteel wel € 600 (24.000 fr.) defi-

Hoeve ’t Holleken komt er ook nog een nieu-

cit per dag ‘oplevert’.

we schommel- en klimcombinatie, een

• Vervolgens keurt de gemeenteraad het

klimrek en speelhuisje en wordt de nieuwe

lastenboek en de kostenraming goed voor

speelmodule verder uitgebreid.

de plaatsing van een omheining rond de

• Om tot een beter beheer van alle gegevens

twee gemeentelijke sportvelden en de

over de burgerlijke stand en de begraaf-

braakliggende grond daarnaast. Dit laatste

plaats te komen, en om ervoor te zorgen dat

deel staat op het gewestplan ingekleurd als

de dienst Ruimtelijke Ordening tegen 2005

natuurzone. LK 2000 wijst erop dat het

over het verplicht plannen- en vergunnigen-

tweede voetbalveld zonder vergunning werd

register kan beschikken, heeft het schepen-
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1,2 miljoen fr. De door de commissie van
Monumenten en Landschappen opgelegde
studie van het kerkinterieur werd uitgevoerd zoals voorzien, maar kostte minder
dan begroot. De kans bestaat dat het schilderen en verfraaien van het kerkinterieur
volgend jaar kan beginnen. Ook de restauratie van de gebrandschilderde glasramen en
de twee zij-altaren is in deze werken inbegrepen.
• De gemeenteraad stemt in met de statutenwijziging van Iverlek en duidt zijn vertegenwoordigers aan om twee algemene
vergaderingen van Iverlec bij te wonen. Bij
geheime stemming wordt voor de ene vergadering mevrouw Defay aangeduid en voor
college beslist nieuwe software en bijhoren-

de andere de burgemeester.

de apparatuur aan te kopen. De gemeente-

• Tot slot van deze zitting keurt de gemeen-

raad keurt het lastenboek en de raming

teraad unaniem een motie goed over de ver-

hiervoor goed. De kostprijs van dit alles,

deling van het Vlaams Gemeentefonds, dat

service en onderhoudscontract inbegrepen,

begin dit jaar van kracht werd. Het gemeen-

wordt op ongeveer € 40.000 geraamd

tefonds is samen met de lokale belastingen

(1,6 miljoen fr.), exclusief BTW. Een opposi-

voor een gemeente één van de belangrijke

tieraadslid wil zekerheid of er in het lasten-

bronnen van inkomsten. Kleinere gemeen-

boek rekening werd gehouden met het

ten vinden dat zij door de gehanteerde ver-

recent ingevoerde computersysteem, wat

deelsleutel stiefmoederlijk worden behan-

door de schepen wordt bevestigd.

deld.

• De rekeningen 2002 van de vzw Hoeve ’t

De gemeenteraad vraagt het Vlaams Par-

Holleken en de vzw Linkebeek Sport, en hun

lement in het decreet de criteria te herzien

begrotingen voor dit jaar worden ter goed-

om tot een meer gelijke verdeling van het

keuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vlaams Gemeentefonds tussen steden en

LK 2000 weigert de rekeningen goed te keu-

gemeenten te komen. Deze motie werd

ren omdat het schepencollege vorig jaar

reeds door enkele andere gemeenten,

gewoonweg vergat de begroting van beide

ondermeer het Vlaams-Brabantse Roosdaal,

vzw’s aan de gemeenteraad voor te leggen.

goedgekeurd.

De burgemeester zegt dat het om een vergetelheid gaat, maar de oppositie noemt het
eerder slordigheid omdat ook de rekeningen
voor 2001 nooit tot in de gemeenteraad
raakten.
• De rekening 2002 van de Kerkfabriek SintSebastiaan krijgt een gunstig advies. De
rekening sluit af met een batig saldo van
ongeveer € 60.000 (2,4 miljoen fr.). Dit grote
overschot komt doordat de werken aan de
kerk te laat van start gingen en andere werken aan het kerkinterieur werden uitgesteld.
De uitgebreide herstellingswerken aan het
dak en de toren lopen momenteel ten einde.
Het grootste deel ervan wordt door het
Vlaams Gewest en de Provincie VlaamsBrabant gefinancierd (samen € 240.000 of
bijna 10 miljoen fr.). De tussenkomst van de
gemeente bedraagt ongeveer € 30.000 of
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uit de gemeente

Fietsroute Herman Teirlinck inrijden
Op zondag 6 juli wordt de
Herman Teirlinckroute ingereden, een nieuwe bewegwijzerde toeristisch-recreatieve fietslus van Toerisme VlaamsBrabant en Vakantiegenoegens
Sint-Genesius-Rode. De
Herman Teirlinckroute is
45 km lang, deels vlak deels
heuvelachtig, en gaat langs de
bezienswaardigheden in de
omgeving van Halle, SintGenesius-Rode, Beersel,
Drogenbos en Linkebeek. Er
zijn twee verkortingen voor“Uiteraard passeert de route langs de villa

typische, Brabantse, gesloten hoeve met een

van Herman Teirlinck en het Herman

grote schuur en een bakoven. Lange tijd dis-

Teirlinckplein in Beersel”, legt Davy Ickx,

cussieerde men over de bestemming, maar

deskundige voor toerisme van de provincie

uiteindelijk vonden het gemeenschapscen-

Vlaams-Brabant, uit. “De fietsroute heeft

trum ‘De Boesdaalhoeve’, het Brusselse

een startplaats op het Stationsplein in Halle

muziekconservatorium en Academie Orfeus

waar we eerst de Malakofftoren voorbijrij-

er onderdak. Sinds 1997 is de hoeve de

den. Deze toren, gebouwd in 1854, domi-

draaischijf van boeiende activiteiten.

neert het gebied van ‘de grote Zenne’ langs

Daarna gaat de fietsroute verder naar de

het kanaal. Daarna fietsen we door het 560

‘Tuin der Onlusten’. Deze kleurrijke tuin en

hectare grote Hallerbos en het Hallerbos-

woning zijn het domein van kunstenaar Al

museum. In het museum is een permanente

Balis, die afgedankte of beschadigde alle-

Praktisch

tentoonstelling te zien over de geschiedenis

daagse voorwerpen tot vreemde, nieuwe

Vakantiegenoegens Sint-

van het Hallerbos, de geologie van de regio

vormen assembleert en zo zijn eigen

Genesius-Rode en Toerisme

en de aspecten van de bosbouwkunde.

droomwereld creëert.

Vlaams-Brabant organiseren

Daarna gaat de tocht over de autosnelweg

Daarna gaat het richting Beersel-centrum

op 6 juli een fietshappening

E19, die een stuk van het Hallerbos door-

waar we over het Herman Teirlinckplein rij-

om de Herman Teirlinkcroute

kruist. Dan volgt het natuurreservaat ‘De

den, en de kerk van Beersel, de Brouwerij

in te rijden. Je kan tussen 10u

Duling’, een ecologisch waardevol gebied

Drie Fonteinen en wat verder, op de

en 14u vertrekken aan De

door de Vlaamse Gemeenschap aangekocht

Uwenberg, het Herman Teirlinckhuis terug-

Boesdaalhoeve (Hoevestraat

en door Natuurpunt beheerd.”

vinden. Naast de bezienswaardigheden in

67, 1640 Sint-Genesius-Rode)

Daarna gaat de fietstocht langs de Herisem-

Beersel doet de route opnieuw Halle aan,

of aan het Streekproducten-

molen. Deze molen heeft een lange en rijke

waar de fietser ondermeer de basiliek, het

centrum aan de Poststraat in

geschiedenis en is een zeldzame getuige

oud Jezuïetencollege, het monument van

Halle. Op het eerste adres kan

van de ontwikkeling van het papier. Reeds

Jozef Cardijn, het stadhuis en het stand-

je fietsen huren.

in 1306 was er sprake van de toenmalige

beeld van componist Adrien Servais, de

Deelnameprijs: 2 euro (drank-

‘banmolen’ op de Molenbeek. Daarna gaat

beroemdste 19de-eeuwse Hallenaar voorbij-

jes inbegrepen). De route is

het richting Alsemberg en Sint-Genesius-

rijdt.

aangeduid met rood-witte

Rode waar de Boesdaalhoeve één van de

bordjes die permanent blijven

trekpleisters van onze route is. De huidige

hangen.

Boesdaalhoeve dateert uit 1745 en is een

zien in de route.

Joris Herpol
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verenigingsnieuws

Wie was Herman
Teirlinck?

Judoclub op avontuur
Toch nog even melden dat op 21

4) Adventure Trophy. Bevat de zelfde

maart Sensei Hidetoshi Hashimoto,

ingrediënten als de Adventure Day,

De route werd genoemd naar de bekende

zesde dan en oud-international van

maar dan in competitievorm. Ter

letterkundige Herman Teirlinck. Hij woonde

de Japanse nationale ploeg, optrad

plaatse worden groepen samenge-

een tijd lang in de streek en maakte naam

als gasttrainer van de Judoclub

steld die het tegen elkaar opnemen.

en faam met zijn ideeën en geschriften.

Linkebeek. Dat beviel hem zo goed

Na de gedane inspanningen organi-

Teirlinck werd geboren in Sint-Jans-Molen-

dat hij terstond een tweede trai-

seren wij wegens overweldigend

beek in 1879. Hij was beambte bij het

ningssessie inlaste. Op vrijdag 9 mei

succes vorig jaar een barbecue in

Brusselse stadsbestuur, directeur van een

mochten wij hem opnieuw begroe-

hetzelfde restaurant als toen, ‘La

meubelfabriek en leraar Nederlandse letter-

ten. Het bleek voor iedereen een

Ferme de Durbuy’

kunde in Antwerpen en Brussel. In 1919

leerrijke en leuke ervaring.
Inschrijvingen moeten binnen zijn

werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse

voor 6 september.

Academie voor Taal- en Letterkunde, en

Op zaterdag 20 september richten

Nederlandstalig leraar aan het Koninklijk

we een ‘Adventure Day’ in. Dit eve-

Hof. Hij was tevens raadsheer voor Kunst en

nement staat open voor iedereen. Er

Info

Wetenschap van Albert I, Leopold III en

worden vier verschillende activitei-

Werner De Strijcker, 02/380.92.78,

Boudewijn. Teirlinck werd meermaals

ten voorzien:

0475/83.93.22

bekroond. Hij kreeg tweemaal de Staatsprijs

1) Wandeltocht. Voor diegenen die

Vital Swaelens, 02/380.81.22

voor Toneelletterkunde en ontving de

niet echt avontuurlijk aangelegd

Johan De Sauter, 02/380.59.75,

Staatsprijs voor zijn gezamenlijk werk en de

zijn, organiseren wij een mooie

0475/42.68.69

Grote Prijs der Nederlandse Letteren.

wandeling door de bossen van Sy

Herman Teirlinck schreef typisch ‘Vlaams’,

(kinderen onder de 6 jaar moeten

Deze Adventure Day staat in het teken

met als grote voorbeeld Karel van de

vergezeld zijn van een volwassene).

van de viering van onze twintigste ver-

Woestijne. In de loop der jaren ‘verneder-

2) Een Hiking Tour. Eerder voorzien

jaardag. Verdere festiviteiten zijn voor-

landste’ zijn taalgebruik. Toneel lag Teirlinck

voor de jongsten (vanaf 6 jaar).

zien in het weekend van 7 tot 9 novem-

het nauwst aan het hart. In 1946 stichtte hij

Avontuur ma non troppo. Omvat

ber. Op vrijdag 7 november organiseren

in Antwerpen de Studio voor het Nationaal

stevig klauterwerk over rotsen en

wij een bal met een live-orkest. Op zon-

Toneel van België, beter gekend als de

steile hellingen, mini speleologie en

dag 9 november is er het jeugdtornooi

‘Studio Herman Teirlinck’. Dit was een halve

rivercrossing…

in de sporthal van Beersel. Meer nieuws

eeuw één van Vlaanderens belangrijkste

3) Adventure Day. Omvat rappel, in

in sjoenke van september.

instituten voor de vorming en opleiding van

alpinestijl met koorden van de rot-

acteurs en dramaturgen. Door de fusie met

sen afdalen, mini-speleologie, river-

Johan De Sauter,

de theateropleiding van Dora Van der Groen

crossing en steigertocht, klauteren

voorzitter

in 2002 verdween de naam van de studio.

over rotsen en steile hellingen.

Herman Teirlinck stierf in Beersel op 4
februari 1967.
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verenigingsnieuws

LAHN

KBG naar Gouda

KAV

In het vorige Sjoenke zijn er

Donderdag 28 augustus gaan we met de ver-

twee misverstanden

bondsbus naar Gouda. Gouda is synoniem

Tweedaagse uitstap Bouillon – Sedan,
27 en 28 september

geslopen in onze bijdrage

voor heerlijke kaas. Iedere donderdag is er

Deze keer gaan we twee dagen op stap. In

over Verrewinkel. Het plan-

een traditionele kaasmarkt met demonstra-

die twee dagen gaan we terug naar de

netje werd niet volledig

ties van oude ambachten. We bezoeken de

middeleeuwen en de kruisvaarten. We

afgedrukt en op de drie

Sint-Janskerk met haar ‘Goudse glazen’, reeds

bezoeken een leisteengroeve en ontdekken

foto’s is de vermelding

vele eeuwen het voornaamste monument

hoe leien worden gemaakt. In de archeo-

‘Linkebeek’ weggevallen.

van Gouda.

scoop ontdekken we via een prachtig klank-

Onze excuses hiervoor.

In Boscaap, een oer-Hollands dorp met

en lichtspel het leven van Godfried van

De ingebonden kopies van

kanaaltjes, oude draaibruggen en boomkwe-

Bouillon en zijn kruisvaart. Nadien bezoe-

de ‘Geschiedenis van

kerijen, maken wij in een open boot een

ken we met een gids het kasteel van

Linkebeek’ zijn nu ook voor

rondvaart waarbij de schipper verhalen en

Bouillon. We logeren in een prachtig vier-

7,50 euro te verkrijgen in De

anekdotes vertelt en deskundige uitleg geeft

sterren hotel, waar we kunnen genieten van

Moelie.

over het ontstaan van bomen in onze tuin.

een heerlijk avondmaal.

Het avondmaal eten we in de Molenhoeve in

‘s Morgens schuiven we aan een uitgebreid

Essen.

buffet aan. Daarna gaan we naar Orval om
het lekkere patersbrouwsel te proeven en
‘s middags een lekkere boterham met abdijkaas te eten. Van Orval trekken we de
Franse grens over en gaan we naar Sedan
waar de grootste versterkte burcht van
Europa staat. In Sedan bezoeken we een
artisanale tapijtweverij. Daarna maken we
een stadswandeling en bezoeken we het
kasteel onder begeleiding van een gids. Om
het weekend in schoonheid te eindigen, kleden we ons om in het kasteel om in de
stemming te komen voor een mediale maaltijd. Zeg nu zelf: dat kan een onvergetelijk
weekend worden, zeker als de zon van de

Op 3 mei vierde onze medevoorzitster

partij is.

Jeannine Verkist en Gust Houben hun 50 jaar
huwelijk. We willen hen van harte feliciteren

Inschrijvingen

en in de bloemen zetten en wensen hen nog

Yves Van Belle, 02/306.08.45 (na 18u30). De

vele mooie jaren samen.

ultieme inschrijvingsdatum is 28 juni. Om je
inschrijving te bevestigen, schrijf je € 40 voorschot per deelnemer over op rek. nr. 0011657609-52 met vermelding: ‘Bouillon - Sedan’.
De juiste prijs van deze reis wordt binnenkort
vastgelegd.
Voor de leden van KAV en KWB is er een tussenkomst in de kosten voorzien van € 15 per lid.
Yves Van Belle
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KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING VZW

Bij het verschijnen van dit nummer is
onze ‘vaderdagaperitief’ van zondag 8

In het teken
Op kamp naar
van het dessert Tsjechië
Kinderen maken desserten bij
Gezinsbond

Chiro Sjoen

Hier een overzicht van onze volgende

Op zaterdag 10 mei organiseerden wij

induiken, willen we toch nog ons

activiteiten. Onze eerder geplande

voor de eerste maal een kooknamid-

zegje doen over de chiro. Zoals jullie

stadswandeling voor het gezin in

dag. Een twintigtal kinderen vanaf

allemaal weten is onze grote feestac-

Brussel met afsluitende barbecue

vijf jaar stelden een dessertenbuffet

tiviteit voor onze 50ste verjaardag

wordt verschoven naar een latere

samen. Ann, Katelijn, Anita,

achter de rug. Toch blijft het feest nog

datum. Nieuwe afspraak op zondag-

Liestbeth, Lieve en Marleen stelden

nazinderen. Het deed ons veel plezier

namiddag 14 september. Meer

het programma voor. Er waren 3

te zien hoe de chirosfeer nog steeds

inlichtingen volgen met de Raak. Voor

hoofdmoten: de milkshakes en de

leeft bij veel mensen. Wij hebben

de organisatie zorgen Johan Van

grenadinedrankjes onder de deskun-

hard gezwoegd om ons feest in goede

Brandt en Erik De Bruycker.

dige leiding van Liesbeth en Lieve; de

banen te leiden, maar we hadden de

Op 27 en 28 september is er de twee-

gebakjes en bereidingen zoals muesli-

klus nooit geklaard zonder hulp van

daagse uitstap naar Bouillon en

koekjes, pannenkoeken en pudding,

vele mensen. Een welverdiende

Sedan (F). Organisatie: Yves Van Belle

messinaroom, chocolademousse of

‘merci’ aan alle mensen die ons

in samenwerking met KAV.

truffels waar onze keukenprinsessen

geholpen hebben met de barbeque,

Ann en Katelijn voor zorgden; en ten-

de afbraak, het vervoer van materi-

juni al achter de rug. Hopelijk hebben
alle vaders ervan genoten!

Voor we allemaal de studieboeken

Tot binnenkort!

aal,… Een bijzondere ‘dank je’ aan

Voor het bestuur,

het feestcomité.

Leo Van Houdt, secretaris

Het stopt natuurlijk niet bij die 50
jaar. Er staan ons dit jaar nog veel
leuke dingen te wachten waaronder
ook het hoogtepunt van elk chirojaar:
het kamp. Dit jaar gaan we, vanaf de
rakkers, op buitenlands kamp naar
Tsjechië van 10 tot 20 juli. Heel
belangrijk: is alle administratie in
orde? De medische fiche, de toestemslotte de ‘gezonde desserten’ zoals

ming van de ouders en niet te verge-

vruchtendrankjes en fruitspiesjes

ten het buitenlands paspoort! Dus

begeleid door Marleen en Anita. De

aan alle mensen die nog geen pas-

ouders werden uitgenodigd om de

poort hebben; haast je naar het

klaargemaakte lekkernijen te proe-

gemeentehuis, want geen paspoort =

ven. Gelukkig was de zon van de par-

niet mee op kamp.

tij, zodat het een vrolijke bende werd.

Jullie komen alles te weten in het

Dit was meteen de laatste activiteit

kampboekje dat we op huisbezoek

van het werkjaar.

meebrengen kort na de examens.

Niet te vergeten: op maandag 25

Verder aan alle studenten een prima

augustus organiseren wij onze jaar-

slot van het schooljaar toegewenst

lijkse uitstap. Op dit ogenblik staat

en… laat die chirosfeer verder leven!

het programma nog niet vast. Alvast
een goed verlof.

De leidingploeg

Marleen
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nieuws uit

De Moelie

Omheining
speelweide

Benieuwd naar wat het seizoen
2003-2004 brengt?

De speelweide van De

Vanaf september vliegen we erin. Met enkele bekende artiesten en leuke familievoorstel-

Moelie werd omheind. De

lingen. Met de verenigingen die weer massaal over de vloer zullen komen. De deuren van

voornaamste reden voor

De Moelie staan wagenwijd open!

het afsluiten van de weide

Ben je blank, zwart of geel, Nederlandstalig of Franstalig? Kom samen met ons genieten

is de noodzaak om honden

van de vele en goede culturele voorstellingen in De Moelie.

van buurtbewoners van de

Ontdek het volledige programma van de zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ en

weide te weren. Ons gras-

vraag de seizoensbrochure 2003-2004 aan. Wij bieden je een sterke abonnementsformule

plein werd hoe langer hoe

aan waarmee je tegen verminderde prijs de beste plaatsen kan reserveren. De seizoen-

meer een openbare poep-

brochure is beschikbaar vanaf 16 juni. Vanaf 2 juli kan je tickets bestellen via
www.demoelie.be
Programmering De Moelie 2003-2004

• vrijdag 3 oktober 03 - 20u30 - Jumbalaya - countryprogramma
• van 10 tot 12 oktober 03 - Groepstentoonstelling ‘De werkende mens’
• woensdag 15 oktober 03 - 14u - Papa Chico Team
• zaterdag 18 oktober 03 - 20u - Quiz cultuurraad
• donderdag 23 oktober 03 - 13u30 - Babbelboomverhalen door Eric Baranyanka
• donderdag 30 oktober 03 - 20u30 - Festival van Vlaanderen Roel Dieltiens (cello) en
Frank Braley (piano)
• woensdag 5 november - 14u - ‘Trollen’ door Theater Pepijn
plaats voor honden.

• 21, 22 en 23 november 03 - Toneelopvoering door de Toneelvrienden Linkebeek

Ondanks het feit dat wij de

• 29 november 03 - Preselectie regionaal Free Podium Zennetoer

buurtbewoners herhaalde-

• 7 december 03 - 15u - Connie Neefs en Jean Bosco Safari ‘De Dromendief’

lijk vroegen om hun huis-

• zaterdag 13 december 03 - 20u30 - eindejaarsreceptie cultuurraad

dieren niet op de weide los

• zaterdag 20 december 03 - Kerstconcert Sint-Ceciliakoor

te laten, veranderde de

• woensdag 14 januari 04 - 14u - ‘Fanta… Zie wat ik zie’ door poppentheater Toneelkring

speelweide in een mijnen-

Harlekijn

veld van hondenpoep. Het

• dinsdag 20 januari 04 - 13u30 - ‘Jokkebrokken’ door Theater Pepijn

was dan ook niet langer

• vrijdag 23 januari 04 - 20u30 - ‘Bonjour Micro’, stand up comedy

mogelijk om kinderen op de

• dinsdag 3 februari 04 - 13u30 - ‘De zoon van Ambiorix’ door Theater Houtekop

weide te laten spelen.

• van zaterdag 7 februari tot vrijdag 13 februari 04 - Tentoonstelling ‘kleutertekeningen’

Wij betreuren deze maatre-

• vrijdag 13 februari 04 - 20u30 - Raymond van het Groenewoud

gel en benadrukken dat het

• woensdag 18 februari 04 - 14u - ‘Fluo Flits Fuif’

nooit onze bedoeling was

• vrijdag 5 maart 04 - 20u30 - ‘Macho’ door Echt Antwaarps Teater

om kinderen van de weide

• donderdag 11 maart 04 - 13u30 - ‘Zie’ door Ultima Thule

te weren. Wij plaatsten

• woensdag 17 maart 04 - 14u - ‘Kindercarrousel’

voetbalgoaltjes om jonge-

• dinsdag 23 maart 03 om 13u30 - ‘Bris Bras Broes’ door Figurentheater Het Koffertje

ren uit de buurt toe te laten

• zondag 25 april - 11u - Rand-academie

veilig te sjotten. Kinderen

• van vrijdag 7 mei tot zondag 16 mei 04 - Fototentoonstelling Jean Bracke

en jongeren blijven welkom
om op de weide te spelen.
De poortjes zijn op slot om
beschadigingen tegen te
gaan. Wie op de weide wil
spelen, kan in De Moelie
vragen om de poort te openen.
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Vandalisme rond
De Moelie

Gordel
Op 7 september gaat in de rand de 23ste

Gordeltrefpunt Overijse

Op 20 mei werd overleg

Gordel door. Hieronder vind je een overzicht

Familiale wandeling (5,5 km): koninginne-

gepleegd om het vandalisme

van de activiteiten.

wandeling. Alle druivenkoninginnen wande-

rond De Moelie en het

len mee.

gemeenteplein in te dijken.

Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode

Recreatieve wandeling (15,5 km)

De burgemeester, schepen

Familiale wandeling (8 km): circusanimatie

Familiaal fietsen (22 km)

Thiery, de politie van Sint-

tijdens het wandelen. Op het einde is er een

De mountainbikers worden in Overijse ver-

Genesius-Rode en van

circusvoorstelling voorzien.

wend met 3 parcours (26 km, 33 km en

Linkebeek, de huisbe-

Recreatieve wandeling: de monumentenwan-

55 km).

waarders van De Moelie en

deling (16 km) loopt langs de O.L.Vrouwkerk

de gemeenteschool namen

van Beersel, de Tuin der Onlusten, het Kasteel

deel aan dit gesprek. Er zul-

van Beersel, het Herman Teirlinckhuis, het

len een aantal maatregelen

Dwersboskasteel, Park Schaveys, de

worden getroffen om het

Boesdaalhoeve. In de O.L.Vrouwkerk van

vandalisme tegen te gaan.

Beersel is er orgelmuziek en in het kasteel

Zo komt er meer verlichting

van Beersel is er animatie met heuse ridders.

in de Sint-Sebastiaanstraat

Sportieve wandeling (28 km): laat de mooiste

en het Pastorijpad en regel-

landschappen van Sint-Genesius-Rode

matige identiteitscontrole
door de politie. Graffiti zal

bewonderen.
Voor de fietsers is er een fietstocht van 30 km

De échte Gordel - 100 km

systematisch verwijderd
worden. De politie bena-

langs het Hallerbos.
De Gordel voor Wielertoeristen

drukte dat het uitermate

Gordeltrefpunt Dilbeek

Het buitenbeentje van het Gordelaanbod. De

belangrijk is dat alle inwo-

Familiale wandeling (7 km): kriebelwandeling

tocht voor wielertoeristen loopt dit jaar naar

ners van Linkebeek

met kinderanimatie langs het parcours.

de Vlaamse Ardennen en heeft een hoog

onmiddellijk de politie ver-

Recreatieve wandeling (14 km): langs holle

‘Ronde van Vlaanderen’-gehalte. Oudenaarde

wittigen bij het vaststellen

wegen en dreven.

is het keerpunt van de rit over 142 km.

van onregelmatigheden. Het

Familiaal fietsen (25 km): fietsen aan de rand

Brouwerij Haacht biedt alle deelnemers van

telefoonnummer van de

van de grootstad.

De Gordel voor Wielertoeristen een gratis

politiezone Sint-Genesius-

Recreatief fietsen (50 km) de Ronde van het

drankje (Keizer Karel of frisdrank) aan.

Rode, Drogenbos en
Linkebeek is 02/380.60.15 of

Pajottenland. De echte doorbijters kunnen
een extra lus bij dit parcours doen.

De prijs van De Gordel bedraagt 3 euro tot en
met 6 september. Op de Gordeldag zelf kost

Gordeltrefpunt Zaventem

de inschrijving 5 euro.

Familiale wandeling (7 km): straatanimatieroute.

Info

Recreatieve wandeling (14 km): heemroute.

Gordelsecretariaat, 02/380.44.44

Dit parcours staat volledig in het teken van

Inschrijven kan ook in GC De Moelie

de oude volks- en kinderspelen.
Familiaal fietsen (25 km): luchthavenroute,
terwijl je fietst, zie je de luchthaven van
dichtbij.
Recreatief fietsen (50 km): fietstocht door de
witloofstreek.
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101.

De Moelie

nieuws uit

Taallessen Nederlands • Cours de Néerlandais
Dutch language lessons • Sprachkurse Niederländisch
Taallessen Nederlands

Dutch Language courses

Het Nederlandstalig Gemeenschapscentrum “De Moelie” organiseert taalles-

The Dutch-language community centre "De Moelie" is organising Dutch-

sen Nederlands voor volwassenen. Deze lessen gaan door in samenwerking

language lessons for adults. These courses are organised together with GLTT

met het GLTT van Sint-Genesius-Rode en de Nederlandstalige basisschool

of Sint-Genesius-Rode. The emphasis is on the practical use of the language

van Drogenbos. De nadruk ligt op het praktisch gebruik van de taal in het

in everyday life.

dagelijks leven.

There are courses at two places:

Er zijn cursussen op twee plaatsen:

Community Center ‘de Moelie’ of Linkebeek

GC De Moelie te Linkebeek

Level 1

Tu.

18h45-22h00

€ 90 / year

Level 3

Tu. and Th. 18h45-22h00

€ 125 / year

Niveau 1

Di.

18u45-22u00

€ 90 / jaar

Niveau 3

Di. en Do.

18u45-22u00

€ 125 / jaar

Gemeentelijke Basisschool Drogenbos
Niveau 2

Wo.

18u45-22u00

Dutch Language Basic School of Drogenbos
Level 2

€ 90 / jaar

We.

18h45-22h00

€ 90 / year

• If you subscribe before the 1st of July, you will get a reduction of € 10.

• Indien u zich voor 1 juli 2003 inschrijft, krijgt u € 10 korting.

• There are no classes during the school holidays.

• Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.

• The course lasts till May.

• De cursus loopt tot mei 2004.

• Take-in and information evening for level 1 and 3 : “De Moelie” : 3rd of

• Inschrijvingsavond voor Niveau 1 en Niveau 3 :

September 2003, 19h

GC ‘de Moelie’: 3 september 2003, 19 uur

• Take-in and information evening for level 2 : Basic School of Drogenbos :

• Inschrijvingsavond voor Niveau 2 : Gem. Basisschool Drogenbos : 10 september 2003, 19.30u

10th of September 2003, 19h30
• The courses start the week after the take-in evening.

• De lessen beginnen de week na de inschrijvingsavond.

• Info : community centre “de Moelie”. 02/380.77.51

• Info : GC ‘de Moelie’ 02/380.77.51

Sprachkurse Niederländisch

Cours de Néerlandais

Das Niederländischsprachige Gemeinschaftszentrum "De Moelie" organisiert

Le Centre communautaire néerlandophone "De Moelie" organise des cours

Sprachkurse in Niederländisch für Erwachsene. Dieser Unterricht virt

de néerlandais pour adultes. Les cours sont organisés en collaboration avec

zusammen mit dem GLTT von Sint-Genesius-Rode und die Niederländisch-

le GLTT de Rhode-Saint-Genèse et l’Ecole néerlandophone de Drogenbos.

sprachige Schule von Drogenbos organisiert. Der Nachdruck liegt auf dem

L’accent y est mis sur l’utilisation pratique de la langue dans la vie de tous

praktischen Gebrauch der Sprache im täglichen Leben.

les jours.

Dieser Kurs findet statt auf 2 Plätze :

Les cours sont organisés à deux endroits :

Gemeinschaftszentrum ‘de Moelie’ von Linkebeek

Centre ‘de Moelie’ de Linkebeek

Niveau 1

Di.

18.45-22.00 U.

€ 90 / jahr

Niveau 3

Di. und Do. 18.45-22.00 U.

€ 125 / jahr

Niveau 1

Mar.

18h45-22h00

€ 90 / ans

Niveau 3

Mar. et Jeu. 18h45-22h00

€ 125 / ans

Niveau 2

L’école néerlandophone de Drogenbos
Niveau 2

Mercredi

18h45-22h00

Niederländischsprachige Schule von Drogenbos

€ 90 / ans

• Si vous vous inscrivez avant le 1er juillet 2003, vous recevrez une réduction de € 10.

Mi.

18.45-22.00 U.

€ 90 / jahr

• € 10 Rabatt wenn Sie sich einschreiben vor den 1. Juli 2003
• Während der Schulferien findet kein Unterricht statt
• Der Kurs läuft bis Mai 2004.

• Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires
• Les cours auront lieu jusqu’ au mois de Mai.
• Soirée d’inscription pour le niveau 1 et niveau 3 : Centre ‘de Moelie’ : le 3

• Einführungsabend für Niveau 1 und 3 : GC ‘de Moelie’ 3. September 2003,
19 Uhr
• Einführungsabend für Niveau 2 : Niederländischsprachige Schule : 10.
September 2003, 19.30 Uhr

septembre à 19h
• Soirée d’inscription pour le niveau 2 : Ecole néerlandophone de Drogenbos

• Der Kurs startet ein Woche nach die Einführungsabend.
• Info : Gemeinschaftszentrum „de Moelie“. 02/380.77.51

: le 10 septembre à 19h30
• Les cours commencent durant la semaine qui suit la soirée d’inscription.
• Info : Centre ‘de Moelie’ 02/380.77.51
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Het Wijnbrondal
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and-nieuws

“Publieke opinie op grote schaal om de tuin geleid”
“Veiligheidsraad nog steeds nuttig”, aldus Eric Suy, gewezen adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties tijdens
Speakers’ Corner van 8 april
bureau werd stante pede gesloten,
maar de werkwijze bleef overeind.
Systematisch stuurden de Amerikanen misleidende informatie de
wereld in, nu door een ‘Office of
Special Plans’. Niets nieuws onder de
zon. De Amerikanen gingen door,
enkel de naam van het beestje veranderde.
De Verenigde Staten zochten, volgens
Suy, in de terroristische aanslagen
van 11 september redenen om het
Irak van Saddam Hoessein uit te
schakelen. “Daarbij heeft de Amerikaanse overheid methodes en argumenten gebruikt die zeer betwistbaar
zijn. Ze stuurden voortdurend desin“Propaganda is normaal. Zeker in

formatie de wereld in en leidde de

Veiligheidsraad 659 resoluties.

oorlogstijd. Maar tijdens de Tweede

publieke opinie maar ook de officiële

Tijdens de laatste 13 jaar alleen al

Golfoorlog maakten de Amerikanen

instanties van bevriende naties om

700. Tijdens deze crisis was de

het wel erg bont”, stelde Eric Suy tij-

de tuin.” Het bekendste voorbeeld is

Veiligheidsraad voortdurend het cen-

dens zijn lezing in de reeks Speakers’

het welles-nietes-spelletje tussen de

trum van diplomatiek overleg. Nooit

Corner. De gewezen adjunct secreta-

Amerikaanse overheid en de baas

eerder in de geschiedenis waren alle

ris-generaal van de Verenigde Naties,

van de VN-wapeninspecteurs, Hans

vijftien Ministers van Buitenlandse

nochtans een groot bewonderaar van

Blix, over de aanwezigheid van mas-

Zaken van de Veiligheidsraad tot

de Verenigde Staten, sprak harde

savernietigingswapens in Irak.

tweemaal toe persoonlijk aanwezig

woorden over de Amerikaanse hou-

Wapens die tussen haakjes nog

op de raadszittingen. Dat bewijst dat

ding in het conflict met Irak. “De

steeds niet gevonden zijn. De

de lidstaten de Veiligheidsraad een

publieke opinie werd op grote schaal

Amerikaanse tactiek rendeerde, want

onmisbare schakel in hun politiek

om de tuin geleid.” Reporters trokken

niemand kon uiteindelijk met zeker-

overleg vinden. Wel zal er over de rol

in het zog van de Amerikaanse en

heid zeggen wat waarheid was en

van de VN in de toekomst nog fel

Engelse soldaten op. Terwijl de bom-

wat leugen.

gedebatteerd en onderhandeld worden”, besloot Eric Suy.

men boven Bagdad menselijke ellende aanrichtten, moesten de recht-

Overleeft de VN-Veiligheidsraad Irak?

streekse beelden van het front ons

Dat de Verenigde Staten en Groot-

overtuigen van het nut van deze ‘pre-

Brittannië uiteindelijk op eigen hout-

ventieve oorlog’.

je beslisten een oorlog tegen Irak te

Speakers’ Corner, de lezingenreeks van

De Amerikanen speelden hoog spel

ontketenen, zorgde voor veel heibel

vzw ‘de Rand’, is stilaan een begrip.

in de propagandastrijd. Ook reeds

in de VN-Veiligheidsraad. Diplomaten

Prominente Vlaamse persoonlijkheden uit

voor de oorlog in Irak. In de herfst

verloren hun diplomatie. De relatie

de academische, politieke en culturele

van 2001 richtten de Amerikanen in

tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’

wereld komen aan het woord. De confe-

het geheim een ‘Office for Strategic

wereld daalde onder het vriespunt.

renties richten zich vooral tot de buiten-

Influence’ of een Bureau voor Strate-

Betekent deze episode de ondergang

landers die in de Vlaamse rand rond

gische Manipulatie op, met als doel

van de Veiligheidsraad? Suy denkt

Brussel wonen, maar staan uiteraard

de openbare opinie via niet-Ameri-

van niet. “Sedert de oprichting van de

open voor iedereen.

kaanse persagentschappen te beïn-

VN kenden we meer dan honderd

vloeden. Toen deze dubieuze werk-

grote en kleine gewapende conflic-

wijze in februari 2002 aan het licht

ten. Na de Koude Oorlog trad de

kwam, moest de Amerikaanse

Veiligheidsraad meerdere keren actief

Minister van Defensie, Donald Rums-

op in internationale conflicten.

feld, zijn excuses aanbieden. Dit

Tussen 1945 en 1990 aanvaardde de
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Bernadette Vriamont

Activiteitenkalender
Wanneer

Wie

Wat

Waar

juni

17 13u30

KBG

Hobbyclub

De Moelie

24 14u

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

De Moelie

26 14u

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

De Moelie

28

KBG

Daguitstap naar Gouda

augustus

september

3 14u

De Tralie

Kantatelier

De Moelie

3 19u

Vzw ‘de Rand’

Inschrijvingen taallesen Nederlands i.s.m. GLTT

De Moelie

14

KWB

Stadswandeling te Brussel

20

Judoclub

Adventure day (iedereen welkom)

7

De Gordel

27-28 KWB

Tweedaagse uitstap naar Bouillon en Sedan (F)

Wekelijkse Activiteiten
Iedere maandag om 20u | KAV-Turnen in De Moelie
Iedere maandag om 20u | Repetitie Sint-Ceciliakoor in De Moelie
Iedere woensdag vanaf 18u30 | Judotrainingen in de turnzaal van de GBS
Iedere donderdag vanaf 19u | Brei-atelier in De Moelie
Iedere donderdag van 20u30 tot 21u30 | BGJG – Conditietraining in De Moelie
Iedere vrijdag vanaf 18u30 | Judotrainingen in de turnzaal van de GBS
Iedere zondag van 10u30 tot 11u30 | BGJG - Jogging – Afspraak op de parking van Hoeve Holleken.
Iedere zondag (behalve de laatste zondag van de maand) van 14u30 tot 18u
Chiro Sjoen Linkebeek in de Chirolokalen, Hollebeekstraat 262, 1630 Linkebeek
Voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar.
Iedere eerste en derde dinsdag van de maand vanaf 13u30 | KBG - Hobbyclub in De Moelie
Iedere eerste dinsdag van de maand om 20u | Videoclub Zennevallei – Clubvergadering in De Moelie
Iedere laatste dinsdag van de maand | KBG – Ledenvergadering + koffietafel in De Moelie
Info

GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02/380.77.51, fax 02/380.40.10, info@demoelie.be, www.demoelie.be

Sluiting
GC De Moelie is gesloten van vrijdag 11 juli tot vrijdag 1 augustus. Wij wensen iedereen een prettige vakantie. Tot in september! Het café is gesloten van zaterdag 12 juli tot zondag 3 augustus.
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nieuws uit De Moelie

De Moelie
Gemeenschapscentrum van ‘de Rand’

INVULSTROOK

✁

Seizoensbrochure 2003-2004
Country met Jumbalaya, Papa Chico, Connie Neefs en Jean Bosco Safari, Raymond van het

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

Groenewoud, … Slechts enkele namen die vanaf oktober op het podium van De Moelie staan.
Wil je meer weten? Vraag de seizoensbrochure aan! Met de aantrekkelijke abonnementsformule kosten je tickets minder dan je denkt.
Stuur onderstaande strook terug naar GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek.

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

Bel of mail: 02/380.77.51 – info@demoelie.be De seizoensbrochure is beschikbaar vanaf 16 juni.
Vanaf 2 juli kan je plaatsen reserveren via de website www.demoelie.be

Ik wil graag een exemplaar van de seizoensbrochure 2003-2004

Redactie
Mark De Maeyer,
Pascale Leemans.

Naam:

....................................................................................................................................................................................................................

Eindredactie
Geert Selleslach,

Voornaam:..........................................................................................................................................................................................................

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
02/456.97.98,

Adres: ......................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ..............................................................................................................................................................................................................

geert.selleslach@derand.be

Foto’s
Johan De Sauter,
Joris Herpol,

e-mail: ....................................................................................................................................................................................................................

Pascale Leemans,
Nand Sluys.

Wil je Sjoenke blijven ontvangen?

Redactieadres
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek

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.

02/380.77.51
info@demoelie.be
www.demoelie.be
Verantwoordelijke uitgever

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 naar GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek,
te bellen 02/380.77.51 of te mailen info@demoelie.be
Enkel in te vullen door personen die NIET in Linkebeek wonen
Naam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staat en nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Deadline

Op 9 september verschijnt het volgende nummer van Sjoenke. Artikels, foto’s en aankondigingen van activiteiten voor de periode van 12 september tot eind oktober 2003 kunnen tot
ten laatste op 25 augustus binnengebracht worden in De Moelie.
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Mark De Maeyer
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek

