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Verenigingsleven op volle toeren
Traditiegetrouw zijn september en oktober
voor het verenigingsleven drukke maanden.
Dat is dit jaar niet anders. Verantwoordelijken van verenigingen zetten hun beste
beentje voor om hun leden een interessant vrijetijdsaanbod te bieden. Er valt in
dit nummer van Sjoenke dan ook heel wat
verenigingsnieuws te rapen, ook al is het
intussen duidelijk dat, ondanks het goed
uitgebouwde ontmoetingscentrum, het
aantal verenigingen in onze gemeente de
laatste jaren fel is geslonken. In het standpunt van de redactie verneem je meer over
de leiding van het gemeenschapscentrum.
Om zo’n centrum vlekkeloos te laten functioneren, krijgt naast de personeelsploeg ook
de programmeringscommissie een belangrijke rol toebedeeld.
De voorbije editie van de Gordel werd dankzij het fraaie zomerweer een topper van
formaat. De Gordel was dit jaar in Linkebeek niet erg zichtbaar aangezien enkel de
fietsers van de 100 kilometer op de Alsembergsesteenweg voorbijscheerden en de
wandelaars heel even, zonder het te beseffen, in het Park Schavey op ons grondgebied kwamen. De organisatoren van de Gordel trachten al enkele jaren de aangeboden
wandel- en fietstochten wat te hertekenen
en aantrekkelijk te maken. Daarom was er
dit jaar overeengekomen in de Moelie geen
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controlepost te houden. Natuurlijk zal onze
mooie faciliteitengemeente de volgende
jaren opnieuw aan bod komen. Dat het personeel van de Moelie “eens gerust gelaten
wilde worden”, zoals je in een Vlaamse
krant kon lezen, is dus pertinent onjuist.
De autoloze zondag van 21 september werd
eveneens een grandioos feest. Duizenden
mensen profiteerden ervan om onder een
niet aflatende zon de verlaten straten en
pleinen van de hoofdstad te veroveren, te
voet of met de fiets. Ons gemeentebestuur
nam in het kader van de Europese autoloze
zondag geen enkel initiatief. Zelfs geen oproep aan de inwoners om ze aan te sporen
die dag de auto even aan de kant te laten.
Heel binnenkort, op zaterdag 18 oktober, is
er de ‘Quiz van de Cultuurraad’. Telkens een
spannende, afwisselende en ludieke avond,
ook voor wie niet deelneemt. Op het einde
van de maand, op donderdag 30 oktober,
is het Festival van Vlaanderen te gast in
de Moelie (niet in de kerk deze keer). De
romantische muziek van Beethoven en twee
internationaal bekende uitvoerders blijken
het publiek aan te trekken; de voorverkoop
verloopt veelbelovend. En dat is maar best
ook, want niet elke Vlaamse gemeente
heeft de eer op de affiche van het Festival
van Vlaanderen te prijken.

STANDPUNT
03

Een bloemetje voor…
de programmeringscommissie
‘Deze activiteit verloopt in samenwerking met de programmeringscommissie van de Moelie’. Die regel
hebben we al onder zoveel aankondigingen zien staan dat we er nog nauwelijks aandacht aan besteden,
evenmin als aan de vermelding ‘vrij van zegel onder artikel 198.7’ of ‘niet op de openbare weg gooien’.
Toch verdient die programmeringscommissie meer aandacht. Een woordje uitleg.

De programmeringscommisie van de Moelie (vlnr.): Eric De Bruycker, Rik Otten, Anne Tierens, Anne Van
Loey, Wim Van der Stappen, Johan De Sauter, Marc Moorkens, Jef Motté, Christopher Standaert.
Roel Leemans staat niet op de foto.

Besturen wordt programmeren
Zo’n twintig jaar geleden besloot de
Vlaamse Gemeenschap kleine cultuurcentra
op te starten in enkele ‘bedreigde’ gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel, waaronder in Linkebeek. Toen was de cultuurraad hier de enige gesprekspartner voor
de overheid. Als verantwoordelijke voor
dit cultuurcentrum in Linkebeek werd een
geïnteresseerde ambtenaar aangesteld, die
samen met de cultuurraad de werking van
het centrum uitbouwde. Al snel bleek de
cultuurraad niet de enige gebruiker van
het cultuurcentrum. Het werd duidelijk dat
de andere gebruikers ook vertegenwoordigd moesten worden in een nieuw op te
richten adviesorgaan. De Vlaamse Gemeenschap kende de plaatselijke omstandigheden onvoldoende en steunde de oprichting
van een adviesorgaan, de ‘bestuurscommissie’. Deze commissie werd samengesteld uit plaatselijke gebruikers van het
centrum, geïnteresseerden, deskundigen
in de materie en een vertegenwoordiging

van de cultuurraad. In Linkebeek werd die
commissie vanaf het begin voorgezeten
door Jef Motté. Samen met centrumverantwoordelijke Mark De Maeyer, die vanaf
februari 1986 in dienst kwam, vormde hij
een prima team. Stilaan werd bijkomend
personeel aangetrokken en zo werd De
Moelie beetje bij beetje uitgebouwd tot
het succesverhaal van vandaag.
De Vlaamse Gemeenschap, die het niet tot
haar kerntaken rekende om cultuurcentra
te beheren, richtte begin 1997 vzw ‘de
Rand’ op. Vzw ‘de Rand’ coördineert sindsdien de werking van de gemeenschapscentra in de gemeenten met een bijzonder
taalstatuut en Jezus-Eik. De benaming
‘bestuurscommissie’ sneuvelde; de taken bleven overeind. Ook de plaatselijke
kennis en ‘feeling’ bleven onmisbaar voor
de goede gang van zaken in het gemeenschapscentrum. De benaming ‘bestuurscommissie’ maakte plaats voor de engere
omschrijving ‘programmeringscommissie’.
Het adviseren over de programmering is

één van de kerntaken van de commissie.
De programmering zelf is in handen van
de centrumverantwoordelijke en zijn team.
De podiumactiviteiten die je elk jaar in de
Moelie kan bekijken, zijn dus het resultaat
van de samenwerking tussen de centrumverantwoordelijke en de ‘programmeringscommissie’. Daarnaast is de commissie ook
een steun voor de centrumverantwoordelijke bij het oplossen van allerhande
problemen. Dat gaat van bemiddelen bij de
plaatselijke politieke verantwoordelijken,
over oplossen van bestuursproblemen, tot
omgaan met personeelstekorten. Kortom,
de ‘programmeringscommissie’ begeleidt
het personeel van het centrum in de dagelijkse werking en houdt een vinger aan de
pols van het plaatselijke gemeenschapsleven in Linkebeek.
Als de werking van die commissie goed is,
merkt niemand wat van haar bestaan en
zo hoort het. Geen politiek gekrakeel, niet
in de commissie, niet in de cultuurraad.
Wij in Linkebeek vinden dat heel normaal.
Maar zo gaat het niet overal. Wie af en toe
spreekt met vertegenwoordigers uit andere
randgemeenten krijgt dikwijls een ander
verhaal te horen. Daar gaat soms veel tijd
en energie verloren in onderlinge discussies over andere zaken die niet altijd van
belang zijn.
De continuïteit in de samenwerking tussen
het gemeenschapscentrum, de ‘programmeringscommissie’ en de cultuurraad heeft
bij ons geleid tot een uitstekend werkende Moelie. Als kleinste gemeenschap
uit ‘de Rand’ hoeven we ons zeker niet te
schamen voor wat we presteren. Voor een
enkele keer willen wij in Sjoenke een symbolisch bloemetje uitdelen. Als het goed
is, zeggen we het ook!
De redactie
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UIT DE GEMEENTE
04 aan de politieke pols

Werken Hess-de-Lilez
in 2004 van start
Uit de gemeenteraad van 22 september
> De eerste zitting na de zomervakantie
werd in sneltreinvaart afgehandeld. Bijna
alle punten werden zonder veel vragen
en bemerkingen goedgekeurd. De drie
oppositieleden van LK 2000 hadden deze
keer geen punten aan de agenda toegevoegd. Naar verluidt hebben zij wel in een
brief aan het schepencollege meer uitleg
gevraagd over vroeger gehouden interpellaties, waaraan tot op heden geen of te
weinig gevolg werd gegeven.
> Zeventien jaar geleden kreeg de gemeente van mevrouw Hess-de-Lilez een
bouwgrond van 24 aren, gelegen aan de
gelijknamige straat. Mevrouw Hess-deLilez schonk deze grond op voorwaarde dat
de gemeente er één of meerdere woningen
zou bouwen voor minderbedeelde bejaarden van de gemeente. De grond werd
door het gemeentebestuur aan het OCMW
gegeven die het project verder moest realiseren. Midden jaren ‘90 kwam er eindelijk
schot in de zaak; de bouwplannen waren
klaar, maar de omwonenden verzetten zich
tegen het, volgens hen, té grote project.
Via de Raad van State konden zij de realisatie van de woningen vertragen, maar
uiteindelijk niet beletten. In 1999 besloot
het OCMW bij Dexia Bank een financiering
met projectbijstand aan te gaan voor ongeveer 3 miljoen euro. Hiermee worden de
tien huizen voor jonge gezinnen en twaalf
appartementen voor bejaarden gebouwd.
De bank eist dat de gemeente deze financiering waarborgt, wat de gemeenteraad
unaniem goedkeurt. Wanneer de werken
zullen beginnen, is nog niet geweten. De
onderhandelingen met het Vlaams Gewest
over subsidiëring zijn nog niet afgerond.
Verwacht wordt dat in de loop van 2004
gestart zal worden.
> De gemeenteraad keurt het lastenboek
goed voor het wassen van de ruiten van
het gemeentehuis en de gemeentescholen.
De overeenkomst voor drie jaar wordt op
4.850 euro geraamd.
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> Op dat ogenblik doet er zich een incident voor. Eén van de weinige toehoorders
wil in het Frans een vraag stellen, maar
dat wordt hem door de burgemeester
verboden. De man, die na een mislukte
kandidatuurstelling bij de gemeenteraadverkiezingen in 1994, nu supportert voor
de partij van de burgemeester, verlaat
zichtbaar misnoegd de raadzaal.
Het lag in de lijn der verwachtingen dat
er opnieuw taalincidenten op til waren.
Een paar weken voordien hadden enkele
raadsleden in de gemeenteraad van
Wezembeek-Oppem Franstalige tussenkomsten gehouden, wat hen door de Wezembeekse burgemeester Van Hoobrouck niét
werd verboden. Van Hoobrouck verwijst
hiervoor naar het standpunt dat gewezen
minister van Binnenlandse Zaken Duquesne
hierover innam. Een standpunt dat ingaat
tegen de Arresten van de Raad van State
en het standpunt van de Vlaamse Regering. Naast Wezembeek-Oppem was de
Franstalige meerderheid in Linkebeek in
het verleden ook vaak haantje-de-voorste
in deze kwestie. Deze keer speelden de
raadsleden blijkbaar op veilig en stuurden
zij een ‘verkenner’ uit.
> De voorbije jaren kreeg de gemeente af
te rekenen met vandalisme en graffiti op
privé-eigendommen, openbare gebouwen
en verkeersborden. Dit alles ontsiert de
gemeente en creëert bij de bevolking een
onveiligheidsgevoel. De oppositie spoorde
de burgemeester, als hoofd van de politie,
meermaals aan maatregelen te nemen om
deze plaag in te dijken. Bij wijze van proef
liet het schepencollege de graffiti op het
gemeentehuis door een gespecialiseerde
dienst van Haviland verwijderen. Nadien
gebeurde dat ook op een paar zwaar
beschadigde privé-eigendommen, gelegen
in de dorpskern, op voorwaarde dat de
eigenaars bereid waren op eigen kosten
een beschermlaag aan te brengen. Deze
beslissing wordt nu door de gemeenteraad
officieel goedgekeurd. De oppositie wil dat

in het besluit zeer duidelijk wordt gesteld
onder welke voorwaarde het gemeentebestuur graffitischade op privé-eigendom wil
laten verwijderen, dit om misbruiken te
vermijden.
> De gemeenteraad moet zich uitspreken
over de hulpverleningsovereenkomst,
opgesteld door de brandweerzones Halle
en Lennik. Hiermee wordt een omzendbrief
van de provinciegouverneur uitgevoerd. De
overeenkomst werd opgesteld aan de hand
van een analyse van de voornaamste risico’s
in de betrokken regio’s, het aantal en de
aard van de interventies van de laatste
drie jaar en het beschikbare materiaal
en personeel. De overeenkomst bepaalt
wat er moet gebeuren bij een ramp, een
brand en de uitvoering van de opdrachten
van de brandweer. Wie neemt de leiding?
Hoe verloopt de samenwerking tussen
de verschillende korpsen en zones? Hoe
verloopt de organisatie van gezamenlijke
oefeningen? Hoe verloopt de samenwerking met de Civiele Bescherming en de
aankoop van materiaal? Linkebeek blijft
voor de brandbestrijding in de zone Halle,
bediend door de Brusselse Hoofdstedelijke
Brandweerdienst.
> Voor de buitengewone vergadering van
Iverlek en Finilek keurt de gemeenteraad
de agenda goed en wordt gemeenteraadslid Jean-Pierre Everaert, meerderheid
tegen oppositie, aangeduid de zitting van
5 november bij te wonen.
> Op 30 juni laatstleden keurde de gemeenteraad voor de tweede keer het
personeelsbehoeftenplan en het nieuwe
administratief en geldelijk statuut van het
gemeentepersoneel goed. Goed nieuws is
dat de provinciegouverneur in grote lijnen
akkoord gaat met deze beslissingen op uitzondering van de artikelen die betrekking
hebben op de vergoeding voor het gebruik
van de tweede landstaal, de zogeheten
taalpremie. Hij beroept zich hiervoor op
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een omzendbrief van 1997, waarin de
afschaffing van de taalpremie door de
invoering van een algemene weddeschaalherziening, wordt verzacht met een overgangsmaatregel. In de genomen beslissing
heeft de gemeenteraad geen rekening
gehouden met deze overgangsmaatregel,
maar het behoud van de taalpremie gewoon als verworven ingeschreven.
De provinciegouverneur doet een voorstel
om de uitbetaling van de taalpremie aan
te passen, conform de omzendbrief van
1997. Het gemeentepersoneel kan het geldelijk statuut kiezen dat het voordeligst
is: betaald worden volgens de oude weddeschaal met behoud van de taalpremie of
volgens de nieuwe (hogere) weddeschaal
met uitkering van een gewaarborgd bedrag
dat wel lager uitvalt dan de vroegere
taalpremie. Wie voortaan in dienst treedt,
kan geen aanspraak meer maken op een
taalpremie. Vooral van Franstalige zijde
bestaat hierover onvrede. Zij vrezen dat
het hierdoor moeilijker wordt competent
tweetalig personeel aan te werven. De
Franstalige meerderheid ging jaren geleden tegen de omzendbrief uit 1997 in
beroep bij de Raad van State en zegt dat,
indien deze omzendbrief vernietigd zou

worden, het besluit van de gouverneur
voor herziening vatbaar moet zijn. De burgemeester zegt het personeel niet verder
te willen gijzelen en aanvaardt de voorgestelde wijzigingen van de gouverneur,
zodat de gemeente nieuw personeel kan
aanwerven en de hoog opgelopen achterstallen (van 1994 tot nu) kan uitbetalen.
Alle raadsleden stemmen hiermee in.
> Het gemeentebestuur kan dus de dringende aanwerving van nieuw personeel
opstarten zoals voorzien in het goedgekeurde personeelsbehoeftenplan: een
bestuurssecretaris van niveau A, een deskundige grondbeleid van niveau B, twee
geschoolde werklieden en een Gecoarbeider. Het schepencollege zal het openstellen van deze betrekkingen bekend
maken en de aanwervingen, zoals voorgeschreven, voorbereiden en uitvoeren.
> Vroeger dit jaar besliste de gemeenteraad de winterschade aan verschillende
wegen te herstellen (voornamelijk Hollebeekstraat) en een omheining rond de
sportterreinen te plaatsen. Beide werken
samen werden geraamd op ongeveer
208.000 euro. Uiteindelijk zal de uitvoe-

De bouw van woningen op de vroegere gronden van Hess-de-Lilez kan in 2004

ring ervan slechts 180.000 euro kosten.
Aangezien er (voor openbare werken)
nog ruim 100.000 euro overblijft van het
Investeringsfonds en ook het boni van de
buitengewone begroting aangewend kan
worden, stelt het schepencollege voor
voor deze werken geen lening aan te gaan
zoals eerder was beslist. De oppositie gaat
hiermee akkoord, maar wijst er nogmaals
op dat de meerderheid bij de opmaak van
de begroting de financiële toestand van
de gemeente telkens slechter voorstelt
dan hij is en eigenlijk in staat is om meer
openbare werken uit te voeren. De oppositiewoordvoerder herhaalt het voorstel om
voor herstellingswerken aan de gemeentewegen een andere werkwijze te volgen
waardoor de werken vlugger uitgevoerd
kunnen worden. De gemeente kan via een
openbare aanbesteding een contract met
een aannemer afsluiten die aan de hand
van een vaste prijslijst regelmatig herstellingswerken uitvoert waar het nodig
is. Aangezien LK 2000 de plaatsing van
de omheining niet goedkeurde, wordt dit
punt met drie onthoudingen goedgekeurd.

Graffiti is een echte plaag. Hier op het stationsgebouw van Linkebeek.

van start gaan.
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Uit goede bron
Eindafrekeningen
De herstelling van de stationstrap heeft
uiteindelijk 121.500 euro gekost. De
trap verkeerde reeds geruime tijd in een
erbarmelijke staat en na het noodweer in
augustus vorig jaar werd een deel van de
trap volledig vernield. Door deze herstelling zolang uit te stellen kan de gemeente
de nieuwe trap deels door het rampenfonds laten bekostigen. Slim bekeken van
het gemeentebestuur. En zo verliep het
ook met de vernieuwing van de ‘duiker’
van de Linkebeek in de Beukenstraat ter
hoogte van het Octa benzinestation. Deze
ondergrondse tunnel was eveneens in zo’n
bouwvallige staat dat hij als gevolg van
de watertoevloed instortte. Opnieuw werd
het rampenfonds ingeschakeld. Zeg nu nog
dat we geen slimme gemeentebestuurders
hebben…
De eerste noodzakelijke herstellingswerken aan het eigendom Lismonde aan het
Dwersbos hebben ongeveer 70.000 euro
gekost. Zopas moest er ook een firma
ingeschakeld worden om het ongedierte
op de zolder te verdelgen. Kostprijs: 505
euro.

de schoolkinderen. Nochtans was er op 1
september aan de schoolpoort géén politietoezicht. De verantwoordelijken wisten
nochtans dat de eerste schooldag heel wat
verkeersoverlast met zich zou meebrengen, aangezien de Van Dormaelstraat voor
alle verkeer afgesloten was. Voeg daarbij
nog de schoolbus, de bus van de Lijn, een
paar vrachtauto’s voor de Van Dormaelstraat, overal auto’s op stoepen en voetpaden… en iedereen kan zich levendig
voorstellen hoe veilig de schoolomgeving
die eerste schooldag was. Een paar agenten hadden nuttig werk kunnen verrichten. Gelukkig bleef alles beperkt tot een
lichte aanrijding met blikschade.

terwijl de volgende winter al zijn opwachting maakt.
Rotonde aan de Molenstraat
Misschien komt de rotonde op het kruispunt van de Molenstraat met de gevaarlijke Alsembergsesteenweg (provinciale
weg) er vlugger dan verwacht. Op de
provincieraad werd onlangs meegedeeld
dat de geplande overdracht van de provinciewegen naar het Vlaams Gewest of de
gemeenten voor onbepaalde duur is uitgesteld. De bevoegde deputé deelde mee dat
de provincie in 2004 toch nog bepaalde
rotondes en fietspaden zal aanleggen.
Welke werd niet vernoemd, maar hopelijk
is ook het rondpunt aan de Molenstraat
erbij. Dat kruispunt was vorig jaar reeds in
de provinciebegroting voorzien.

De eerste schooldag
Door de invoering van een zone 30 en de
daarmee gepaard gaande verkeerstechnische
aanpassingen, wil het gemeentebestuur
de schoolomgeving veiliger maken. Men is
terecht bekommerd om de veiligheid van

Lastenboeken
De kostprijs voor de sneeuwruiming
tijdens de komende winter wordt op
7.560 euro geraamd, maar is uiteraard
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Voor het omheinen van de sportvelden
werden vijf offertes ingediend. Een
Mechelse firma voert de werken uit voor
48.720 euro. De firma Kembo zal het
jaar rondmaken in Linkebeek want na de
werken aan de beek in de Beukenstraat en
deze in de Van Dormaelstraat mag deze
firma nu ook de zogeheten winterschade
aan enkele straten herstellen voor de prijs
van 131.000 euro. Het schepencollege
spreekt van ‘winterschade’, maar eigenlijk
was die schade er al voor de winter. En dat

De herstelling van de stationstrap

Komt de rotonde op het kruispunt

Ondanks het bezwaar toch een GSM-mast

kostte 121.500 euro.

Molenstraat-Alsembergsesteenweg er toch?

aan de Boterberg.
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GSM-mast
In 2001 diende Mobistar een aanvraag
in voor de oprichting van een GSM-mast
op een terrein van de NMBS aan de Boterberg. Het openbaar onderzoek leverde
één collectief en zes individuele bezwaarschriften op en ook het schepencollege
gaf een ongunstig advies. Nadien leverde
de stedenbouwkundige ambtenaar toch de
vereiste vergunning af, zodat de mast er
sinds een paar maanden staat.

VERENIGINGSNIEUWS
07

Met 63 vertrokken we op woensdag 26 augustus richting Efteling.
Het weer was niet echt mooi. Aan de ingang was het behoorlijk
druk. Het pretpark is echter zo groot dat het hoge bezoekersaantal
niet storend is. Je moet wel aanschuiven bij de populaire attracties: de achtbaan, de bobslee en de piratenboot. Voor onze tieners
is het park té groot; de afstanden tussen de attracties vragen té
veel tijd. Voor hen is Six Flags de max. Voor de kleintjes, de wandelaars en de iets ouderen is de Efteling ideaal. De sprookjesthema’s
spreken nog altijd tot de verbeelding.
De spaghettiavond op vrijdag 19 september was een succes. Het
schitterende weer zette een aantal families aan om hun tafeltjes
op het terras te plaatsen. Tot laat op de avond werd er genoten en
gebabbeld. Trouwens ook de spaghetti was niet mis; en de nieuwigheid, de ‘pesto’, viel in de smaak.
Op zaterdag 11 oktober (kermisweekend) organiseren we een
tweedehandsbeurs voor kinderkleding tot 16 jaar en speelgoed. We
mikken vooral op de kinderen van onze leden om hun afgedankt
(niet versleten) speelgoed te verkopen.
Voor de leden is het interessant om het wekelijks Gezinsbondkrantje door te nemen. Het artikel over het elektriciteitsaanbod van
Nuon is voor bondsleden het overwegen waard. Nuon stelt een
voordeel van gemiddeld 82 euro voorop. Toch even testen dus.
Sportieve activiteiten
Wie wil er na een drukke dag of week nog genieten van een uurtje
sport in een gezellige vriendschappelijke sfeer? Bewegen, ieder
op zijn eigen ritme en tempo, is mogelijk bij de Gezinsbond van
Linkebeek. Kom eens kijken of liever nog, doe eens mee. De eerste
keer is gratis. Je kan kiezen uit twee sporten.
Conditietraining onder de deskundige leiding van Kristel. Waar?
GC De Moelie. Wanneer? Elke donderdag van 20u30 tot 21u30.
Prijs? Leden betalen 38 euro voor 10 beurten, niet-leden 50 euro.
Jogging onder de deskundige leiding van Els. Waar? Samenkomst
op de parking hoeve Holleken. Wanneer? Elke zondag van 10u30
tot 11u30. Prijs? Gratis.

Quiz
Cultuurraad
18 oktober - 20u

Quizmaster Luc Deveen bezorgt menigeen grijze haren. Ja, de slimste
ploeg van Linkebeek word je niet zomaar.

Op zaterdag 18 oktober om 20u heeft in GC De Moelie de jaarlijkse quiz van de Cultuurraad Linkebeek plaats. Twintig ploegen
van maximum vijf deelnemers dingen tijdens deze ludieke quiz
naar de trofee van de ‘Slimste Ploeg van Linkebeek’. De quiz
is een combinatie van theoretische vragen, algemene kennis,
praktische proeven en vragen over Linkebeek. Inschrijven kan
op het secretariaat van De Moelie, 02 380 77 51 en kost 3,00
euro per ploeg. Wees er snel bij, want om praktische redenen
worden er slechts twintig ploegen toegelaten en de ervaring
leert dat dit aantal snel wordt bereikt.

✃

Sporten en tweedehandskledingbeurs
Gezinsbond
11 oktober - 13u

Inschrijving Quiz Cultuurraad Linkebeek

Naam van de ploeg:
Aantal ploegleden:
Naam van de ploegverantwoordelijke:
Straat en nr.:
Postcode en gemeente:
Tel:
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3,00 euro en wordt betaald bij
het binnenbrengen van dit strookje op het secretariaat van De
Moelie

Info:
Marleen De Schepper, 02 380 59 75
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Chocola, voedsel voor de goden
KAV
23 oktober
Op 23 oktober organiseert
KAV in de Moelie een kookles
over ‘Chocolade: van bitter
tot zoet’. “Voedsel voor de
goden”. Dat is de letterlijke
vertaling van ‘Theobroma
cacao’ de naam van de plant
waaraan de cacaoboon groeit.
De ultieme verleiding voor de
smaakpapillen. Niet alleen is
chocolade onweerstaanbaar
lekker, maar het is ook perfect te verwerken in allerlei
zoete en zelfs hartige gerechten. Op het menu staan allerlei
desserten en taarten. We doen ons te goed aan rijkelijke chocoladedranken en zetten jullie aan het werk om eenvoudige
bonbons te maken. En wat dacht je van enkele chocoladedecoraties? Je desserten krijgen binnenkort een eigen accentje. Na
deze demonstratie wordt chocolade zeker je passie. Speciaal
voor zoetekauwen!
KAV - Programma 2003-2004
23/10/03

Kookles ‘Chocolade’

20/11/03

Gespreksavond ‘GSM’

17/12/03

Kerstfeest

22/01/04

Gelaatstraining

19/02/04

Demonstratie ‘Kralen’

13/14/03/04

Pensenkermis

18/03/04

Salsadansen

25/03/04

Dansen en bewegen op het ritme van de wereld

28/04/04

Kookles ‘Italiaans koken’

11/05/04

Moederkesfeest

27/05/04

Demonstratie ‘Tafellinnen’

08/06/04

Reis

Ons nieuw werkjaar is gestart en het jaarprogramma 2003-2004
ligt in grote lijnen vast. Wij hebben opnieuw geprobeerd een
evenwicht te vinden tussen informatieve en ontspannende activiteiten. Meer info volgt in het maandblad RAAK en in Sjoenke.
KWB - Programma 2003-2004
19/10/03

Start reeks van vijf kooklessen (19/10, 16/11,
14/12, 11/01, 15/02)

25/10/03

Stadswandeling ‘Brussel by night’

20/11/03

Gebruik GSM (organisatie KAV)

05/11/03

Bezoek van het vernieuwde Fort van Breendonk en bedrijfsbezoek aan brouwerij Moortgat (Duvel)

13/03/04

Pensenkermis KAV/KWB (Gildenhuis)

14/03/04

Pensenkermis KAV/KWB (Gildenhuis)

18/03/04

Salsadansen (organisatie KAV)

25/11/04

Salsadansen (organisatie KAV)

02/05/04

Dag van de KWB: gezinsuitstap naar Paradisio

16/05/04

Dagtocht van Halle naar de nieuwe scheepsliften van Strépy-Thieu (bus-bootcombinatie)

06/06/04

Vaderdagaperitief Motto: ‘Beter te vroeg dan
te laat’

24-26/09/04

Uitstap naar het Zwarte Woud

Tot binnenkort op één van onze activiteiten!
Info:
Leo Van Houdt, secretaris, 02 380 62 37

Tentoonstelling prijsduiven
Duivenmaatschappij
Koninklijke Arend
9 november

Info:
Lieve Motté, 02 380 85 95

Op zondag 9 november organiseert de Duivenmaatschappij Koninklijke Arend haar jaarlijkse tentoonstelling van prijsduiven.
Deze expo vindt plaats in de foyer van GC De Moelie. Iedereen
is welkom.
Info: André Stevens, 02 380 88 49
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Judoclub bestaat 20 jaar
7 tot 9 november

Galaprojectie
Tien jaar Videoclub Zennevallei
15 november - 20u

De jaarlijkse clubuitstap, natuurlijk met camera én statief, ging dit jaar

Geschramde armen en benen, geschaafde vingers en een gekneusde linkerknie, stramme spieren, … Dat is het resultaat bij
de deelnemers aan de Adventure Throphy van onze judoclub.
Onze jaarlijkse uitstap was een succes. Het was stralend weer
toen we op zaterdag 20 september om 7u30 met een volle bus
richting Sy, nabij Durbuy, vertrokken. Ter plaatse splitsten wij
in drie groepen op: zes mensen besloten de wandeltocht door
de bossen te doen, gevolgd door een bezoek aan het plaatselijk
kasteel. De jongsten (een vijftiental) hielden een Hiking Tour
onder de begeleiding van een monitor en enkele volwassenen.
De hoofdmoot was een stevige wandeling door de bossen met
enkele kleine beklimmingen. Voor de vijfendertig overblijvende
dapperen was een speciaal parcours uitgewerkt met allerlei
proeven: karabijnschieten, een touwenparcours, een zoektocht
in de grotten, rappel (of afdaling van een vijftien meter hoge
loodrechte rotswand) en tenslotte de ‘death ride’ of de oversteek van de Ourthe vanaf diezelfde rots.
De dag werd traditioneel besloten met een royale barbecue.
Nog nooit was de bekende uitspraak zo raak: ‘zij kwamen terug
thuis, moe maar gelukkig’. Dit was het eerste luik in het kader
van de viering van twintig jaar judo. Wij zullen de feestelijkheden besluiten in het weekend van 7 tot 9 november. Ons twintigjarig bestaan wordt ook gevierd om de kas wat te spijzen,
want ook dit jaar hebben wij weer een succesvolle start genomen. Bij de eerste trainingen van
het jaar mochten wij twaalf nieuwe
judoka’s verwelkomen. Jammer
genoeg haken elk jaar ook enkelen
af. Bij de kleinsten is de motivatie
er niet altijd om zo’n relatief harde
sport tot een goed einde te brengen. Bij de ouderen is het vaak een
probleem om de studies te blijven
combineren met de trainingstijden.
Toch hebben wij – en dit voor het
vijfde opeenvolgde jaar – een positief saldo van vijf leden,
zodat de club nu 85 leden kent.
Info: Johan De Sauter, 02 380 59 75

naar Brugge.

Tien jaar. Dat moet gevierd worden! Op zaterdag 15 november sluit
Videoclub Zennevallei (VCZ) de viering van haar tiende werkjaar af
met een ‘Galaprojectie’. De beste films van de voorbije twee jaar,
op groot scherm, ingekaderd zoals van een videoclub verwacht
mag worden. Iedereen is van harte uitgenodigd.
De videoclub ging op 14 oktober 1993 van start. Wouter Wijns nam
het initiatief; een zevental personen reageerden op zijn advertentie. Alles moest van nul opgestart worden: waar vergaderen,
wanneer, hoe frequent, wat op het programma zetten en hoe leden
werven? Dat laatste ging vlot, want op de eerste clubvergadering
waren er achttien leden. Een jaar later reeds drieëndertig. Huidig
voorzitter Eddy Vannerom was er van in het begin bij, samen met
nog enkele anderen. Omdat hij filmclubervaring opgedaan had bij
de filmclub van Vilvoorde nam hij het voortouw en werd hij tot
eerste voorzitter verkozen. Dat hij de club goed in handen heeft,
bewijst het feit dat hij nu, na 10 jaar, nog steeds voorzitter is.
Het programma van de Galaprojectie is zeer gevarieerd en geeft
een beeld van de clubwerking. Het zijn allemaal films gerealiseerd
door de leden: van reisfilms over documentaires tot speelfilms. Elke
film vertelt een verhaal. Met acteurs van de toneelvereniging of
met natuurbeelden van de Canadese Rockies of Madeira. Sommigen
gaan het ver zoeken (Cuba, Cambodja, of Taormina), anderen bij de
deur (Gaasbeek, en waarom niet: Linkebeek). Nog anderen gebruiken de muziek als inspiratiebron en gaan op de ‘velo’ of met ‘speed’
op de kermismolens. En dan zijn er de clubrealisaties. In groep een
speelfilm maken, is het hoogste doel in de amateurfilmerij. En de
leden hebben hun best gedaan. Maar beter dan het met woorden te
beschrijven, moet je de beelden laten spreken!
Wij garanderen je een gezellige filmavond. Wie weet heb je daarna
ook zin om naar de videoclub te komen? We vergaderen elke eerste
dinsdag van de maand (niet in de schoolvakanties) met afwisselend filmbesprekingen en cursussen op het programma.
Galaprojectie: afspraak op zaterdag 15 november om 20ur in de
Moelie. Tickets kan je vooraf krijgen bij de leden van VCZ. Kom
kijken en genieten!
Info: Eddy Vannerom, voorzitter, 02 305 77 68
of bij de secretaris Michelle, 02 380 61 65
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Startdag met meer leden
Chiro Sjoen

Presenteer eens een leider...

Deze zomer is Chiro Sjoen op kamp geweest naar Tsjechië. Ter
gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan, waarvan iedereen zich
het feest nog wel herinnert, was het kampthema ‘Sjoen Age’. De
omgeving leende zich uitstekend voor een ‘megakamp’. Uiteraard
werd het spetterend. De speelclub is apart op kamp gegaan naar
Brugge. Hun thema was ‘Oermensen’. Vraag hen maar eens wat ze
nu allemaal weten over dat tijdperk en de gevaren ervan.
Ondertussen zijn we op 28 september met een groeiend aantal leden op startdag gegaan naar het Domein van Huizingen. Het was
een fantastische groepsdag met als hoogtepunt het ‘leidingsbekendmakingsspel’ waarmee de leden niet alleen ontdekt hebben
wie hun nieuwe leiders zijn, maar ook dat er dit jaar een afdeling
is bijgekomen, namelijk de ‘Jefkes’ of de allerkleinsten.
Nieuwe leden zijn het hele jaar welkom. Iedereen tussen 6 en 18
jaar kan elke zondag, behalve de laatste zondag van de maand, in
de lokalen aan de Hollebeekstraat 262 langskomen tussen 14u30
en 18u om eens een namiddag Chiro Sjoen te beleven.
Info: Noémie De Goÿ, 02 353 07 31

Een spetterend begin!
Adventure team ‘Teek-it-iezie’

Op 14 september namen we deel aan de survivalrun in Averbode.
Voor het eerst onder de naam ‘Adventure team Teek-it-iezie Linkebeek’ (ATL). Ooit hoopten we vijf duo’s te kunnen afvaardigen,
nu overtrof de opkomst onze stoutste droom. Maar liefst vierentwintig deelnemers van ATL gingen van start. Zowel in de ‘kopSJOENKE I jaargang 43, nr 249 oktober 2003

pelrun’ voor heren als in de koppelrun voor dames en jeugd waren
Linkebeekse ploegen van de partij. Daar bovenop beproefden vier
van onze kleinsten hun geluk in de ‘kidsrun’.
Lady’s first. Wat een debuut voor Joke en Noémie! Bij hun eerste
kennismaking met deze loodzware sport legden zij, moe maar voldaan, beslag op een schitterende derde plaats. Even doortrainen
en een podiumplaats op het Belgisch kampioenschap zit er misschien in. Onze vier jeugdige deelnemers gingen allemaal tot het
uiterste. Voor Nico, Tamara, Rani en Jesie leek zelfs een sprong
van zowat drie meter in het koude water alsof het niets was. Als
doornatte jonge puppies kwamen zij aan de finish waar zij, trots
als pauwen, werden beloond met een medaille (wedden dat ze
maandagmorgen op school heel wat te vertellen hadden?). En, na
schoonheid en jeugdig dynamisme: de mannen. Met maar liefst
negen testosteronduo’s werd de 10 km aangevat. In de jeugdcategorie (tot 18 jaar) gingen Ben en Ward, na een heel mooie
inspanning, aan de haal met een verdienstelijke zesde plaats op
twaalf ploegen. Bij de mannen senioren gingen maar liefst acht
koppels van start. Dat de aflossing van de wacht klaarstaat, werd
snel duidelijk. Pieter en Bruno waren ongetwijfeld de revelatie.
In hun eerste deelname werd onmiddellijk duidelijk dat zij heel
wat in hun (survival)mars hebben en dat zij een voortrekkersrol
kunnen spelen voor hun jeugdige collega’s. Rik, Ivo en Edwig lieten dan weer zien dat je veertigers beter niet afschrijft. Na zowat
twee uur van intense inspanningen kwamen ook zij, afgepeigerd
maar voldaan, over de eindmeet. Dat ze hierbij een pak van de
jongere teams achter hun lieten, zorgde terecht voor enige fierheid. Uiteindelijk werden onze herenteams respectievelijk zevende (Roel en Werner), achtste (Pieter en Bruno), veertiende (Rik
en Ivo), achttiende (Bart en Jan), negentiende (Hans en Kurt),
drieëntwintigste (Dirk en Edwig), achtentwintigste (Serge en
Chistian) en dertigste (Piet en Filip). De dag werd afgesloten met
een barbecue in café de Moelie. Daar werd nog lang nagekaart
door deelnemers en supporters, en ook plannen gemaakt voor de
volgende survivalrun. Op 26 oktober wordt in Brugge het Belgisch
Kampioenschap survivalrun georganiseerd. Enkele ATL-ers willen
hieraan deelnemen. Zin om ook deel te nemen en je grenzen te
verleggen? Laat ons iets weten.
PS
> Pieter en Bruno: bedankt dat jullie ons, uit respect voor onze
grijze haren, voor de laatste keer (?) nog eens de clubtitel gunde.
> Rik: Perdolan in maxi verpakkingen is naar het schijnt goedkoper.
> Dirk: harder trainen man, je bent nog te jong voor het
veteranenklassement.
> Piet: niet slecht voor een bergjannet.
Het is ons niet alleen te doen om het loodzware sporten. Wij zijn
ook op zoek naar ideeën waar kinderen en minder getrainde volwassenen aan mee kunnen doen. Zo plannen we in het najaar en de
winter nog enkele activiteiten zoals indoorklimmen en speleo. Voor
volgende lente (mei) proberen we een raftingweekend in Frankrijk
uit te werken. Andere ideeën zijn altijd welkom.
Info: Roel Leemans, 0494 61 23 25 Werner Destrijcker, 0475 83 93 22
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Sint-Ceciliakoor Linkebeek

Tijdens de vakantie houdt de ene er even mee op, de andere
houdt vol. Jawel, sommige koorleden zoals Leen, Yvonne,
Herald en Mattias, hielden tijdens de vakantiemaanden hun
stem in conditie. Wat gedrevenheid, samenzang en een goede
sfeer al niet kan doen! Dank aan de zangers die zich hebben
aangeboden om in de 11-juliviering in Woluwe mee te zingen.
We brachten een niet te onderschatten, echt Vlaams repertoire.
Bovendien werden wij goed ontvangen in gemeenchapscentrum
Kontakt.
Het koor telt vandaag meer dan vijfendertig zangers. Een
aangroei die te danken is aan een aantal jonge en dynamische
mensen en ook een beetje aan onze voortdurende aanwezigheid
in het sociaal-culturele leven van Linkebeek. Een gezelschap
dat niet aan de aandacht van onze dirigent Eric Kirsch ontgaat.
Hij weet precies hoe ver hij met ons koor kan reiken.
‘Ehre sei dir Gott, Hallelujah’ en de finale uit de Messiah
(Händel)... Dat allemaal om jullie het eindejaarsconcert op
22 december aan te kondigen. Alle zangers ontvingen een CD
met hun eigen melodie in de aangepaste toonaard. Nog een
ontwikkeling van Eric om ons de studie van de partituren te
vergemakkelijken.
En wat dacht je van een ‘koorweekend’? Eerst kon daarop geen
antwoord worden verzonnen, maar met wat rondvragen en met
enige overpeinzing moet dat beslist te organiseren zijn. Ergens
in de buurt, een aangepast programma in combinatie met onze
stijkersgezellen uit Alsemberg, dat moet kunnen. Je hoort er
later meer van.
Intussen zijn wij niet te stuiten. We repeteren elke maandag
vanaf 20u in de Moelie. Stem per stem met individuele dirigent,
met gepersonaliseerde partiturenmap (dank aan Liliane) en in
groep. Kom eens een kijkje nemen!
Info:
Hubert Eerlings, voorzitter, 02 380 94 10

Linkebeek in oude postkaarten
LAHN
De heer J. Dubreucq, auteur van ‘Linkebeek in oude postkaarten’, is van plan een geïllustreerde geschiedenis van Linkebeek
uit te geven, zoals hij dat deed voor Brussel en Ukkel. Dankzij
de inbreng van het Linkebeeks Archief is het uitgegroeid tot
een lijvig boek van méér dan 150 blz. De heer Dubreucq heeft
dan ook maanden nodig gehad om bij elke illustratie een
gepaste tekst te schrijven. Wegens de omvang van het werk is
de commentaar enkel in het Frans; hetzelfde probleem doet zich
trouwens voor bij de ‘Geschiedenis van Linkebeek’, die enkel in
het Nederlands uitgegeven is.
Het boek zal binnen enkele weken beschikbaar zijn in de boekhandels, maar nu reeds durven wij schrijven dat het alleen al
wegens het overvloedige beeldmateriaal het aanschaffen waard
is. Het aantal exemplaren is beperkt: Wie zeker wil spelen,
aarzelt best niet te lang…
Naar wij vernamen, overweegt het gemeentebestuur enkele
opties voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Mocht men
willen overgaan tot de bouw van een nieuw gemeentehuis dan
adviseren wij een plaats te kiezen die méér centraal gelegen is
op het grondgebied van de gemeente en waar er weinig problemen zijn voor het parkeren.
Info:
Alex Geysels, 02 380 73 93

Gouden kerkhaan
Op zaterdag 20 september
werd de nieuwe kerkhaan op
de kerktoren van Linkebeek
geplaatst. Daarmee werd
de kroon op de restauratiewerken van de kerk gezet.
Eerst werd gedacht dat de
oude haan gerecupereerd kon
worden. Uiteindelijk bleek hij
onherstelbaar beschadigd en
moest een gloednieuwe haan
gemaakt worden. De firma
Van der Loeff, sinds zeven
generaties vakmensen in ijzersmeedwerk, knapte die klus op.
Zij maakten een identieke kopie van de oude haan. Het werd
een uitvoering in rood koper, overdekt met fijn goud. Binnenin
de haan steekt de lijst van namen van de 119 mensen die een
bijdrage schonken om deze restauratie mogelijk te maken. Vanaf
nu kan de gouden kerkhaan opnieuw kraaien.
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Petanquewedstrijden
KBG

Zaterdag 30 augustus nam de KBG deel aan het petanquetornooi
in Beersel. Met twee ploegen van drie spelers wisten wij ons
eervol uit de slag te trekken. De mannenploeg (René, Pierre en
Victor) deed het na een mislukt eerste spel meer dan behoorlijk
in de twee volgende en lukten zelfs een 13.1 score. Daarmee behaalden ze in de eindrangschikking een mooie vierde plaats op
veertien. Onze vrouwenploeg (Jeanine, Helene en Julia Degreef)
heeft het ondanks hun drie nederlagen meer dan voortreffelijk gedaan en wist de tegenpartij telkens tot het uiterste
te drijven. Wij kunnen hen alleen maar gelukwensen voor die
prestatie. Ons volgende tornooi had plaats in Ukkel-Calevoet.
Alweer stonden we met drie ploegen klaar om het de tegenstrevers moeilijk te maken. Het werd alweer een succes met een
mooie derde plaats voor René, Lisa en Anna. Onze twee andere
ploegen eindigden eervol op een achtste en twaalfde plaats,
wat gezien het niveau van het tornooi, zeer eervol genoemd
mag worden. Wij kunnen niet anders dan tevreden zijn met deze
resultaten aangezien het voor ons nog maar een eerste kennismaking was met geoefende spelers uit andere gemeenten.
Victor
Info:
Julia Degreef, 02 380 83 85

Jongeren in Linkebeek
JeuLink
JeuLink is herboren! Na een sabbatjaar
staat een hernieuwde groep enthousiaste
jongeren te trappelen om de teugels van
dit jongereninitiatief over te nemen. Op
de eerste vergadering in de Moelie waren
zo’n vijftien jongeren uit Linkebeek aanwezig, waaronder een aantal oude maar ook een aantal nieuwe
gezichten. Uiteenlopende voorstellen werden op tafel gegooid:
van muzikale optredens en fuiven over een zeepkistenrace, een
kampvuur, een petanquetornooi tot een gezamenlijke deelname
aan avontuurlijke sportactiviteiten. Het regionaal freepodium
Zennetoer op 29 november is een eerste activiteit waarop JeuLink een handje zal toesteken. De tweede vergadering op
7 oktober is op het ogenblik dat dit Sjoenke verschijnt al achter
de rug. Dit is geen probleem! Indien je je neus wilt steken in
jongerenactiviteiten in Linkebeek, als je nieuwe voorstellen
hebt of contact zoekt met leeftijdsgenoten, ben je steeds van
harte welkom in de Moelie. Voor meer informatie, bel/mail/loop
gerust langs bij Kirsten, de jeugdmedewerkster van de Moelie.
Info:
Kirsten Saenen, 02 380 39 89, kirsten.saenen@derand.be

Sportoverleg in Linkebeek
Sinds 2002 heeft vzw ‘de Rand’ voor sportclubs en sportinitiatieven in de gemeenten met bijzonder taalstatuut rond Brussel een ondersteuningsbeleid uitgewerkt. Dat betekent dat de
Vlaamse Gemeenschap aan vzw ‘de Rand’ subsidies geeft om
sportclubs te ondersteunen. Belangrijk is dat sportclubs in
overleg gemeenschappelijke of individuele problemen inzake
infrastructuur, lidgelden, projecten, enzovoort, kunnen bespreken en gezamenlijk sport in hun regio kunnen promoten. Ook
hebben de sportclubs via zo’n overleg een aanspreekpunt voor
andere sportclubs en overheden.
In Kraainem, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem en Wemmel zijn er de voorbije jaren sportoverlegorganen in het leven
geroepen. In Linkebeek zal een vergadering worden belegd met
de Nederlandstalige sportclubs en sportinitiatieven om een dergelijk overleg op te starten. Gezamenlijke of individuele projecten kunnen gesubsidieerd worden. Een sportclub kan financiële
ondersteuning ontvangen voor haar werking. Vzw ‘de Rand’ wil
met dit ondersteuningbeleid de sportclubs mee promoten bij
de brede bevolking! Meer informatie bij Kirsten, de jeugd- en
sportmedewerkster van de Moelie.
Info:
Kirsten Saenen, 02 380 39 89, kirsten.saenen@derand.be
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Reporterende
vlieger

Staalkaart Linkebeek
François Michiels

Iedereen koning - deel 2
Ik verkoop zatte praat als zoete broodjes. Als je zondagochtend
pistoletjes wilt als ontbijt, dan moet je niet bij mij zijn, want ik
ben geen bakker. Ik verkoop zatte praat, geen brood. Zo is dat
en niet anders. Alhoewel... Uit de zin ‘ik verkoop zatte praat als
zoete broodjes’ kan mijn beroep niet worden afgeleid. Je kan
dus niet met honderd procent zekerheid zeggen ‘jij bent geen
bakker’. Misschien ben ik wél een bakker. Misschien. Het is best
mogelijk dat de beginzin van deze tekst uitgesproken wordt
door iemand die bakker is. Het is dus best mogelijk dat ik tóch
brood verkoop. Want een bakker verkoopt brood. Een bakker
die geen brood verkoopt, is geen bakker, maar een postbode.
Of een bloemist. Als ik brood verkoop, kan ik wel degelijk een
bakker zijn. En in dat geval mag je dus altijd langskomen om uw
pistoletjes te kopen, want consumeren is goed voor de economie. Stel dat ik bakker zou zijn, wat doe ik dan aan de toog in
het kostuum van een postbode? Ik ben dus een postbode en
geen bakker, want een bakker draagt geen kostuum van een
postbode. Om met zo’n postzak achter de broodsnijmachine te
staan, dat zou... Tenzij het carnaval is. Dan is het weer best mogelijk dat ik een bakker ben. Een bakker die zich met carnaval
verkleedt in een postbode, dat kan. Ik ben dus blijkbaar toch
een bakker. Daar moet op geklonken worden. En op de herfst
natuurlijk. Is het in de herfst niet een beetje laat voor carnaval? Om dan nog als bakker een kostuum van een postbode te
dragen... Of ik ben te vroeg, dat zou ook kunnen. Een bakker die
zich van seizoen vergist en zich daardoor te vroeg in postbode
verkleedt. Maar waaruit kan je afleiden dat ik een bakker ben?
Zoals ik al zei: ik verkoop geen brood. En dat ik daarom een
postbode zou zijn, kan ook niet met zekerheid gezegd worden.
Een gouden zadel maakt van een ezel nog geen paard! Ook al
draag ik een kostuum van postbode, dan is dat nog altijd geen
aanwijzing om te zeggen dat ik weldegelijk een postbode ben.
Bakker of postbode, het maakt eigenlijk niet uit, ik ben sowieso
een klant. En dan nog wel in een café waar de klant koning is.
Bijgevolg ben ik ook koning. En als koning moet ik morgen het
gras maaien van mijn buurvrouw. ‘Als klant’, zul je misschien
zeggen. Ja, maar ‘klant’ op zich is een ruim begrip. Héél ruim.
Zo ruim dat je er makkelijk tien man kan insteken. Tien koningen zelfs. (wordt vervolgd)
Bjorn

1) naam (bijnaam): François Michiels, bijnaam: ‘Soike’
2) adres: Kerkstraat 20
3) leeftijd: 71 jaar
4) kinderen en kleinkinderen: twee kinderen: Stefaan (37) en
Lieve (39) en 2 kleinkinderen: John (5) en Bryna (4).
5) huisdieren: geen
6) beroep: gepensioneerd, voordien elektricien
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: fervent wielertoerist, al elf
jaar lid van de wielertoeristenclub ‘Den Hoek’ in Sint-Genesius-Rode
8) wanneer in Linkebeek komen wonen: sinds 1961
9) mooiste plekje van Linkebeek: hier achter in de Kerkstraat,
‘Klein Zwitserland’, zoals de volksmond zegt (vallei van Linkebeek)
10) lelijkste plekje van Linkebeek: het gemeentehuis, ook het
“gemeenste plekje”
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: herinneringen
aan de zusterschool waar nu de Moelie is. Zelf ben ik er ‘tapman’ bij
feesten van de oud leerlingenbond. Ik tapte er op alle feesten.
12) huidige indruk van Linkebeek: de verfransing rukt snel op,
het wordt moeilijk om je eigen taal te spreken.
13) held in de wereld: geen.
14) held in Linkebeek: geen.
15) wie zou je voor één dag willen zijn? mezelf, ik ben gelukkig
16) rijst, pasta of aardappelen? spaghetti
17) bier of wijn? bier
18) ijs of gebak? ijs
19) kat of hond? hond, want ik heb er vroeger één gehad
20) krant: geen
21) lievelingsprogramma / film? sportuitzendingen met de
Ronde van Frankrijk of de Ronde van Spanje op kop. Alles wat met
(wieler)sport te maken heeft.
22) lievelingsboek: geen
23) lievelingszanger(es)/muziekgroep? geen
24) merk auto: Citroën
(JH)
‘Staalkaart Linkebeek’ is een nieuwe rubriek waarin we bewoners van
Linkebeek vierentwintig standaardvragen stellen. Elke maand komt er een
andere Linkebeekenaar aan het woord. ‘Staalkaart Linkebeek’ geeft ons na
een tijd inzicht in de bezigheden, smaken en voorkeuren van de inwoners
van Linkebeek.
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PAPA CHICO TEAM
WO 15-10
FAMILIEVOORSTELLING
Gedurende een uur worden de kinderen
door clown Papa Chico meegesleept in
een wervelende show. Naast dolle grappen en gekke fratsen, vergast clown Papa
Chico de kinderen op een stevige portie
magie in fantastische goochelacts. Het
aanwezige publiek wordt actief betrokken in spel en actie. Aan het einde van de
show mogen alle kinderen meezingen en
dansen tijdens een schitterende muzikale
finale. De voorstelling duurt een uur en is
geschikt van 4 tot 10 jaar.

ROEL DIELTIENS
(CELLO) & FRANK
BRALEY (PIANO)
BEETHOVEN EN DE
GRENZEN VAN DE
ROMANTIEK
DO 30-10
FESTIVAL VAN VLAANDEREN
Beethoven schreef niet minder dan vijf
cellosonates. De laatste drie, opus 69

THEATER PEPIJN
KAN JE TROLLEN
WEL VERTROUWEN?
WO 05-11
FAMILIEVOORSTELLING
Een wandelaar, die ’s avonds laat het bos
inging, is verdwaald. Midden in het bos
vindt hij een waterput. Het is erg stil in
het bos. Een boomspookje verteld hem
wat er gebeurd is: een trol heeft de echo
uit de waterput gestolen en meegenomen
naar trollenland. Het spookje is erg verdrietig want de echo was zijn vriend. De

wandelaar zal het spookje helpen de echo
terug te vinden. Dit poppentheater duurt
een uur en is geschikt voor kinderen van
4 tot 8 jaar.
14u – De Moelie
tickets: 5,00 euro (kassa),
4,00 euro (vvk en abo)

14u – De Moelie
tickets: 5,00 euro (kassa), 4,00 euro (vvk)

en opus 102 nrs. 1 en 2, behoren tot de
romantische stijl. Beethoven gaf het genre
elan door cello en piano als gelijkwaardige
muziekpartners naast elkaar te plaatsen.
Twee rasartiesten gaan deze dialoog aan.
Roel Dieltiens (cello) en Frank Braley
(piano) zijn veelzijdige solisten en kamermusici met een internationale carrière.
Voor beiden betekent kamermuziek spelen
telkens opnieuw een terugkeer tot de
essentie van het musiceren.
19u30 - Introductie door Pieter Bergé
20u30 - De Moelie
tickets: 12,00 euro (kassa, vvk),
9,00 euro (abo)
i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant en het
Bruegelproject.
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TONEELVRIENDEN LINKEBEEK
OUD JA, MAAR NOG NIET
VERSLETEN
VR 21-11 ZA 22-11 ZO 23-11
THEATER
Met deze komische detective van Hilda Vleugels, in een regie
van Eddy Vannerom, vieren de toneelvrienden van Linkebeek
hun 25-jarig bestaan. Het stuk speelt zich af in een hotelletje
waarvan de vroegere grootheid is vergeeld. Alles lijkt er oud
en versleten: het meubilair, de lift, ja, zelfs de liftboy. Samen
met zijn trouwe receptioniste, probeert directeur Max de crisis te trotseren en de faam en bankrekeningen van zijn hotel
hoog te houden. Schatrijke gasten logeren er niet meer, wel

eenvoudige toeristen: een goedlachse bombardonspeler, een
verlegen vertegenwoordiger, een macho met playboyallures, een
felle feministe en een lieve oude juffrouw. Tot de excentrieke
Spaanse barones Nana Dolores terugkomt met een fortuin.
Ze wordt echter gechanteerd. En vooraleer die zaak opgelost
wordt, gebeurt er een misdaad. Iedereen lijkt verdacht. Wie lost
dit raadsel op? Niet alleen de personages. Kom de belevenissen
van de hotelgasten zelf meemaken!
vrijdag 21 en zaterdag 22 november – 20u – De Moelie
zondag 23 november - 15u – De Moelie
tickets: 7,00 euro (kassa en vvk), 6,00 euro (studenten en 60 +)

ZENNETOER
FREEPODIUM ZENNEVALEI
ZA 29-11
MUZIEK
Vijf cultuur- en gemeenschapscentra, jeugdraden en jeugddiensten van Beersel, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en
Sint-Pieters-Leeuw organiseren voor de tweede keer een
regionaal freepodium. Uit de ingezonden demo’s werden door
een jury 24 groepen geselecteerd om, gespreid over vier preselecties, naar een plaatsje in de finale te dingen. De zes finalisten worden gekozen door een professionele jury én door het
publiek. De finale vindt plaats op 10 januari 2004 in ’t Vondel in
Halle. Om een duw in de juiste richting te geven, wordt aan de
winnende groepen studiotijd en optredens aangeboden. Zenne-

toer wil in onze streek jonge groepen podiumkansen bieden en
een traditie van live muziek starten. Alle deelnemende bands
worden extra gepromoot in een speciaal uitgebrachte Zennetoerbrochure.
Op 29 november treden volgende groepen op in de Moelie:
> Setting Sun (atmosferische rock/wave/gotic)
> Rasbliuto (melodieuze gitaarpop)
> Dad’s fault (pop/rock met een hoog rootsgehalte)
> Blind Alley (originele rocksongs)
> Turbo Pop (pompeuze dance-beats)
> Grant Moff Tarkin (country-rock)
De optredens vangen aan om 20u. Iedere groep speelt twintig minuten. De avond wordt afgesloten met een fuif. De preselectie in
de Moelie verloopt in samenwerking met JeuLink en Chiro Sjoen.
Data van de preselecties:
11 oktober 2003 in Laekelinde (Sint-Pieters-Leeuw)
25 oktober 2003 in de Meent (Alsemberg)
8 november 2003 in de Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode)
29 november 2003 in de Moelie (Linkebeek).
20u – De Moelie
tickets: 2,00 euro (vvk en kassa)
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Boriss en de Belgen
Gezant van de Raad van Europa
onderzoekt taalsituatie in Brusselse
ziekenhuizen

Op 10 september legde Boriss Cilevics, gezant van de Raad van
Europa, een eerste verkennend bezoek af aan België. Een aantal
Nederlandstalige politici stelde de Raad van Europa enige tijd
geleden de vraag om de taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen te onderzoeken. Cilevics bracht nu in dat kader een eerste
blitsbezoek aan ons land en sprak o.a. met de oorspronkelijke
indieners van de vraag: Herman Mosselmans, schepen in SintGenesius-Rode, Jean-Pierre Maeyens, schepen in Hoeilaart,
Michiel Vandenbussche, schepen in Etterbeek, Marie-Paule Quix,
gemeenteraadslid Brussel, Jan Béghin, gemeenteraadslid Ganshoren, Sven Gatz, gemeenteraadslid Jette en Brussels en Vlaams
volksvertegenwoordiger.
De indieners van de petitie lichtten hun vraag toe met een voorbereidend rapport en een aantal getuigenissen die ze
“illustratief noemden voor de situatie in Brusselse ziekenhuizen”. Ze bevestigden dat er nog dagelijks nieuwe getuigenissen
binnen komen. De getuigenissen geven diverse voorbeelden van
mensen die niet in het Nederlands terecht kunnen in de Brusselse
ziekenhuizen. De eerste ontmoeting met Cilevics verliep vlot. De
Let van Russische afkomst toonde belangstelling voor de problematiek en zijn vragen maakten duidelijk dat hij de ingediende
vraag grondig heeft doorgenomen. De verhalen uit het rapport
en de vele verhalen in de media de voorbije weken hebben alvast
de publieke opinie wakkergeschud. Er is wel degelijk al jaren een
probleem in de Brusselse ziekenhuizen en de urgentiediensten in
de rand rond Brussel.
De rapporteur vroeg expliciet wat de indieners van de Raad van
Europa verwachten. De indieners benadrukten dat ze na jarenlang
immobilisme op Brussels en federaal vlak van de Raad van Europa
aanbevelingen verwachten voor een meer doeltreffende wetgeving,
o.a. een wetgevend kader voor de private ziekenhuizen in Brussel,
een omkering van de voogdij voor de aanstelling van personeel
voor Brusselse publieke ziekenhuizen, een aangepast wetgevend
kader voor de MUG. Maar op termijn verwachten de indieners vooral
dat de aanbevelingen van de Raad van Europa zullen leiden tot een
mentaliteits- en attitudewijziging bij de Franstalige politici zodat
de dienstverlening zowel voor Nederlandstaligen als Franstaligen
een modern België waardig is. Op basis van het rapport dat Cilevics
over zijn bezoek opstelt, beslist de Raad van Europa of deze zaak
verder onderzocht moet worden.
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Handleiding lokaal woonbeleid
Deel vijf en zes van de ‘handleiding lokaal woonbeleid’ zijn
verschenen. De afdeling Woonbeleid van de Vlaamse gemeenschap werkte, samen met onder meer de Vlaamse Vereniging
voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Huisvesting
Maatschappij (VHM), het afgelopen jaar aan zes brochures
die een praktische hulp zijn voor het opzetten van een lokaal
woonbeleid. Deel vijf van de handleiding bespreekt de relatie
tussen wonen en welzijn. Er wordt nader ingegaan op de vraag
hoe wonen en zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
De leefbaarheid in de wijken komt aan bod en er wordt bekeken welke bijdrage het lokale niveau daarin kan spelen. Deel
zes geeft toelichting over het waarom, waarover en hoe van
een lokaal woonoverleg en beschrijft verschillende praktijkvoorbeelden. De publicaties zijn het lezen waard voor iedereen
die op een of andere manier een bijdrage wil leveren of levert
aan een sterk lokaal woonbeleid. De publicaties vind je op
www.vvsg.be/omgeving of http://www.vvsg.be, vervolgens klikken op ‘publicaties’. Daar kan je ook de eerder verschenen delen
terugvinden: Woonplan (deel I), Klantgerichte dienstverlening
(deel II), Intergemeentelijke samenwerking (deel III) en Wonen
en ruimtelijke ordening (deel IV). Heb je liever een gedrukt
exemplaar? Dat kan je bestellen bij de afdeling woonbeleid,
Koning Albert II-laan, 1000 Brussel, 02 553 82 74,
woonbeleid@lin.vlaanderen.be

Spraakmaker zet je op weg om
Nederlands te leren
‘Spraakmaker’ geeft een overzicht van de taalcursussen Nederlands in Brussel. In deze gids vind je informatie terug over
zowat vijftig instellingen die taalcursussen organiseren, zowel
vanuit de overheid als vanuit de privé sector. Ook taalkampen
en taalstages voor kinderen komen aan bod, evenals het aanbod
van ‘leren op afstand’. Een ander onderdeel van de gids legt
de nadruk op ontspannende en ludieke activiteiten waarbij je
al spelende Nederlands leert. De gids sluit af met praktische
informatie en nuttige adressen.
Spraakmaker is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een Nederlands-Franse en
Nederlands-Engelse versie verscheen in gedrukte vorm.
Op www.digitaalbrussel.be kan je ook de Nederlands-Duitse
versie raadplegen.
Info:
Dirk Mannaerts, dienst communicatie VGC, 02 208 02 32,
dirk.mannaerts@vgc.be of Vlaamse Infolijn 0800 - 3 02 01,
brussel@vlaanderen.be
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Het provinciaal vereffeningsfonds
”Een tijdje geleden heb ik in een ondergrondse parking brandblussers leeggespoten. Daarvan heb ik spijt, ik besefte de
gevolgen niet. Daarom wil ik werken voor het vereffeningsfonds
zodat ik zelf mijn deel van de schade kan betalen en mijn
ouders dat niet moeten doen. Ik wil vrijwilligerswerk doen
om mijn fouten goed te maken. Helpen in het ziekenhuis of
het provinciedomein zou ik graag doen. Ik hoop dat u mij kan
helpen zodat de problemen voor iedereen opgelost raken. U
kunt rekenen op mijn goede wil.” (jongen, 16 jaar, vandalisme,
189 euro).
Jongeren die iets mispeuterd hebben, zoals de jongen uit het
voorbeeld, willen vaak de verantwoordelijkheid voor hun daden
opnemen, maar hebben meestal onvoldoende financiële middelen. Het provinciaal vereffeningsfonds biedt daarvoor een oplossing. Dit initiatief stelt minderjarige plegers van misdrijven
in staat om vrijwillig en door eigen inspanning bij te dragen tot
het financieel en moreel herstel. Het bestaan van een provinciaal vereffeningsfonds op zich is dikwijls al voldoende om de
jongeren, ouders en slachtoffers te bewegen een oplossing te
zoeken. “De bemiddelingsdiensten verzekeren ons dat het vereffeningsfonds een laatste redmiddel is, als de andere mogelijkheden zoals zakgeld, ouders, vakantiejob, leergeld, klusjes
thuis, verzekering, uitgeput zijn. Het stimuleren van de eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de jongere overstijgt de dader-slachtofferrelatie en heeft een belangrijk lange
termijneffect voor jongere en maatschappij”, verdedigt gedeputeerde Wiske Ockerman het vereffeningsfonds. “De jongere kan
aantonen dat hij het goed meent, dat hij zich inzet om de fout
goed te maken en na de vereffening, kan hij zich terug als een
eerbare burger in de maatschappij bewegen.” In 2002 maakten
een vijftiental jongeren gebruik van het vereffeningsfonds voor
een bedrag van ongeveer 5.000 euro.

Twintig jaar Wakkere Burgers
25 oktober
Precies twintig jaar, sinds 1983, ondersteunt De Wakkere Burger
(DWB) de burgerparticipatie en de lokale democratie. Ideaal voor
een feestelijk evenement. Ook tijd om even stil te staan bij de
bestaande inspraakpraktijk in wijk en gemeente. Op zaterdag 25
oktober wordt daarover een hele dag gepraat en nagedacht. Van
Renaat Roels (voorzitter DWB) en Filip De Rynck (bestuurskundige,
Hogeschool Gent) mag je de eerste aanzet verwachten. Daarna
kan iedereen de hele dag terecht in een tiental werkgroepen rond
diverse thema’s. Bevoorrechte getuigen en experts presenteren
daar inspirerende en ‘in-spraak-makende’ praktijkvoorbeelden. De
nadruk ligt op praktische tips. De hele dag zullen ook een tiental
organisaties uit de sociaal-culturele sector hun projecten rond
participatie en lokale democratie voorstellen op een ‘participatiemarkt’. Enkele deskundigen werpen daarna nog een blik in de toekomst. In het paneldebat komen Mark Suykens (VVSG), Ben Verdick
(info-ambtenaar), Eddy Van Pottelberghe (inspraakbegeleider) en
Eisse Kalk (directeur stichting Agora Europa) aan het woord. Twintig jaar DWB is natuurlijk ook een reden om te feesten. De Belgische improvisatieliga zorgt voor de nodige animatie. Inschrijven is
vereist. Voor het gedetailleerde programma en inschrijvingen kan
je terecht op www.dewakkereburger.be/DWB-20.html
Info:
De Wakkere Burger, Liedtsstraat 27-29, 1030 Brussel, 02 240 95 25

Hoe zal onze provincie eruit zien?
Ontwerp ruimtelijk structuurplan
inkijken kan tot 1 december

Info:
Kaat Boon, arrondissementscommissaris, tel. 016 26 78 04,
kaat.boon@vl-brabant.be

Nederlands, schat van een taal
Taallessen Nederlands in de rand
Met de campagne ‘Nederlands, schat van een
taal’ wil de provincie Vlaams-Brabant anderstaligen aansporen om Nederlands te leren. Het is
vanzelfsprekend dat de kennis van de streektaal
anderstaligen vele voordelen biedt. Het vergemakkelijkt de communicatie met de buren, de collega’s en de
lokale overheden. Naast het functionele belang van het leren van
Nederlands, legt deze campagne ook de nadruk op het Nederlands
als cultuurtaal. Het wil de ‘knuffelwaarde’ van het Nederlands
verhogen, waardoor anderstaligen aangemoedigd worden het
Nederlands ook vaker in hun vrije tijd te spreken. Op de website
www.infonl.be kan je een geschikte taalcursus vinden in je buurt.
Info:
Peter Biondi, tel. 016 26 76 78, peter.biondi@vl-brabant.be

Het ontwerp structuurplan Vlaams-Brabant bevat de krachtlijnen
over het gebruik van de ruimte in onze provincie. Welke gebieden
zijn bestemd voor groen, industrie, wonen, handel, … ? Dat vind je
terug in het ontwerp provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit ontwerp
structuurplan verfijnt de principes van het grotere ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en vormt tegelijk het kader voor de gemeentelijke
structuurplannen. De informatie- en inspraakvergaderingen liggen
achter de rug, maar elke inwoner van de provincie Vlaams-Brabant kan
tot 1 december het ontwerp provinciaal structuurplan inkijken op zijn
gemeentehuis of in het provinciehuis in Leuven. Tot 1 december kan je
bezwaren en opmerkingen op het plan formuleren.
Het ontwerp kan je ook raadplegen op www.vlaamsbrabant.be/
structuurplan. Een gratis CD-ROM met het ontwerp of een handige,
gratis brochure met de krachtlijnen kan je aanvragen op het nummer
070 66 00 89 of met het aanvraagformulier op www.vlaamsbrabant.be/
structuurplan
SJOENKE I jaargang 43, nr 249 oktober 2003

BURENGERUCHT
18

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
SINT-GENESIUS-RODE

The Fundamentals
Hits uit de jaren ‘80
18 oktober – 14u30 en 20u
The Fundamentals zijn vier jonge, mentaal gehandicapten met
talent voor zang en muziek. Rudi James kan zingen, R. Lee
heeft een zwoelhese stem, miss Rory beheerst elk repertoire
en Tom Jack is een geoefend danser. Samen vormen ze een
onklopbaar muzikaal team dat op een aanstekelijke manier hits
uit de jaren ’80 brengt. The Fundamentals worden begeleid door
enkele Vlaamse topmuzikanten en kwamen reeds uitgebreid
aan bod in televisieprogramma’s als ‘Koppen’ en het ‘Rapport
Quisquater’. In mei 2003 bracht de groep een eerste single uit.
The Fundamentals: Aurore Verpoort alias Miss Rory, Thomas
Serreyn alias Tom Jack, Rudi Jansen alias Rudi James en Rudy
Lauret alias R. Lee met ruggesteun van Annelies Brosens (Laïs
- zang), Ron Reuman (drums), Jan Hautekiet (keyboards), Wigbert Van Lierde (gitaar) en Bart Buls (bas).
tickets: 12,00 euro (kassa), 10,00 euro (vvk), 8,00 euro (abo)

Zennetoer
Freepodium van de Zennevallei
8 november – 20u
Vijf cultuur- en gemeenschapscentra, jeugdraden en jeugddiensten van Beersel, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en SintPieters-Leeuw organiseren voor de tweede keer een regionaal
freepodium. Vierentwintig groepen werden geselecteerd om in
vier preselecties naar een plaatsje in de finale te dingen. De zes
finalisten worden gekozen door een professionele jury én het
publiek. De finale vindt plaats op 10 januari 2004 in ’t Vondel in
Halle. De winnaar wordt beloond met studiotijd en optredens.
‘Zennetoer’ wil jonge muziekgroepen uit de streek promoten en
een traditie van live-muziek kweken. Op 8 november vindt de
preselectie in de Boesdaalhoeve plaats.
tickets: 2,00 euro (vvk, kassa)

Nigel Williams
De Penismonoloog
14 november – 20u
Het enige, echte antwoord op ‘De Vagina Monologen’. Net zoals
Eve Ensler praatte met 200 vrouwen, onderzocht Nigel Williams
de relatie van de Vlaamse mannen met hun lid. Ze moesten
daarbij antwoorden op vragen als: heeft je penis een naam?
Waarom? Wat zou je penis dragen als hij zich zou verkleden? Wat
is de hobby van je penis? Praat je soms met je penis? Waarover
dan? Het resultaat is een hilarisch verslag dat door de makers van
de Vlaamse Vagina Monologen ook voorzien wordt van sprekend
beeldmateriaal. De Britse Vlaming Nigel Williams teistert als
stand-up comedian de podia sinds ‘97 en werd in ‘99 de winnaar
van Humo’s eerste Comedy Cup. Vorig seizoen bracht hij in de
Boesdaalhoeve een bomvolle zaal aan het lachen met ‘One Night
Stand’. ‘De Penismonoloog’ is een opvolger van formaat. Peter
Perceval zorgt voor concept, regie en tekst, Nigel Williams voor
tekst en spel.
tickets:10,00 euro (kassa), 8,00 euro (vvk), 6,00 euro (abo)
Info en tickets: De Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
www.deboesdaalhoeve.be, info@deboesdaalhoeve.be
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MAANDAG
KAV
Turnen – 20u

Sint-Ceciliakoor
Repetitie – 20u

DINSDAG

KBG
Hobbyclub (eerste en derde dinsdag van de maand)
13u30
Videoclub Zennevallei
Clubvergadering (eerste dinsdag van de maand)
20u
KBG
Ledenvergadering + koffietafel (iedere laatste dinsdag)

WOENSDAG

Judo
Trainingen in turnzaal GBS
18u30

DONDERDAG
Brei-atelier
19u

Gezinsbond
Conditietraining – 20u30

VRIJDAG

Judo
Trainingen in turnzaal GBS
18u30

ZONDAG

Gezinsbond
Jogging - parking Hoeve Holleken
10u30
Chiro Sjoen
Chirolokalen, Hollebeekstraat 262
(uitgezonderd laatste zondag van de maand)
14u30 tot 18u

Info: GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek,
tel. 02 380 77 51 - fax 02 380 40 10,
info@demoelie.be of www.demoelie.be

ACTIVITEITENKALENDER
19

WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

02 380 77 51

OKTOBER
10

20u – 22u

De Moelie

Vernissage groepstentoonstelling
’De werkende mens’

GC De Moelie

11

14u - 18u

De Moelie

Expo ‘De werkende mens’

GC De Moelie

11

9u - 12u
en 14u - 18u

Breicursisten

Expo Breiwerk

GC De Moelie

11

13u

Gezinsbond

Tweedehandsbeurs

GC De Moelie

12

13u - 19u

KBG

Expo zelfgemaakte kunstwerkjes

GC De Moelie

12

14u - 18u

De Moelie

Expo ‘De werkende mens’

GC De Moelie

15

14u

De Moelie

Papa Chico Team

GC De Moelie

18

20u

Cultuurraad

Quiz

GC De Moelie

21

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

23

19u30

KAV

Kookles ‘chocolade’

GC De Moelie

28

14u

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

GC De Moelie

30

20u30

Festival van Vlaanderen

Roel Dieltiens (cello) en Frank Braley (piano)
‘Beethoven, kamermuziek voor cello en piano’

GC De Moelie

NOVEMBER
04

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

05

14u

Theater Pepijn

‘Kan je trollen wel vertrouwen?’

GC De Moelie

05

14u

De Moelie

Kantatelier De Tralie

GC De Moelie

07

Judoclub Linkebeek

Viering 20 jaar judo

GC De Moelie

09

Duivenmaatschappij
Koninklijke Arend

Tentoonstelling prijsduiven

GC De Moelie

15

Videoclub Zennevallei

Gala-voorstelling

GC De Moelie

18

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

20

19u30

KAV

Gespreksavond over GSM

GC De Moelie

21

20u

Toneelvrienden

Oud ja, maar nog niet versleten

GC De Moelie

22

20u

Toneelvrienden

Oud ja, maar nog niet versleten

GC De Moelie

23

15u

Toneelvrienden

Oud ja, maar nog niet versleten

GC De Moelie

29

20u

De Moelie

Zennetoer, freepodium Zennevallei

GC De Moelie
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SJOENKE
is een uitgave van
de cultuurraad,
het gemeenschapscentrum
De Moelie en vzw ‘de Rand’.

PAPA CHICO TEAM
FAMILIEVOORSTELLING
15-10 > 14u
De Moelie

ROEL DIELTIENS (CELLO) &
FRANK BRALEY (PIANO)
FESTIVAL VAN VLAANDEREN
30-10 > 19u30
De Moelie

Sjoenke komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
REDACTIE
Anne Van Loey
Mark De Maeyer
Jef Motté
Jan Otten
Rik Otten
EINDREDACTIE
Geert Selleslach
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
FOTO’S
Johan De Sauter
Hubert Eerlings
Joris Herpol
Pascale Leemans
Eddy Vannerom

THEATER PEPIJN
KAN JE TROLLEN WEL
VERTROUWEN?
05-10 > 14u
De Moelie

WWW.APPLAUS.BE

TONEELVRIENDEN
OUD JA, MAAR NOG
NIET VERSLETEN
21-11 / 22-11 > 20u
23-11 > 15u
De Moelie

WWW.DEMOELIE.BE

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
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVATIES
Voor de eigen programmatie van
de Moelie kan je terecht op het
secretariaat
ma 9u-12u30 13u30-17u 19u-21u30
di do vr 9u-12u30 13u30-17
wo 9u-13
tel. 02 380 77 51 fax. 02 380 40 10
e-mail: info@demoelie.be
website: www.demoelie.be
rek.nr. 091-0113298-31
Gelieve bij een overschrijving steeds
te vermelden over welke voorstelling
het gaat.

