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Vierende verenigingen
Deze maand vieren drie verenigingen een
verjaardag. Zoals talrijke Vlaamse gemeenten heeft onze kleine gemeente een eigen
toneelgroep. Nadat de toneelverenigingen
De Eendracht, met als standplaats ‘Au
Mont Saint-Gothard’ en De Wijnborre die
in ‘Au Lion d’Or’ speelde, het eind de jaren
vijftig bijzonder moeilijk kregen om te
overleven en uiteindelijk ‘van het toneel
verdwenen’, waren het in 1978 enkele
KAV-vrouwen die vonden dat een dorp
zonder toneel toch maar niks was. Hiermee
was de aanzet voor de oprichting van de
De Toneelvrienden gegeven. Om het zilveren jubileum te vieren kozen zij op 21, 22
en 23 van deze maand voor het komische
toneelstuk ‘Oud ja, maar nog niet versleten’.
De Judoclub, die dit jaar twintig kaarsjes
mag uitblazen, werd door de Vlaamse
Kring in 1983 opgericht en had onmiddellijk de wind in de zeilen. Na twintig jaar is
het een goed functionerende sportclub die
zijn talrijke leden van binnen en buiten de
gemeente veel sportplezier verschaft.
Videoclub Zennevallei viert op 15 november haar tiende verjaardag met een galaprojectie. In dit nummer wordt ook nog
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een andere vereniging in de kijker gezet.
Marleen De Schepper zet de lijnen uit van
de vernieuwde Gezinsbond, voorheen de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen.
Deze keer geen verslag van de gemeenteraadszitting aangezien de oktobervergadering pas op 3 november doorging. Wel
konden we op de valreep in de rubriek ‘Uit
goede bron’ nog de voornaamste agendapunten meegeven. Het volledige verslag
volgt uiteraard volgende maand.
In december organiseert de vzw Logo
Pajottenland en Zennevallei in samenwerking met het AZ-VUB het tweejaarlijkse
borstkankeronderzoek. De vorige keren
gebeurde dit via het gemeenschapscentrum de Moelie omdat het Franstalig
gemeentebestuur geen vrede kon nemen
met het Nederlandstalig karakter van
deze organisatie. Na enig overleg en wat
afspraken over de taal waarin de doelgroep wordt geïnformeerd en uitgenodigd,
heeft het gemeentebestuur zich deze keer
bereid verklaard voor de praktische organisatie in te staan. We kunnen ons alleen
maar verheugen dat het gezond verstand
in deze belangrijke aangelegenheid de
bovenhand haalde.
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Uit goede bron
Veiligheid
De voorbije maanden werd vooral het Holleken geplaagd door inbraken en inbraakpogingen in woningen en voertuigen. In
de Van Lishoutstraat belemmerden op een
blauwe maandagmorgen twee gestolen voertuigen het verkeer en werd in een andere
wagen ingebroken. In dezelfde periode gingen dieven in de omgeving van het station
lopen met een autoradio nadat een zijruit
was ingeslagen. Het schepencollege zal de
politiediensten de opdracht geven een
preventiecampagne te organiseren. Want
heel wat mensen nemen het niet zo nauw
met de voorzorgsmaatregelen die inbraak
kunnen voorkomen of bemoeilijken.
Een degelijke straatverlichting verhoogt
ongetwijfeld het veiligheidsgevoel en
moet inbrekers, vandalen en aanranders
afschrikken. Net die openbare verlichting
laat op veel plaatsen te wensen over,
ondermeer in het bovengedeelte van de
Stationsstraat, de Dapperensquare en de
omgeving van de Moelie, een deel van het
centrum met druk auto- en voetgangersverkeer. De verantwoordelijken van de Moelie
hebben er bij de burgemeester al meermaals op aangedrongen in de omgeving
van het centrum de openbare verlichting
te verbeteren. Deze wordt wel verbeterd
op het Mezenhof (aan de vijversdreef), waar
de verlichtingspalen nu amper anderhalve
meter hoog zijn zodat deze straat, omwille
van allerlei beplantingen, onvoldoende
verlicht wordt. Daarom komen er vier
nieuwe verlichtingspalen. Kostprijs: 4.060
euro.

Hier maakt het wandelpad in het Schaveypark
een mooie bocht. Eénmaal onder de bomen stopt
het abrupt.

Schaveypark
Misschien ging je met het mooie herfstweer in de eigen omgeving wandelen? Wie
via het mooie, geasfalteerde wandelpad
van het Dwersbos naar het Schaveypark
stapt, moet nog steeds over een braakliggend terrein waar het bij regenweer erg
modderig kan zijn en waar er tijdens de
zomer vooral netels en distels groeien.
Deze grond maakte tot in de jaren zeventig deel uit van het waterwinningsgebied
van Linkebeek en is nog steeds gemeentegrond. De gemeente heeft het Vlaams
Gewest, eigenaar van het Park Schavey,
nog steeds niet gecontacteerd om tot een
overeenkomst te komen waardoor deze
wandelweg volledig afgewerkt zou kunnen
worden. Twee vroegere schepenen van
Openbare Werken (Guillet en Schetgen)
beloofden hiervoor al een oplossing te
zoeken. Waarom verkoopt de gemeente
deze braakliggende grond niet aan het
Vlaams Gewest?
Kraakpand
Rechtover het gemeentehuis raken drie
kleine arbeidershuisjes steeds meer in verval. Vorig jaar reeds werden totaal onverwacht de dakpannen weggenomen zodat
iedereen verwachtte dat de eigenaar klaar
was met de bouwplannen. Rond de huisjes
worden al een tijdje jongeren opgemerkt.
Vraag is of er af en toe krakers in de
leegstaande huisjes verblijven. De politie
kwam een kijkje nemen. Van het resultaat
is niets bekend.

Krakers in deze vervallen huisjes?

Uitbreiding gemeentehuis
Mocht het niet zijn dat deze ‘kraakpanden’
toebehoren aan iemand uit de buurt die
bouwplannen heeft, dan was deze grond
ideaal geweest als uitbreidingsmogelijkheid voor het gemeentehuis. Een studiebureau maakt hierover al maanden voorstellen en plannen op, maar het wordt
steeds duidelijker dat de huidige meerderheid het probleem steeds voor zich uitschuift zonder een toekomstgerichte
beslissing te durven nemen. Aangezien de
procedures voor de aanwerving van nieuw
personeel werden opgestart, begint de tijd
te dringen en moet er absoluut werkruimte
bijkomen. Daarom werd besloten de
verbouwingen te beperken tot de nodige
comformiteitswerken (voor veiligheid en
brandbeveiliging) en de verbouwing van
de lokalen naast de raadzaal, de bibliotheek, de oude garage en de politiekantoren. Dit zou neerkomen op een verhuis van
de politiediensten naar de benedenverdieping, de technische diensten naar de
bovenverdieping en een - hoogstnoodzakelijke - uitbreiding van de bibliotheekruimte. De kostprijs zou beperkt moeten
blijven tot 55.000 euro.
Wijnbrondalwandeling
Enkele jaren geleden ging het gemeentebestuur over tot het bewegwijzeren van
een aantal wandelingen. Of deze veel
bewandeld worden, is zeer de vraag. Laat
staan dat de mensen weten waar je de
wandelingen kan beginnen en hoe de
bewegwijzering eruit ziet.

Uitbreiding van het gemeentehuis is dringend
nodig.
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Nederlandstalige bordjes van de Wijnbrondal-

De vernieuwde Villa Lismonde opent op

De nieuwe kerkhaan raakte uiteindelijk goed en

wandeling zijn een doorn in het oog van het

15 november.

wel op de torenspits.

Dodelijk ongeval
Op woensdag 24 september was de Linkebeekse schoolbus betrokken bij een dodelijke verkeersongeval. De schoolbus was net
vertrokken voor de dagelijkse ophaalronde
en reed de Ukkelsesteenweg op toen uit de
richting van Beersel een motorrijder bij een
gevaarlijk inhaalmanoeuver zijn bocht miste
en onder de bus terechtkwam. De motorrijder overleefde de klap niet. In de bus vielen
geen ernstige gekwetsten. Buiten de chauffeur zaten er drie kinderen en een begeleidster in de bus. Begeleidster en chauffeur
waren voor een korte periode werkonbekwaam. Amper een paar weken later verongelukte een populair dagbladverkoper uit
Beersel ook met de moto. Nogal wat Linkebeekenaren behoorden tot zijn klanten.

Lismonde
De uitgevoerde herstellingswerken aan de
villa Lismonde hebben ongeveer 70.000
euro gekost, wat onlangs nog verhoogd
werd met ongeveer 8.900 euro. Het betrof
hier voornamelijk onvoorziene kosten aan
schrijnwerkerij, plankenvloeren, sanitaire
en elektrische installaties.
De Stichting Lismonde voorziet de officiële
ingebruikname van het vernieuwde gebouw
op 15 november. Over het programma is op
dit ogenblik niets bekend, wel dat het schepencollege akkoord gaat dat de gemeente
de portkosten voor de uitnodigingen zal
betalen, wat neerkomt op 420 euro.

Franstalig schepencollege.

Een tijd geleden bewegwijzerde de provincie
Vlaams-Brabant met kleine zeshoekige
bordjes de ‘Wijnbrondalwandeling’. Interessant initiatief zullen de meeste wandelaars
zeggen. Het Linkebeeks schepencollege heeft
het zo niet begrepen en stelde in een brief
aan de provincie dat, indien deze bordjes niet
vervangen worden door tweetalige bordjes, ze
na 1 oktober worden weggenomen. De overleden burgemeester Thiery heeft dat vroeger
ook laten doen met de ‘Driehoevenwandeling’
(wandeling van de vroegere Federatie Halle
langs de Boesdaalhoeve, Perckhoeve en Sint
Elooihoeve). Het huidige schepencollege kan
blijkbaar niet aan de verleiding weerstaan
hetzelfde te doen.
Hinder op Alsembergsesteenweg
Begin oktober was er een kleine wegverzakking op de Alsembergsesteenweg ter hoogte
van het Koekoekspad. Hierdoor moest het
verkeer gedurende enkele dagen worden
omgeleid via Beersel. Een afvoerbuis onder
deze provinciale weg had het laten afweten
en zorgde voor een verzakking in het wegdek. Bijna op dezelfde plaats als waar het
water door de uitzonderlijke regenval van
augustus vorig jaar, komende uit het eigendom van baron de Roest, de Koekoeksbeek
tot een stortbeek omtoverde en grote
schade veroorzaakte aan de beek en de brug
aan de Beukenstraat.
Die aangerichte schade is intussen door de
provincie volledig hersteld. De oevers van
de beek zijn versterkt en de wandelweg
is opnieuw begaanbaar. Sedert jaren was
deze wandelweg, die naast het OCMW-huis
begint en tot aan de Alsembergsesteenweg
loopt, voor een groot deel onbegaanbaar
geworden. In het mooie landhuis langsheen deze weg woonde vroeger de bekende
schrijver Herman Teirlinck.
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GSM-antenne
De nieuwe GSM-mast aan de Boterberg
staat er maar pas of Mobistar herhaalt
zijn aanvraag voor de plaatsing van een
GSM-antenne in de kerktoren. Zoals bij de
eerste aanvraag heeft het schepencollege
die aanvraag afgewezen.
Mutualiteit
De Franstalige vleugel van de Christelijke
Mutualiteit opende in het voorjaar een
kantoor in het IBOC-complex. Meteen het
eerste Franstalig kantoor van een ziekenfonds in het Vlaams Gewest. De kans is dus
niet denkbeeldig dat er in andere faciliteitengemeenten nog zullen volgen.
De Socialistische Mutualiteiten deden bij
het gemeentebestuur een verzoek om voor
hun mobiel agentschap een vaste standplaats te krijgen op het Gemeenteplein
tijdens de wekelijkse markt. Na overleg met
de marktkramers is het schepencollege
niet ingegaan op het verzoek.

Oppositie
In antwoord op een reeks schriftelijke
vragen, die de gemeenteraadsleden van
LK2000 aan het schepencollege stelden,
blijkt dat de kans bestaat dat er volgend
jaar een ophaling van groot snoeihout
komt. De oppositie stelt dat al jarenlang
voor en nu overweegt de meerderheid
hiervoor de nodige kredieten in de begroting van volgend jaar in te schrijven.
Wat het sluikverkeer langs de Rodestraat
betreft, zegt het schepencollege dat een
tijdelijke oplossing onmogelijk is omdat er
voor het aanbrengen van een wegversperring
moet overgegaan worden tot grondinname.
Het College zegt de resultaten van het aan
gang zijnde mobiliteitsplan af te wachten,
een gemakkelijke manier om de zaak op de
lange baan te schuiven. Momenteel lijkt het
erop dat het sluikverkeer wel afneemt
omwille van de slechte staat van de weg.
De oppositieraadsleden drongen ook aan
op een verbetering van de wandelweg in
het Wijnbrondal, die na de sanering van de
bermen, in slechte staat verkeert. Het
studiebureau dat deze werken uitvoerde,
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heeft echter meegedeeld niet verder te
kunnen instaan voor een nieuwe opdracht
zodat het uitkijken is naar een nieuw
studiebureau. Het College zegt er over te
waken dat de weg voor wandelaars en
bewoners begaanbaar blijft.
Haan op de kerktoren
Zoals in vorig nummer gemeld, werd onder
grote belangstelling, op 20 september een
nieuwe haan op de gerestaureerde torenspits geplaatst. De heer Dijckmans, zaakvoerder van de firma uit Kuringen (foto)
die de restauratiewerken uitvoerde, werd
met een kraan tot bij het kruis gehesen en
mocht onder luid applaus de klus klaren.
Toen hij opnieuw op de begane grond
stond, bleek dat hij nog eens de lucht in
moest omdat er nog een schijfje ontbrak
om de haan mooi met de wind te laten
meedraaien. Bij zijn tweede ‘nederdaling’
werd het nog onverwacht spannend toen
een olieleiding van de kraan lek sloeg. De
kraanman kon zijn baas gelukkig zonder
problemen aan de grond zetten.
Agendapunten gemeenteraad
maandag 3 november
De OCMW’s van Drogenbos, Linkebeek en
Sint-Genesius-Rode hebben voor de dienst
kinderopvang de vzw Soetkin opgericht.
Om door het bevoegde ministerie te
worden erkend, moet ook de gemeenteraad
een aanpassing van de oprichting van de
vereniging en haar statuten goedkeuren,
alsook de aanduiding van de vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur en
de Algemene Vergadering.
Voor het Gemeenteplein wordt een aanvullend verkeersreglement betreffende de
verkeerssignalisatie voorgelegd. En voor
de aankoop van een nieuwe vrachtauto
moet het lastenboek worden goedgekeurd.
De jaarrekening 2001 van het OCMW komt
nu pas ter kennisgeving naar de gemeenteraad. Tot slot worden de gemeenterekening 2002 en een nieuwe begrotingswijziging voor dit jaar aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Borstkankerscreening in
mammobiel
22-23 december
Borstkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem. Eén op twaalf vrouwen krijgt
borstkanker. In Vlaanderen wordt jaarlijks bij
ongeveer 4.000 vrouwen borstkanker ontdekt. Driekwart van de borstkankers komt
voor na de leeftijd van 50 jaar. Borstkanker
is niet echt te voorkomen omdat de precieze
oorzaken nog niet gekend zijn, maar er is
goed nieuws: we kunnen het wel vroegtijdig
opsporen! Dit wil zeggen dat we door een
mammografie (een foto van de borsten) heel
kleine letsels die nog niet voelbaar zijn toch
al kunnen vinden. Met de screening willen
we letsels in een vroegtijdig stadium opsporen zodat de kans op genezing veel groter
is en de borst ook dikwijls kan gespaard worden. Vroegtijdig opsporen kan door naar het
onderzoek te gaan en door zelf goed bewust
te zijn van je borsten en veranderingen vlug
op te merken. Nog steeds worden de meeste
borstkankers door de vrouw zelf ontdekt.
Ongetwijfeld heb je reeds van de campagne
‘Laat naar je borsten kijken’ gehoord. De
Vlaamse regering heeft van de strijd tegen
kanker een prioriteit gemaakt. Om de
vrouwen te stimuleren zich de gewoonte
eigen te maken om zich regelmatig te laten
onderzoeken wordt de borstscreeningscampagne georganiseerd waarbij alle vrouwen
van 50 tot 69 jaar gratis recht hebben op
een tweejaarlijkse mammografie. Dit wil
niet zeggen dat vrouwen die niet binnen
deze leeftijdsgroep vallen zich niet moeten
laten onderzoeken! Zij bespreken best met
hun arts hun individueel risico en de meest
aangewezen onderzoeken.
Vrouwen van 50 tot 69 jaar kunnen met een
voorschrift van de huisarts of gynaecoloog
een gratis mammografie laten uitvoeren
in een erkend centrum. Alle vrouwen van
deze leeftijd kregen reeds een persoonlijke uitnodiging met zo’n voorschrift.
Voor vrouwen die niet via deze weg een
screening hebben laten uitvoeren, komt

er nog een oproep met een rechtstreekse
uitnodiging waarin er een concrete afspraak voorgesteld wordt om zich te laten
screenen op de mammobiel, een rijdende
screeningseenheid waar je een mammografie kan laten nemen. Deze afspraak kan nog
gewijzigd worden door te bellen naar het
gratis nummer dat op de brief staat. Op 22
en 23 december staat de mammobiel op het
gemeenteplein in Linkebeek.
Info: Screeningscentrum AZ-VUB,
02 477 56 16, of vzw LOGO Pajottenland/
Zennevallei, 02 582 75 91.
Op internet vind je eveneens uitgebreide
informatie op www.gezondheid.be en
www.borstkanker.net

Onthaalouders gevraagd
OCMW
De OCMW’s van Drogenbos, Linkebeek en
Sint-Genesius-Rode willen een dienst voor
opvanggezinnen oprichten. In samenwerking met en onder toezicht van Kind & Gezin worden gezinnen geselecteerd die kinderen mogen opvangen. Ze moeten voldoen
aan een aantal kwalitatieve normen zoals
over voldoende ruimte beschikken, opvoedkundige kwaliteiten bezitten en werken in
goede hygiënische omstandigheden. Een
opvanggezin moet eveneens een vorming
met goed gevolg achter de rug hebben.
Het OCMW is dringend op zoek naar geïnteresseerde opvanggezinnen. Wil je thuis werken
en ga je graag om met kleine kinderen? Heb
je ruimte om deze kinderen op te vangen?
Dan is het onthaalouderschap misschien
iets voor jou! Sinds 1 april 2003 hebben alle
onthaalouders een eigen statuut. Zij zijn
verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen,
hebben recht op kinderbijslag en kunnen
een eigen pensioen opbouwen. Bovendien
is er een vergoeding in het geval kinderen
afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder. Er is een terugbetaling van medische
prestaties (doktersbezoek, geneesmiddelen).
Wanneer je als onthaalouder werkt, krijg je
een onkostenvergoeding per dag en per kind.
Dit bedrag is niet belastbaar en is momenteel
vastgesteld op 14,07 euro. Ben je geïnteresseerd om onthaalmoeder te worden?
Info: Philippe Thiéry,
voorzitter OCMW Linkebeek, 0497 59 92 60,
pthiery@pandora.be, fax 02 380 50 97
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Linkebeek vroeger en nu
De wijk Verrewinkel (3): de Linkebeek, bovenloop en naam
De Linkebeek is een waterloop die in de loop van de tijden nog andere namen heeft gekregen zoals
Verrewinkelbeek, Molenbeek en Zandbeek. Dit heeft voor heel wat verwarring gezorgd. Een woordje uitleg.
Met vele anderen dacht mijn vader ooit dat
de Linkebeek ontspringt in het Wijnbrondal,
en later, dat zij de samenvloeiing is van
de Wijnborrebeek en de Verrewinkelbeek
en dus begint recht tegenover de kasteelpoort. Tenslotte bleek, na de studie van
oude documenten, dat de Verrewinkelbeek
niets anders is dan de bovenloop van onze
Linkebeek! Langs de Brouwerijstraat werd
zij soms Molenbeek genoemd; in Ukkel en
Drogenbos spreekt men van Zandbeek. Het
is dus duidelijk dat onze hoofdbeek ontspringt in Ukkel. Ook de historicus Verbesselt deelt deze mening.
De heer Raf Meurisse gaf mij de informatie
door die hijzelf ooit ontvangen had van
wijlen A. Lannoo, kantonnier bij de
gemeente Ukkel. En zó trok ik samen met
Raf naar het Zoniënwoud, even over de
Waterloosesteenweg op 220 meter vóór
de Berckmansweg (zie plan). Parallel met
deze steenweg loopt, dieper in het bos, de
heuvelkam die de scheiding vormt tussen
het watergebied van de Dijle en de Zenne;
over deze heuvelkam liep trouwens de
vroegere ‘Waalsche Weg’ tussen Brussel en
Nijvel.
Aan onze zijde van die heuvelkam bemerk
je - horizontaal gezien - een U-vormig dal:
het begin van de Linkebeek. Bij mijn
eerste onderzoek zag ik enkel droge bed-

De ondertunnelde linkebeek in het Zoniënwoud.
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dingen maar na de overvloedige winterregens vloeide er water in de geulen. Via
een gemetselde tunnel onder de Waterloosesteenweg kronkelt de gracht door het
domein Hougoumont. Je kan trouwens de
gemetselde uitgang mooi zien vanaf de
Hougoumontlaan, nabij het kruispunt met
de Kleine Hutlaan.
Oorspronkelijk volgde de Linkebeek het
natuurlijke dal tot beneden de Schilderachtige Dreef. Verrewinkelaar Robert
Boschloos herinnert zich nog de open bedding tussen de huidige Dennenboslaan/
Perkstraat en de Haagdoornlaan. Na de
verkaveling van dit gebied werd de beek
omgeleid. De heer A. Lannoo heeft, na
WO II, meegeholpen om ze ondergronds te
kanaliseren, gedeeltelijk langs de Schilderachtige Dreef. Noteer dat deze Dreef geen
riolering heeft voor oppervlaktewaters.
In principe is er dus geen vermenging van
beekwater met rioolwater!
Ongeveer vijftig meter na de Schilderachtige Dreef begint de bovengrondse loop
langs de Perkstraat. Een gedeelte van de
oevers werd verstevigd met metselwerk:
het ‘Kanaal van Demunter’ genoemd, ter
ere van de Ukkelse schepen die naast de
beek woont. Waar de Perkstraat over de
beek loopt en op Linkebeeks grondgebied
komt, stroomt de beek voorbij een moerassig
bosje waar twee bronnetjes de watervloed
versterken. Vanaf hier tot aan de Roze
Molen vormt de Linkebeek/Verrewinkelbeek
de grens tussen Ukkel en onze gemeente.
Linke bocht
In dit laatste landschap stroomt de Linkebeek thans langs grasbegroeide hellingen,
en in dit feit vonden sommigen een ver-

klaring voor het woord ‘Link’ in Linkebeek.
Ook in de ‘Geschiedenis van Linkebeek’,
verschenen in 1957, neemt men de uitleg
over van prof. A. Carnoy. ‘Link’ zou van
Angelsaksische oorsprong zijn en ‘hellend
terrein’ of ‘heuvel’ betekenen zoals de ‘golflinks’, een begraasde helling voor het golfspel. Helaas klopt deze uitleg niet. Op het
ogenblik dat de naam ontstond (vóór 1190)
waren deze grasgroene beekhellingen er niet.
Hoewel grote gedeelten van onze gemeente
toen reeds ontbost waren, vormden de
beekoevers juist de uitzondering. Op de
oude kaarten zie je een groen lint van
bomen en struiken langs de beek. En, buiten
enkele etymologische bezwaren, waren
onze voorouders zeker geen Angelsaksers.
De lieden die zich hier in het begin van de
Middeleeuwen vestigden, kwamen uit het
oosten. Het waren voornamelijk Frankische
Germanen en bij hen had ‘Link’ een andere
betekenis, nl. ‘kronkel’ of ‘bocht’, verwant met
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het Duitse ‘Gelenk’ (= gewricht). Vergelijk bijvoorbeeld met onze Hollebeek, afgeleid van
(het gewricht) elleboog, duidend op de grote
bocht bij de overgang van de Hollebeekstraat
naar de Linkebeekse Dreef.
Volgens prof. Gysseling zou ‘Link’ afkomstig
zijn van het Oudgermaanse ‘hlanku’ (= krom);
O. Smoes en prof. A. Van Loey leiden het af
van het Oudwestgermaanse ‘hlankja’ (= ring,
bocht). Twee zienswijzen die m.i. vrij dicht
bij elkaar liggen.
Vooral op oude landkaarten valt het op dat
de Linkebeek afgebeeld wordt met haar
grote bocht waarbinnen de heuvel ligt
met de kerk en de pastorij (het tussendal
van de Sint-Sebastiaanstraat is van latere
datum). Linkebeek betekent dus ‘beek met
de bocht’. Van op de plaats waar de kerk
staat, hadden onze voorouders een uitzonderlijke uitkijkpost over het Linkebeekdal
dat van Noordoost over Zuid naar Noordwest draait. Maar méér hierover in een volgende bijdrage. Andere verklaringen zoals
‘verbinding’ (de link leggen tussen wat? en
wat bijzonders?) of ‘links stromend’ (van
wat bijzonders?) doen amateuristisch aan.
Tenslotte vermelden we dat Linkebeek
nog voorkomt in Denderwindeke/Neigem
als wijk- en straatnaam (coördinaten
4°02’ - 40°48’; Lambert 126-165) en dat
er een Linkebeekhoeve is nabij Oppuurs
(coördinaten 4°14’ - 51°04’; Lambert 140,4
- 195,6). In beide gevallen maakt de weg
er een opmerkelijke bocht; de naburige
beken hebben er wel een andere naam.
Tekst: Alex Geysels
Plan: Johan Sterckx
Bronnen
> O. Smoes, Toponymie van Linkebeek,
eindwerk o.l.v. A. Van Loey,
VUB, Brussel, 1969.
> Theys & Geysels, Geschiedenis van
Linkebeek, 1957, blz. 12.
> Verbesselt, Parochiewezen in Brabant
XIX, Oudheidk. Genootschap VL Bt,
Brussel, 1985.
> R. Meurisse e.a., Ukkel Straten en Pleinen, 1985.
> Winkler Prins Encyclopedie voor Vlaanderen, Elsevier, Brussel, 1974 (trefwoord
Linkebeek).

Galaprojectie
Tien jaar
Videoclub Zennevallei
15 november - 20u
Op zaterdag 15 november nodigt Videoclub
Zennevallei (VCZ) iedereen in de Moelie
uit voor een galaprojectie naar aanleiding
van haar tienjarig bestaan. Eerst enkele
misverstanden uit de weg ruimen. Een
‘gala’-projectie wil niet zeggen dat iedereen in ‘gala’-kostuum verwacht wordt. Dus
niet in paniek naar een verhuurbedrijf
bellen om een pak te huren of naar de
winkel hollen om een avondjurk te kopen.
Iedereen is welkom in gewone kledij. De
‘gala’ slaat eerder op het programma dat
vertoond zal worden. Dat is tot in de puntjes verzorgd. Daar zit onze voorzitter,
Eddy Vannerom, voor veel tussen. Maar
ook alle actieve leden hebben hun best
gedaan om een bijdrage te leveren. Zelfs
het programmaboekje is dankzij enkele
leden uitgegroeid tot een document om te
bewaren. Volgens de voorzitter hebben we
“het mooiste programma uit onze hele
clubgeschiedenis”.
En dan, voor diegenen die ons nog niet
kennen, iets meer over het woord ‘videoclub’. Dat kan verschillende betekenissen
hebben. In ons geval staat videoclub voor
een groep liefhebbers (door sommigen te
verkiezen boven de eerder negatief klinkende benaming van amateurs) van het
medium video, niet in de zin van film
kijken maar van film maken. Je hebt
misschien zelf ook een videocamera en je
filmt er op los tijdens familiefeestjes en
op vakantie? Meestal blijven die films tot
de huiskamer beperkt omdat ze te lang
zijn, omdat er ook onscherpe, scheve,
slecht belichte beelden tussenzitten. ‘Dat
maakt voor mij geen verschil uit’, hoor ik
je zeggen. Dan moet je eens naar een

Werkavond in de videoclub: filmmontage met de
computer.

clubavond komen. Wij kunnen je tonen dat
met hetzelfde beeldmateriaal een korte
film gemaakt kan worden, aangenaam om
naar te kijken, niet alleen voor jezelf maar
ook voor vrienden en kennissen. Wie wil,
kan dan nog een stap verdergaan en films
maken om mee te doen aan wedstrijden,
maar dat hoeft niet. Videofilmclubs zitten
in de lift. In Vlaams-Brabant en Brussel
zijn er niet minder dan zestien Vlaamse
videoclubs, waarvan de oudste meer dan
dertig jaar bestaat en de jongste een
tweetal jaar.
Hoe ziet de gala-avond er uit? Je zal er
niet zomaar enkele films van de leden
kunnen bewonderen. Neen, het geheel is
bijzonder ingekaderd. Met een intro, een
overzicht van enkele activiteiten van de
voorbije jaren, aankondigingen, ... alles
op videofilm geprojecteerd op groot
scherm. Tussen de hoofdfilms worden
kleine verfilmde mopjes geprojecteerd, die
een humoristische noot toevoegen. Alle
filmpjes zijn gerealiseerd door de leden, in
teamverband, met de hele club of in
kleinere groepjes. Voor en na de projectie
en tijdens de pauze kan je bij ons terecht
voor een natje en een droogje. Er is ook
een tombola met enkele uitzonderlijke
prijzen. Alle ingrediënten dus voor een
gezellige avond. En als je al wat gepland
hebt voor die avond, kom gerust naar één
van onze clubvergaderingen. We vergaderen elke eerste dinsdag van de maand
(behalve in de schoolvakanties).
Info:
Eddy Vannerom, voorzitter, 02 305 77 68
Michelle Cooreman, secretaris, 02 380 61 65

Onze eerste activiteit van het nieuwe
werkjaar zit er ondertussen al op: met
een kleine, meer heel geïnteresseerde
groep werd er op zaterdag 25 oktober een
bezoek gebracht aan Brussel. In de namiddag werd er vanuit het station van Linkebeek gespoord naar Brussel Centraal. Daar
wachtte gids Agnes Thienpont ons op voor
een avondwandeling met als thema ‘Brussel Anders Bekeken’. De tocht bracht ons
SJOENKE I jaargang 43, nr 250 november 2003
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ondermeer naar de Sint Michielskathedraal, het standbeeld van
Karel Buls, de Grote Markt, de Hoogstraat en de Marollen. De
gids vertelde ons over de voornaamste wetenswaardigheden en
belichtte ook heel wat minder bekende feiten met anekdotes uit
de rijke geschiedenis van Brussel. Heel interessant. Omdat het
bitter koud was, smaakte het warme drankje in het eetcafé ‘t
Warm Woeter vlakbij het Vossenplein des te beter. Daarna werd
er verder gestapt richting Kapellekerk. En van die lange tocht
kreeg je toch wel honger. Dus werd er op z’n Brussels gegeten
met stoemp en bloedpens in La Grande Terasse met een goeie
geuze, kriek of lambiek er bovenop. Dan was het tijd om in
Brussel Zuid de trein terug naar Linkebeek te nemen. Iedereen
was moe maar tevreden en had heel wat kunnen opsteken over
Brussel dat op een andere manier belicht werd. Maar de KWB
zou de KWB niet zijn als er tot afscheid niet een laatste afzakkertje werd gedronken in het Kokske.
Op zondag 16 november is er de eerstvolgende kookles in de reeks
van vijf kooklessen. Hou ook vrijdag 5 december vrij. Dan gaan we
op bezoek naar het Fort van Breendonk en naar de brouwerij van
Duvel. Telkens met gids en uitsluitend voor KWB-leden.
Info: Leo Van Houdt, secretaris, 02 380 62 37

Wedergeboorte JeuLink
“Wanneer gebeurt er nog eens iets voor de jeugd?” Een veel
gestelde vraag bij de Linkebeekse jongeren. De jongerenvereniging
JeuLink lag al een tijdje op apegapen. Er werd niet veel meer
georganiseerd voor en door de jeugd, die elders vertier zocht. De
jongens en meisjes van JeuLink werden stilaan een dagje ouder en
voelden zich niet meer zo betrokken. Maar na de rust, komt de
storm, want… JeuLink staat weer op de kaart! Of toch bijna. Enkel
jongeren stapten naar de Moelie, hielden een brainstorm en een
eerste ontmoetingsvergadering. Ze bestookten elkaar met voorstellen, ideeën en interesses en besloten JeuLink nieuw leven in
te blazen. Vermits de ‘wedergeboorte’ zich nog niet zo lang
geleden voltrok, is er nog geen duidelijke ‘kern’ zichtbaar. Daarom
is JeuLink nog op zoek naar gemotiveerde jonge mensen om
samen allerlei activiteiten te organiseren. Volgende voorstellen
zitten in de pijplijn: djembélessen gecombineerd met een Afrikaanse avond, themafuiven, een survival run met het Adventureteam, een zeepkistenrace, allerlei workshops, ... Klinkt je dit als
muziek in de oren? Kom dan langs tijdens de volgende vergadering op dinsdag 18 november om 19u30 in de Moelie!
Op 29 november geeft JeuLink samen met de Moelie het startschot met Zennetoer II, het regionaal free podium waarop een
aantal beginnende muziekgroepen naar een plaatsje in de finale
mikken. Na de bekendmaking van de winnaar van deze preselectie
volgt een mega ragga-reggae fuif. Be there! You won’t regret it.
Info: Kirsten Saenen, stafmedewerker jeugd en sport,
02 380 39 89 of kirsten.saenen@derand.be
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Mobiel bellen
Infoavond KAV
20 november
Op 20 november organiseert KAV in
de Moelie een infoavond ‘GSM: haal
eruit wat erin zit’. Deze activiteit
komt tot stand met ondersteuning van
GVO-LCM. Tegenwoordig bellen meer
mensen mobiel dan met een vaste
telefoon. Ben jij al zover? Je kunt toch
wel sms’en en wappen? De hoogste
tijd om het te leren! KAV biedt je een
infoavond aan om je GSM optimaal te
leren gebruiken. De soorten GSM’s, GSM-netwerken, tekstberichtjes, de verschillende functies, bellen in het buitenland,
wap, voice-mail, roaming, simkaartjes, batterijen, menustructuur, GSM-codes, … We leggen het allemaal stap voor stap uit.
We hebben het ook over de etiquette, het stralingsgevaar, de
prijs, de veiligheid, de reglementering. Kortom 101 antwoorden
op al je vragen over GSM. Voorkennis is niet vereist, maar het is
wel aangewezen dat je een GSM meebrengt.
Het jaarlijks kerstfeest in de Moelie heeft plaats op 17 december om 19u30.
Info: Lieve Motté, 02 380 85 95

Oud ja, maar nog niet versleten
Toneelvrienden 25 jaar
21, 22, 23 november
Herinner je je nog dat ene ‘Communiefeest’ in 1978? Dit stuk,
toen opgevoerd door de KAV, was het begin van 25 jaar toneel
in Linkebeek. De KAV stond twee jaar later mee aan de wieg van
de Toneelvrienden van Linkebeek en hun ‘Baby Hamilton’. In
de beginjaren vonden de opvoeringen plaats in het Gildenhuis.
Voor heel wat acteurs een stukje nostalgie van spelen op een
podium van tafels… Het publiek genoot van komische stukken
als Mie Pladijs, De kat op het spek, Wanneer trouw je met mijn
vrouw en het Mirokel te Linkebeek.
Met het Gemeenschapscentrum de Moelie kregen de Toneelvrienden
een nieuwe stek in een gezellige zaal met heel wat faciliteiten qua
belichting, geluid en decor. In 1991 traden de Toneelvrienden voor
het eerst op in de Moelie met de komedie Doe het zelf neushoorn.
De volgende jaren stonden ondermeer volgende stukken op de
affiche: De Caraïbische zee, Drie is te
veel, Het derde woord en Nonkel Gaston
is dood... en dan is er koffie.
Gedurende deze jaren hebben heel wat
mensen hun beste beentje voorgezet
voor en achter de schermen en er mee
voor gezorgd dat de Toneelvrienden
een vaste waarde zijn geworden in
Linkebeek. Een drijvende kracht van
de toneelkring was Solange Pauwels,
van wie we begin dit jaar afscheid
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hebben genomen. Zij stichtte de vereniging en dit jubileum zou
dus ook voor haar een speciaal moment geweest zijn. De jubileumopvoering wordt dan ook aan Solange opgedragen.
De Toneelvrienden bestaan nu 25 jaar. Dat is Oud ja, maar nog niet
versleten. Het sterke enthousiasme in deze groep vrienden die al

jaren actief zijn, aangevuld met jong en nieuw talent, laat de
Toneelvrienden toe op hetzelfde elan verder te werken. Ze dragen
het amateurtoneel een warm hart toe. Oud ja, maar nog niet
versleten is meteen ook de titel van het jubileumstuk, een komische detective van Hilda Vleugels in regie van Eddy Vannerom.
De opvoeringen vinden plaats op 21, 22 en 23 november in de
Moelie. Zie ook blz. 14.
Zin in een voorsmaakje? Kijk dan vanaf begin november naar
‘Man bijt hond’ op TV 1. De Toneelvrienden maken hun opwachting in de afsluiter ‘Zonder handen’.

Oud ja, maar nog niet versleten
Komische detective van Hilda Vleugels
Regie: Eddy Vannerom
Vrijdag 21 en zaterdag 22 november om 20u
Zondag 23 november om 15u
Kaarten: 7 euro (vvk en kassa) of 6 euro (studenten
en 60-plussers) te verkrijgen bij de leden, telefonisch
op het nummer 02 378 08 20, via de website
www.geocities.com/toneelvriendenlinkebeek,
en in GC De Moelie.

Deuren open voor oma en opa
Oudercomité GBS De Schakel
Niet te geloven, de herfstvakantie is alweer achter de rug. In
GBS De Schakel is er de eerste maanden hard gewerkt. Niet

alleen de verplichte leerstof wordt met de grootste zorg verwerkt, ook de diverse projecten krijgen alle aandacht. Zo
gingen de ‘grote kleintjes’ van het eerste en tweede leerjaar
een dag naar de Zoo. Eerst met de trein naar Antwerpen en
vervolgens met een aantal gidsen langs de tientallen diersoorten in de dierentuin. Voor de kinderen was het een onvergetelijke afronding van een aantal leerrijke lessen over de dierenwereld. En het bewijs dat leren ook leuk kan zijn. En dan waren
er de zangsessies in de Moelie, waar de verschillende klassen
aan meededen. Dat zijn toch de extra’s die onze school de
moeite waard maken. En niet alleen voor de kinderen trouwens,
want ook aan ouders en grootouders wordt gedacht. Zo was het
op 7 november weer tijd voor ons (twee)jaarlijkse grootouderfeest. Dit keer onder een andere vorm weliswaar. Voor het eerst
maakten we er een ‘oma- en opa-deurdag’ van. Vanaf ‘s ochtends vroeg mochten de grootouders alle klassen bezoeken
tijdens de lesuren. Zo ontdekten ze hoe het er tegenwoordig
aan toegaat in de schoolbanken. Ze zagen hun kleinkinderen in
hun vertrouwde klasomgeving en maakten kennis met een
manier van lesgeven die zij wellicht nooit hebben gekend. Of is
er misschien niet zoveel veranderd? Van half tien tot half elf
konden ze genieten van een stukje taart met koffie en ’s middags was er zelfs de gelegenheid om van een warme maaltijd te
genieten. We zijn er zeker van dat de opa’s en oma’s met volle
teugen hebben genoten van dit initiatief. En het was eens iets
anders dan een voorstelling met ieder een dansje en een liedje.
Na het grootouderfeest kijken we uit naar de eindejaarsfeesten.
Met Sinterklaas op kop die op vrijdag 5 december op bezoek zal
komen. Niet alleen wordt het de hele dag feestvieren voor de
kinderen, we willen er ook voor de volwassenen een gezellige dag
van maken. Daarom bereiden het schoolteam en het oudercomité
momenteel een leuke naschoolse activiteit voor waar ook de
ouders van kunnen genieten. Meer hierover verneem je via
De Schakel en de kinderen.
Melden we tenslotte dat de werkzaamheden aan de Van Dormaelstraat zo langzamerhand op hun einde lopen. We zijn benieuwd of
de nieuwe ‘kiss & ride-strook’ het verkeer aan de school wat
vlotter zal doen verlopen. Laten we als ouders in ieder geval het
goede voorbeeld geven en de regels respecteren. Anders wordt
het al gauw een ‘hit & bite-strook’.
Joost Berends - Oudercomité GBS De Schakel
SJOENKE I jaargang 43, nr 250 november 2003
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Fakkeltocht en eindejaarsreceptie
Cultuurraad
13 december

Quiz Cultuurraad

Op zaterdag 13 december organiseert de Cultuurraad van Linkebeek haar jaarlijkse eindejaarsreceptie. Net als de receptie zelf
wordt de Fakkeltocht, die vooraf wordt georganiseerd, stilaan
een traditie.
Om 19u start de fakkeltocht aan de Moelie. Het parcours wordt
lichtjes gewijzigd, maar blijft doenbaar voor gezinnen met
kinderen. Om ongevallen te voorkomen, vragen wij aan de
deelnemende ouders om hun kinderen geen nylonkledij aan te
trekken. Zoals ieder jaar wordt er halfweg een kleine rustpauze
gehouden waar je kan genieten van een ‘opkikkertje’. Bij aankomst in de Moelie worden alle fakkels gedoofd in emmers met
water en kan de receptie van start gaan. Zij die niet meegaan
tijdens de fakkeltocht, worden in de polyvalente zaal van de
Moelie verwacht om 20u30. De receptie wordt dit jaar opgeluisterd door Marino Punk. Een verrassing van formaat!
Het bestuur van de Cultuurraad nodigt alle leden van de aangesloten verenigingen, alsook iedereen die GC De Moelie een warm
hart toedraagt, uit op deze receptie om het jaar gezellig keuvelend bij een glas en een hapje af te sluiten.

Overleg en denkwerk bij de winnende ploeg.

Chiro Sjoen
Het is niet omdat het vorig jaar één groot feest was, dankzij het
vijftigjarig bestaan of het sublieme kamp in Tsjechië, dat we dit
jaar niet kunnen spreken van een uniek Chirojaar. Integendeel,
Chiro Sjoen breidt uit en verlegt zijn horizonten. Naast de speelclub, rakkers, toppers, kerels en aspi’s is een spetterende, nieuwe
tak ontstaan: ‘de jefkes’. De allerkleinsten kunnen zich makkelijker integreren omdat ze zich in een groep bevinden waar het
leeftijdsverschil niet zo groot is. Bovendien zijn de ‘groteren’ er
om de ‘kleintjes’ op te vangen in die grote bende van mensen
jong en oud.
Over die ‘groteren’ gesproken... de aspi’s blijven ook niet bij de
pakken zitten. Hun eerste aspi-café is achter de rug en doet
reeds dromen van de volgende editie. The place to be voor dit
evenement is ’t Schoolke (de lokalen van Chiro Sjoen), Hollebeekstraat 262 A, 1630 Linkebeek.
Een laatste, maar daarom niet onbelangrijke, mededeling is het
weggaan van leidster Els Aelvoet. Zij heeft zich jaren ingezet
voor de Chiro. Daarom willen we haar bedanken. Het was tof
om al die dingen samen met jou mee te maken. Bedankt voor je
inzet, je humor en je bereidwilligheid! We zullen je missen.
SJOENKE I jaargang 43, nr 250 november 2003

Op zaterdag 18 oktober organiseerde de Cultuurraad van Linkebeek haar jaarlijkse quiz. Het waren weerom de vier broers
Otten (Rik, Jan, Wim en Carlo) die instonden voor de organisa-

tie en het opstellen van de vragen. Luk Deveen presenteerde
en Johan Sterckx, Myriam Van Uffelen en Jef Motté vormden de
jury. De technische ondersteuning werd verzorgd door Luk Ostyn
en Guy, Linda en Christine stonden in voor de bar.
Zoals steeds waren alle quiztafels op voorhand gereserveerd.
Jammer dat sommige ploegen hun kat stuurden. Geen nood
echter want de vrij gekomen tafels werden prompt ingenomen
door aanwezige toeschouwers.
Het peil van de quiz lag zeer hoog dit jaar. Volgend jaar zal het
niveau van de vragen aangepast worden aan de herseninhoud
van de doorsnee Linkebeekenaar. Maar uiteindelijk blijft het
toch de bedoeling om er een gezellige avond van te maken en
niet om professionele quizfanaten aan te trekken. Hartelijk
proficiat aan de leden van de winnende ploeg: Johan, Marleen,
Gino, Tina en Ingrid. Het was reeds voor de tweede keer op
rij dat zij de quiz wonnen. Maar zoals steeds blijft ons motto
‘meedoen is belangrijker dan winnen’.
Uitslag Quiz Cultuurraad 2003

1
2
3
3
5
6
7
7
9
10
10
12
13
14
15
16
16
18
19
20

ploeg
Zondagjoggers
Schild en Vriend
Limamei
Kapitein Wim
DKL
Patty’s Boys
Skoette
KAV
The Family
Net echt
Legally Blond
Bigaro’s
Corrupte jury
De Biolieten
Remadimadi
Tutti Frutties
De Interims
De winnende ploeg
Les Truttes
Stuurden hun kat

behaalde punten
77
71,5
67
67
62
61
55
55
49
47
47
46
45
43
41
29
29
28
27,5
0

VERENIGINGSNIEUWS
11
Sportoverleg Linkebeek

Adventureteam Teek-it-Iezie

De judoclub, de KAV met turnen, de Gezinsbond met conditietraining, de KBG met petanque en het Adventureteam Linkebeek
vormen het Sportoverleg Linkebeek. Met dit nieuwe overlegorgaan
beschikken de sportclubs over een platform waar ze gemeenschappelijke problemen of thema’s kunnen bespreken (infrastructuur,
ledenwerving, …). Elke aangesloten sportclub kan bovendien
aanspraak maken op financiële, logistieke en promotionele ondersteuning vanuit vzw ‘de Rand’. Met het sportondersteuningsbeleid
wil vzw ‘de Rand’ de Nederlandstalige sportclubs in de
faciliteitengemeenten een
duwtje in de rug geven. De
clubs hebben hiermee ook een
officieel aanspreekpunt voor
externe organisaties zoals de
provinciale sportdienst, Bloso,
enzovoort. Voorzitter van het
nieuwe Sportoverleg Linkebeek
is Johan De Sauter. Het sportoverleg Linkebeek zal deel
uitmaken van de Cultuurraad
Johan De Sauter,
Linkebeek.

Adventureteam Teek-it-Iezie is geboren: hip hip hoera! De
trotse voorzitter is Marc Moorkens. De fiere bestuursleden zijn:
Noémie De Goÿ (secretaris), Pieter De Bruycker (penningmeester), Roel Leemans en Werner De Strijcker (sportcoördinatoren),
Janik De Goÿ, Joke De Bruycker en Dirk Vankelegom.
Ben je niet bang om wat pit in je leven te brengen? Ben je
niet bang voor avontuur? Sport je graag? Of wil je gewoon iets
‘nieuws’ proberen? Dan ben je bij deze nieuwe Linkebeekse
vereniging aan het juiste adres. De bedoeling is niet alleen mee
te doen aan survivalruns. We willen vooral avontuurlijke en niet
alledaagse sporten, zoals klimmen, speleologie, rafting, oriëntatie, fietstochten, avontuurdagen met het gezin,... voor een zo
groot mogelijk publiek toegankelijk maken. We zullen dit zo veel
mogelijk proberen in samenwerking met andere Linkebeekse
verenigingen.

voorzitter Sportoverleg.

Info: Kirsten Saenen, 02 380 39 89, kirsten.saenen@derand.be

Ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant
LAHN
Wij moeten alarm slaan! Het provinciaal ruimtelijke structuurplan
bevat plannen die voor de Linkebeekse natuur en het aangenaam wonen desastreus kunnen zijn. Van ‘landschappelijk waardevol agrarisch
gebied’ op het gewestplan kan Linkebeek in één trek omgedoopt
worden in ‘stedelijk gebied rond Brussel’. Dit houdt in dat niet alleen
Linkebeek-centrum en Put Kalevoet maar heel het grondgebied met
Holleken, de velden rond de Perkhoeve en Laborelec en alle andere
mooie plekjes volgebouwd kunnen worden, zelfs met “vermeerdering van het aantal bouwlagen”, d.w.z. met hoogbouw! Linkebeek
zou er slechter voorstaan dan Alsemberg, Rode en Beersel. Alleen
Drogenbos zou hetzelfde lot beschoren zijn. Wij weten wel dat er
tussen plannen en uitvoeren heel wat tijd kan verlopen, maar na één
generatie kan het al zover zijn. Wat te doen? Elke burger of vereniging met rechtsvorm kan protest indienen bij provincie of gemeente
tot eind november (zie ook blz. 16). Alle informatie ligt ter inzage
in het gemeentehuis en deels in de Moelie. Er zijn drie bundels. In
de ‘kaartenbundel’ is kaart 51 belangrijk, in de bundel ‘samenvatting’
blz. 11, en in de ‘tekstbundel’ blz. 287 tot 290. We moeten erkennen dat er heel mooie algemene zinnen instaan over natuur en open
ruimten, maar voor Linkebeek wordt er niets concreets vermeld,
terwijl dit voor andere gemeenten wel gebeurt. Vooral de kaart 51
maakt ons ongerust. Wie begaan is met de toekomst van onze nog
mooie gemeente kan een model van bezwaarschrift afhalen van het
internet: www.vlaamsbrabant.be of in de Moelie.

Overleven in Brugge
Op zondag 26 oktober heeft ons team voor een tweede maal
meegedaan aan een survivalrun in Brugge. Het waren deze keer
allemaal duo-mannenteams en één moedige solorunner: Yves
Moens. Hij heeft een mooie prestatie neergezet en nogmaals de
grenzen van menselijk lichaam afgetast. Bij de duoteams waren
Maxime De Goÿ en Roel Leemans het buitenbeentje. Met een
leeftijdsverschil van twintig jaar zijn ze er prachtig in geslaagd
elkaar goed aan te vullen. Ben Houbrechts en Ward Homan
kwamen samen met hen aan de finish. Verder waren er nog de
volgende teams: Rastateam (Jan De Sauter en Janik De Goÿ),
The Coolrunners (Werner Destrijcker en Bruno Cozijns), The
Playboys (Pieter De Bruycker en Stefaan De Backer), De Bergjeanetten (Piet Verstappen en Joris).
Ze eindigden allemaal op een uitstekende plaats en hebben
vooral weer heel wat plezier beleefd. Onze volgende activiteit
is een bezoek aan de klimzaal van Leuven, waar naast de klimmuur, ook een speleobox en een touwenparcours op ons wachten. Afspraak op 30 november om 13u aan ‘t Schoolke (Holleken).
Kostprijs per activiteit: 7,00 euro.
Indien je interesse hebt om mee te gaan of gewoon op de
hoogte wilt gehouden worden van onze activiteiten, mail dan
naar adventureteamlinkebeek@hotmail.com

Info: Alex Geysels, 02 380 73 93
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12 vereniging in de kijker

“Gezinsbond moet niet groter worden,
wel meer activiteiten organiseren”
Een gesprek met Marleen De Schepper, voorzitster van de Gezinsbond
Linkebeek telt volgens cijfers gebaseerd op de laatste verkiezingsuitslag nog zo’n 1.200 Vlamingen op 4.500 inwoners. Dat betekent
dat er ruw geschat nog zo’n driehonderd Vlaamse gezinnen zijn
die terecht kunnen bij de Linkebeekse Gezinsbond. Het publiek om
leden te werven is klein, beseffen ze bij de Gezinsbond. “Maar we
hebben niet de ambitie om veel groter te worden. We willen daarentegen wel ons aanbod verbeteren”, aldus Marleen De Schepper.
Marleen De Schepper is voorzitster van het nieuwe bestuur dat
de Linkebeekse Gezinsbond nieuw leven inblaast. “De Gezinsbond in Linkebeek telt zo’n zeventig leden, wat zeker niet slecht
is. De nieuwe, jonge ploeg zorgt voor leven in de brouwerij. Zo
kwamen dit jaar Liesbeth Ostyn-Marinus (penningmeester), Tina
Otten-Oelbrandt (bestuurslid) en ikzelf het bestuur versterken.
Ik ben er in feite ingetuimeld door mijn buurman. Norbert Cael
was voorzitter van de Gezinsbond Linkebeek en vroeg mij om
eens mee te komen naar een vergadering. Zo ben ik ermee
begonnen”, vertelt Marleen De Schepper.
Nieuwe ploeg, nieuwe activiteiten
“De nieuwe ploeg zette enkele nieuwe activiteiten op het
getouw zoals bijvoorbeeld het koken met kinderen. Dat was een
schot in de roos. Met moederdag konden de kinderen bij de
Gezinsbond een dessertenbuffet klaarmaken. De ouders werden
uitgenodigd om te komen proeven. Zo’n activiteiten willen we
nog organiseren. Uiteraard blijft onze gewone werking ook
verder lopen. Zo is er de jaarlijkse tweedehandsbeurs van
kinderkleding en speelgoed in de Moelie en de jaarlijkse uitstap
naar een pretpark. Afgelopen jaar gingen we naar de Efteling,
waar de aangesloten gezinnen konden rekenen op een fikse
korting. Zo’n activiteiten kosten onze vereniging natuurlijk
geld, maar het is niet de bedoeling om winst te maken. Winst
maken doen we één keer in het jaar met onze spaghettiavond.
Met de opbrengst daarvan kunnen we de andere activiteiten,
die geld kosten, betalen.”
“De conditiegym donderdagavond, onder leiding van een kinesiste, kan steevast op een vijftiental enthousiaste deelneemsters rekenen. En vorige maand zijn we opnieuw gestart met de
jogging op zondagmorgen, onder leiding van gewezen veldloopkampioene Els Peire. De deelnemers moeten geen schrik hebben.
Deze jogging kan door iedereen worden meegelopen. Er zijn
oefeningen op maat en de afstand bedraagt zo’n vijftal kilometer. Om in vorm te blijven, doe ik ook mee. Ik weet dat het niet
altijd makkelijk is om op zondag veel volk warm te maken voor
een jogging, maar we hebben toch al wel onze vaste kern. Onze
jaarlijkse wedstrijdjogging organiseren we nu al twee jaar niet
meer. We moesten steeds beroep doen op dezelfde vrijwilligers,
en op de duur ben je wel altijd met één of andere activiteit
begaan. Het afsluiten van straten en seingevers vinden is niet
makkelijk, vandaar dat we nu onze energie in andere activiteiten willen steken. Zo groeit de idee om een heuse zeepkistenSJOENKE I jaargang 43, nr 250 november 2003

race te organiseren. De plannen zijn nog niet rond, maar er
bruist iets rond de vergadertafel”, glundert Marleen, die ook lid
is van de Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) van Linkebeek.
Thuis in Linkebeek
Marleen De Schepper woont samen met haar echtgenoot Johan De Sauter sinds 1980 in Linkebeek. Johan is voorzitter
van de judoclub en de kinderen van het gezin zijn ook in het
verenigingsleven actief. Jan (20), Eva (15) en Tine (11) zitten
alle drie in de Chiro en de judo. “Maar ze zijn helemaal niet
verplicht om naar de judo te gaan omdat vader voorzitter is”,
voegt Marleen eraan toe. “We laten soms een ballonnetje op
over verhuizen, om te zien wat de reactie is bij onze kinderen.
En ze twijfelen niet. Ze voelen zich thuis in Linkebeek. Deze
stek heeft voor hen een morele waarde. Ze zijn hier opgegroeid
en willen hier blijven. We zijn hier zowat ingeburgerd. Ik ben
zelf van Willebroek afkomstig, maar voel mij hier thuis”, besluit
Marleen.
Joris Herpol

COLUMN
13

Reporterende
vlieger
Iedereen koning - deel 3
Ik verkoop grasmachines als zoete broodjes. Ook al is het gras
altijd groener aan de andere kant, dat gras moet ook gemaaid
worden. En dan komt een grasmachine goed van pas. Het gras
van mijn buurvrouw bijvoorbeeld, is groener dan het gras in
mijn tuin. Ik heb weliswaar geen tuin, maar dat is niet belangrijk, want ook al had ik een tuin, dan nog zou het gras van mijn
buurvrouw groener zijn geweest. Logisch, want mijn buurvrouw
woont aan de andere kant. Vanuit mijn gezichtspunt bekeken
tenminste. Vanuit het gezichtspunt van mijn buurvrouw is mijn
gras, dat ik niet heb, groener. Maar dat gras moet niet gemaaid
worden. En dat is tijd gespaard. Om de zolder leeg te pompen
bijvoorbeeld. Mijn buurvrouw, met het groenere gras, heeft
namelijk haar kelder op haar zolder gestoken, met het idee ‘dan
kan ik er niet invallen, in mijn kelder’. Nu heeft mijn buurvrouw
echter een gat in haar dak. Als het regent, lopen haar zolder én
haar kelder onder water. Bijgevolg: grasmachine kapot. Stond
in haar kelder. Als ik zo zie wat mijn buurvrouw aan de hand
heeft, dan ben ik toch blij dat ik geen zolder heb. Het nadeel
is wel dat ik er niets op terugvind. Op mijn zolder die ik niet
heb, bedoel ik. Mijn buurvrouw daarentegen heeft wél een
zolder. Maar zij vindt op haar zolder ook niets terug. Wat is dan
eigenlijk nog het nut van een zolder? Dingen erop steken die je
niet terugvindt? Daar valt best iets voor te zeggen. Waar bevinden zich dingen die je niet terugvindt? Op zolder! Makkelijk
te onthouden. Tegenover dingen die je wel terugvindt... tja,
die kunnen overal liggen. Behalve op zolder. Onlangs was mijn
buurvrouw haar sleutel kwijt. Na lang zoeken heeft ze die teruggevonden. Dus die sleutel lag niet op zolder. Waar die sleutel
dan precies lag, dat weet ik niet. Kan overal geweest zijn. Op
de ijskast, op de koelkast, op de frigo. Kijk eens: een ding dat
je terugvindt, bijvoorbeeld een sleutel, kan maar liefst op drie
verschillende plaatsen liggen. Dit in tegenstelling tot dingen
die je niet terugvindt. Zulke dingen moet je maar op één plaats
gaan zoeken: de zolder. Handig toch. Mijn buurvrouw heeft dan
ook alle dingen die ze niet terugvindt op haar zolder gestoken.
Het probleem is echter dat mijn buurvrouw binnenkort moet
verhuizen. Heel het huis moet leeg, dus ook haar zolder. En begin maar eens op zolder dingen te zoeken die je niet terugvindt.
En vooral: waar moet mijn buurvrouw de dingen die ze niet
terugvindt zetten? In haar kelder misschien? (einde)
Bjorn

Staalkaart Linkebeek
Karel Vanderhaegen
1) naam (bijnaam): Karel Vanderhaegen, bijnaam: Charel
2) adres: Stationsstraat 71
3) leeftijd: 66 jaar
4) kinderen en kleinkinderen:
één dochter: Karin (39) en
twee kleinkinderen: Lien (14)
en Tim (11)
5) huisdieren: vroeger wel, nu
niet meer
6) beroep: gepensioneerd,
vroeger: postbode in Ukkel
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: voetbal: vroeger eerst
speler en dan trainer van de eerste ploeg van Koninklijke Voetbalclub Holleken Linkebeek. Nu help ik de club met het kuisen van
de kantine en de kleedkamers. Ik ben al van mijn tien jaar actief
bij voetbalclub Holleken Linkebeek. Naast voetbal ben ik ook
actief in de tuin waar ik verschillende vormen in mijn haag snoei.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: altijd al in
Linkebeek gewoond
9) mooiste plekje van Linkebeek: Wijnbrondal, mooie vallei,
is één van de rustigste plekjes in de buurt
10) lelijkste plekje van Linkebeek: dan moet je goed kunnen
zoeken, ik ken er geen
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: de schoonste
gemeente van de hele provincie. Ik heb hier alleen goeie herinneringen aan. Vooral met het voetbal. Toen ik als trainer met de
ploeg kampioen speelde en toen de ploeg promoveerde van derde
naar tweede provinciale. Maar dat is nu meer dan 15 jaar geleden.
12) huidige indruk van Linkebeek: te veel verkeer. Je mag
in de dorpskom maximum 50 km/u rijden en er wordt tegen
100 km/u doorgevlogen. Er wordt ook te veel Frans gesproken.
Linkebeek heeft faciliteiten voor de Franstaligen, maar nu is het
bijna omgekeerd: faciliteiten voor de Nederlandstaligen.
13) held in de wereld: Winston Churchill. Toen ik een gast van
7 jaar was, maakte ik de bevrijding mee. Die man in Brussel
zien! Dat was voor mij een echte held.
14) held in Linkebeek: hier zijn geen helden. Of ja toch: de
soldaten die hier onder de oorlog doodgeschoten zijn.
15) wie zou je voor één dag willen zijn? mezelf, ik voel me
goed
16) rijst, pasta of aardappelen? rijst
17) bier of wijn? bier
18) ijs of gebak? ijs
19) kat of hond?: een kat, want ik heb er vroeger één gehad
20) krant: Het Laatste Nieuws
21) lievelingsprogramma / film? Nieuws en actualiteitenprogramma’s, sport- en ook spelprogramma’s (Blokken op TV1)
22) lievelingsboek? geen
23) lievelingszanger(es)/muziekgroep? geen
24) merk auto: een 14 jaar oude BMW-okkazie
25) extra: lid van de petanqueclub Linkebeek, die vijf jaar
geleden werd opgericht
‘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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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
zondag 23 november - 15u
De Moelie
tickets: 7,00 euro (kassa en vvk), 6,00
euro (studenten en 60 +)

ZENNETOER
FREE PODIUM
ZENNEVALLEI
ZA 29-11

CONNIE NEEFS &
JEAN BOSCO SAFARI
DE DROMENDIEF
ZO 07-12

MUZIEK

MUZIEK - THEATER

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 free podium.
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 wor-

Veren is een klein stadje waar het lekker
leven is voor kinderen. Tot er een heel
vreemd personage opduikt. De kinderen
durven niet meer naar bed, durven niet
meer dromen, want dan verschijnt de ‘dromendief’ en die steelt de dingen waarvan
ze dromen. De leukste eerst natuurlijk.
Ook Jolientje is doodsbang om spulletjes
kwijt te raken. Op een avond is opa op be-

den 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. Zennetoer 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.

zoek en aan hem vertelt ze wat er scheelt.
Hij begrijpt haar angst en samen proberen
ze er wat aan te doen.
Karel Verleyen zorgde voor een spitse
tekst, Jean Bosco Safari voor liedjes die
meteen in het oor blijven hangen en
Connie Neefs brengt een onvergetelijke
vertolking. Het geheel kadert in een hip
decor. Al deze ingrediënten maken van De
Dromendief een onvergetelijk muzikaal
theateravontuur.

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)

15u - De Moelie
tickets: 9,00 euro (kassa), 7,00 euro (vvk),
5,00 (abo)

De optredens vangen aan om 20u. Iedere
groep speelt gedurende 20 minuten.
De avond wordt afgesloten met een fuif.
De preselectie in de Moelie verloopt in
samenwerking met JeuLink en Chiro Sjoen.
20u – De Moelie
tickets: 2,00 euro (vvk en kassa)
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ZENNETOER TWEEDE EDITIE
ZONKO ALS EERSTE NAAR
FINALE
Zaterdag 11 oktober was het gezellig druk in Jeugdhuis Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw. Aanstormend muziektalent uit alle
hoeken van Vlaams-Brabant gooide zich in de eerste preselectie
van Zennetoer II voor de leeuwen, zijnde de professionele jury
en het publiek. Eén van de zes geselecteerde muziekgroepen
zou deze avond een plaatsje in de finale van dit regionaal
free podium veroveren. Het oordeel van de jury, bestaande uit
professionele muziekmakers en passionele muziekliefhebbers,
is goed voor 70% van het resultaat. Maar het komt er ook op
aan het publiek te veroveren, want de stem van het publiek telt
voor 30% van het eindresultaat mee.
Van Franstalige pop met exotische geluidjes (Zonko) over experimentele synth (Applemoose) naar instrumentale muziek van
klassiek geschoolde muzikanten (Caravan Cockpit): al na drie
groepen bleek het voor de jury een zware opdracht te worden!
Pole Star zette de stap naar het stevigere werk met rock-metal-grunge, die Initial krachtdadig verderzette. Crescent sloot
deze eerste preselectie af met gitaarpop, waarna de dj de fuif
op gang trok. Na rijp beraad besloot de jury met een gelijke
stand tussen Initial en Zonko. En met Zonko als publiekslieveling was de winnaar van deze eerste preselectie meteen bekend.
Als je dit Sjoenke leest, zijn de tweede preselectie (25 oktober
in CC De Meent) en de derde preselectie (8 november in GC De
Boesdaalhoeve) reeds voorbij. Wil je de laatste preselectie
live meemaken? Haast je dan op 29 november naar de Moelie
in Linkebeek. Het talent van eigen bodem mag gezien worden!
Steun deze jonge muzikanten en bepaal zelf het resultaat door
mee te stemmen. Het eerste optreden start om 20u. Achteraf is
er een ragga-reggae fuif georganiseerd door JeuLink. Dat alles
kost slechts 2,00 euro.
Kirsten Saenen

GROEPSTENTOONSTELLING
‘DE WERKENDE MENS’
Voor de tiende keer organiseerde GC De Moelie ter gelegenheid
van het kermisweekend op 10, 11 en 12 oktober een groepstentoonstelling voor amateur-kunstenaars uit Linkebeek en
omgeving.
In 1993 schreven achttien kunstenaars zich in voor de eerste
groepstentoonstelling. Er werd geen thema opgegeven. De
expo kende een onverwacht grote belangstelling met meer
dan driehonderd bezoekers. Daarom besliste de toenmalige
bestuurscommissie van de Moelie om ieder jaar tijdens het
kermisweekend een gelijkaardige tentoonstelling in te richten
en voortaan telkens te werken rond een bepaald thema. In 1994
werkten de kinderen rond het thema ‘Dromen’. In 1995 werd er
gewerkt rond het thema ‘Linkebeek’. In 1996 werden er werken

tentoongesteld van ‘overleden Linkebeekse kunstenaars’. Inwoners van Linkebeek stonden vrijwillig hun privé-kunstwerken af
om ze aan een ruim publiek te tonen. In 1997 werd samen met
het Linkebeeeks Archief de expo ‘Linkebeek van 1900 tot 1960
opgezet’. Met fotomateriaal, oude prentkaarten, affiches, gebruiksvoorwerpen, … werd een overzicht gegeven van het leven
in Linkebeek tijdens deze periode. In 1998 kwamen opnieuw de
plaatselijke kunstenaars naar buiten rond het thema ‘Erotiek’. In
1999 werden ‘Portretten en karikaturen’ geëxposeerd. In 2000
werkten de kinderen van de gemeentelijke basisschool rond
‘Ruimtevaart’. In 2001 was ‘Beestenboel’ het onderwerp waarover werd geschilderd. Van vorig jaar herinneren we ons de expo
rond het thema ‘Water’.
Dit jaar was ‘De werkende mens’ aan de beurt. Een minder
toegankelijk thema, maar toch nog vijftien kunstenaars namen
deel. Zoals steeds kwamen er verschillende kunstdiciplines aan
bod. Het peil van de getoonde werken was goed en de opkomst
was meer dan bevredigend. Gezien het steeds weerkerende succes van deze tentoonstelling besliste de programmeringscommissie van de Moelie om dit initiatief verder te zetten. Het valt
op dat er nog nooit werd gewerkt rond ‘Natuur’ en dit ondanks
het feit dat Linkebeek toch een uitzonderlijk mooie en groene
gemeente is. Hiermee lichten wij meteen een tipje van de sluier
op voor 2004. Het exacte thema wordt begin 2004 kenbaar
gemaakt. Op naar de volgende tien jaar?
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Interesse lessen Nederlands
blijft stijgen
Vzw ‘de Rand’ biedt reeds een aantal jaren lessen Nederlands aan
in zijn gemeenschapscentra. We kunnen stilaan vergelijken. En wat
constateren we? Ieder jaar ontvangen we meer cursisten. In 1999
schreven 188 cursisten zich in om Nederlands te leren. Nu zitten we
aan 244 cursisten. Dit jaar zitten onze klassen in Wezembeek-Oppem en Linkebeek vol. In Kraainem is nog enkel plaats in één klas.
De opkomst voor de infodag in Wemmel was zeer groot. Vele mensen
hebben ons gecontacteerd voor informatie over lessen Nederlands.
Als ons aanbod niet voldoet, hebben we deze mensen doorverwezen. Bij andere aanbieders van lessen Nederlands hoor je hetzelfde
verhaal. De interesse voor Nederlands zit duidelijk in de lift. Wat zijn
de oorzaken voor die groeiende interesse? Verschillende factoren
spelen: de gevraagde meertaligheid in het bedrijfsleven, het succes
van het Nederlandstalig onderwijs, contact met de handelaars en de
buren, … De cursisten blijven in ieder geval komen!

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

Hoera, een jubileum! Maar wat nu?
Praktische info over hoe je een
jubileum viert
Je viert een jubileum met je vereniging, maar je weet niet goed
hoe dat aan te pakken? De provincie Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met de vier erkende archief- en documentatiecentra (ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-KULeuven en Liberaal Archief) een cursusreeks
voor verenigingen die naar aanleiding van een jubileum activiteiten willen organiseren. Een jubileum is dikwijls hét moment
voor verenigingen om naar buiten te treden met hun verleden,
maar even dikwijls stuiten ze daarbij op het probleem van
gedegen informatieverzameling. De cursus reikt verenigingen
praktische informatie en inspiratie aan om dergelijke vragen op
te lossen. De cursusdagen zijn zaterdag 8 november 2003, 10
januari, 7 februari en 13 maart 2004. Ze vinden plaats in het
provinciehuis in Leuven. Per bijeenkomst is er een algemeen
gedeelte, gevolgd door thematische workshops. Per vereniging
kunnen maximaal twee deelnemers inschrijven. Inschrijven is
gratis.
Info:
Dienst cultuur provincie Vlaams-Brabant, tel. 016 26 76 77,
cultuur@vl-brabant.be

‘Buiten Gewone Buurt’

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 ruimtelijke 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
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De voorbije jaren erkende de Koning Boudewijnstichting meer dan
honderdvijftig ‘Buiten Gewone Buurten’. Met deze campagne wil de
KBS een open en dynamisch partnerschap stimuleren, waarin buurtbewoners samen met het gemeentebestuur werken aan de verwezenlijking van een concreet buurtproject. De oproep wil projecten
steunen die op duurzame wijze de kwaliteit van het samenleven van
de buurt/wijk of woonkern verbeteren, die de gemeenschap duidelijk
voordeel brengen en die gedragen worden door een open, breed en
gevarieerd partnerschip van bewoners, samen met het gemeentebestuur, instellingen, bedrijven, handelaars, verenigingen. Een geselecteerde Buiten Gewone Buurt ontvangt financiële steun. Afhankelijk
van de aard van het project en rekening houdend met de grenzen
van het totale budget, bepaalt een externe jury de omvang van
deze steun (van 2.500 euro tot 6.000 euro) om dit project te helpen
realiseren voor 30 november 2005. De aanvragen worden verwacht
vóór 17 november 2003.
Info: www.kbs-fbr.be of Pascale Criekemans, tel. 02 549 02 14,
criekemans.p@kbs-fbr.be

RAND-NIEUWS
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Anders gaan leven, begin met jezelf
Peil vanaf 22 november
hoe ‘groen’ je bent
Wie vindt dat we te veel verspillen, dat we te veel met de
auto rijden, dat we ongezond
eten? Kortom, wie vindt dat we
roofbouw plegen op onze aardbol, en dat ook dikwijls aan de
cafétoog verkondigt, kan nu de
proef op de som nemen en meedoen aan EcoScore. EcoScore is een project waarbij minstens
honderd gezinnen zich verbinden om gedurende drie maanden
een aantal milieuvriendelijke tips in de praktijk te brengen. Het
gaat om eenvoudige acties die je in het huishouden kan toepassen. Een douche nemen in plaats van een bad of het televisietoestel uitzetten in plaats van op stand-by te laten staan.
Spaarlampen gebruiken, biologische streekproducten kopen, de
bus of de fiets nemen in plaats van de auto, de verwarming een
graadje lager zetten, enzovoort. Je milieuvriendelijke activiteiten worden omgezet in een ‘ecologische voetafdruk’, die
aanduidt hoeveel we van de aarde verbruiken. Gezinnen die hun
acties drie maanden volhouden, kunnen rekenen op een mooie
prijs, zoals een abonnement op de Lijn of gratis groene stroom
van Nuon. EcoScore start op 22 november met een evenement in
het nieuwe provinciehuis in Leuven. Inschrijven kan vanaf nu.
Op de website www.ecoscore.be kan je alvast de test doen om
te zien hoe groot je ‘ecologische voetafdruk’ is. Misschien zet
deze test je wel aan om mee te doen met EcoScore?

Speakers’ Corner
Prestigieuze lezingenreeks
Vzw ‘de Rand’ stelt voor de vierde keer drie interessante sprekers voor in zijn lezingenreeks Speakers’ Corner. Op 9 december
2003 doet Paul Dujardin van Bozar in de Lijsterbes zijn visie
over ‘De rol van cultuur in een multiculturele stad’ uit de doeken. Op 10 februari 2004 spreekt Luc Coene van de Nationale
Bank in de Bosuil. Op 2 maart 2004 geeft Bruno Gryseels van
het Tropisch Instituut in de Boesdaalhoeve een uiteenzetting
over ‘De gezondheidscrisis in het Zuiden: een humanitaire verplichting of welbegrepen eigenbelang’.
Speakers’ Corner geeft het woord aan prominente Nederlandstalige sprekers uit de academische, culturele en politieke wereld.
Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Er wordt telkens
simultaanvertaling voorzien naar het Frans, Engels en Duits. Zo
kunnen ook anderstaligen probleemloos deze lezingen volgen.
Info:
Ingrid Laporte, 02 456 97 80, info@derand.be, www.derand.be

Liefde… Amaai! Caramba!
Doe mee aan de Junior Journalist
Wedstrijd

Info:
www.ecoscore.be of tel. 016 23 26 49

Cultuur mee(s)maken
Ouderenweek van 17 tot 23 november
Het Ouderen Overleg Komitee (OOK) plaatst de ouderenweek
van 17 tot 23 november in het teken van ‘cultuurmee(s)maken’.
De ouderenweek stimuleert ouderen om deel te nemen aan
activiteiten op vlak van ons cultureel erfgoed, oude ambachten, de volkscultuur, ouderen en film, musea, amateurkunsten,
activiteiten met verschillende culturen en verschillende generaties. Het OOK zet senioren aan om beelden en verhalen uit het
verleden op te halen. Aan de hand van een ‘herinneringskoffer’, tekeningen, of een vraag over bijvoorbeeld eetgewoonten
vertellen ouderen hun verhalen. Het werken met herinneringen
is een belangrijk onderdeel in de activiteiten van ouderenverenigingen.
Op de website www.seniornet.be vind je onder ‘ouderenweek’ de
brochure die veel interessante tips en adressen voor activiteiten en uitstappen geeft.
Info:
tel. 02 209 34 51 of www.seniornet.be

Verliefd zijn, je eerste lief, de ultieme date, een vakantielief,
liefdesbrieven, aanmaken, uitmaken, vlinders in de buik, krop in
de keel, twijfel, onbereikbaarheid, de ultieme verleidingstruc.
Vrienden en vriendinnen. Samen gekke dingen doen. Hachelijke
avonturen beleven. Niet aanvaard worden. Haten.
Vriendschap, liefde, haat: een onuitputtelijke bron. En… het
onderwerp van de Junior Journalist Wedstrijd 2004. Zit je in de
derde graad van het basisonderwijs of in het secundair onderwijs en vind je schrijven leuk? Doe dan mee met de Junior
Journalist Wedstrijd van het Davidsfonds, de grootste wedstrijd
creatief schrijven voor jongeren. Waag je kans en win interessante prijzen zoals een boekenpakket, een vakantieweekend,
een stage als journalist, een ontmoeting met je favoriete
schrijver of journalist, een geldprijs. Wees wel snel, want je
werkstuk moet voor 30 november 2003 kant en klaar aankomen
op onderstaand adres.
Info over deze wedstrijd vind je op www.davidsfonds.be of
Junior Journalist Wedstrijd, Blijde Inkomststraat 79-81,
3000 Leuven, fax 016 31 06 08, jjw@davidsfonds.be
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BURENGERUCHT
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COLUMN

SINT-GENESIUS-RODE
Nigel Williams
De Penismonoloog
14 november - 20u
Hier is het dan: het enige, echte antwoord op ‘De Vagina Monologen’. Net zoals Eve Ensler ging praten met 200 vrouwen, ging
Nigel Williams op onderzoek uit en praatte met de Vlaamse
mannen over de relatie 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
het concept, regie en tekst, Nigel Williams voor tekst en spel.
tickets: 10,00 euro (kassa), 8,00 euro (vvk), 6,00 euro (abo)

Kinderateliers
15, 22, 29 november - 9u30 tot 12u
‘Camouflage’ - van 7 tot 12 jaar
Dans, muziek, zang, knutselen, verhalen vertellen… Laat je
meeslepen door het donkere continent Afrika en ontdek een
nieuwe wereld. Leg je camoufl age af!

‘In andere sferen’ - van 4 tot 6 jaar
Wil je graag een prins zijn in het sprookje van Assepoester?
Een boskabouter? De boze heks? Of ben je liever vrouw Holle of
Klein Duimpje? Het kan allemaal. We maken kroontjes, lappen
schoenen, spinnen wol, … en zingen en bewegen. (15/11)
En zou je het ook leuk vinden om met je spiegelbeeld een gesprekje te voeren? Of jezelf te schminken in een prins, een leeuw
of een tovenaar? Je mag je verkleden, schminken en we brouwen
een feestje op het ritme van de Afrikaanse troms. (22/11)
Of ben je benieuwd hoe Boeddhistische monniken mandala’s
maakten uit vergankelijke materialen zoals boter of zand? We
leren je ook je eigen mandala te ontwerpen en te kleuren. (29/11)
kostprijs: 13,00 euro voor drie ateliers, 9,00 euro voor leden
Gezinsbond

Greta Vandenplas en Stephen Collins
16 november - 15u

Moeder Wanjke
Een grote herfstwandeling maken, moe thuiskomen en toch lekker smullen zonder te veel moeite, het kan met vooraf gemaakte
ovenschotels die zo op tafel kunnen.
Gratin van bloemkool op zijn Frans
> 1 mooie bloemkool, 400 g gehakt (half varken, half kalf ), 1 ui.
> Voor de béchamelsaus: 50 g boter, 50 g bloem , ½ l melk,
1 knoflookteentje geperst, peper, zout, muskaatnoot.
> De gespoelde en gereinigde bloemkooltuiltjes kort koken in
licht gezouten water, niet langer dan 8’. Laten uitlekken.
> Maak een witte saus met boter, bloem en melk. Kruid met
peper, zout en muskaat en voeg het geperste teentje look bij
de saus, slechts enkele minuten voor het einde van de bereiding. Van het vuur af voeg je de gehakte peterselie toe.
> De gehakte ui goudblond laten worden in een braadpan met
hete boter, het gehakt toevoegen en roerbakken zoals voor
bolognesesaus.
> Een ovenschotel goed insmeren met boter, beleggen met de
bloemkoolroosjes, het gehakt erover strooien en met de witte
saus bedekken. Beleggen met enkele stukjes boter en in de
oven schuiven gedurende 15 à 30 minuten.
Deegwaren op zijn Zwitsers
Reeds verschenen in Sjoenke van mei ‘95 met nog andere éénpansgerechten. Zoek ze nog maar eens op. Het loont de moeite.
Voor wie het niet direct terugvindt, hier nogmaals het recept.
> Kook 250 g deegwaren (tagliatelle, cappellini, fettuccine,
farfalle, stelline, …) zoals vermeld op de verpakking. Voeg
een eetlepel olie toe, dan kleven de deegwaren niet.
> Bak 100 g spek in dobbelsteentjes en 150 g gehakt. Doe
dit in een brede braadpan en roer voortdurend tot het mooi
uiteenvalt. Hou apart.
> Stoof de volgende groenten: 1 ui, 1 prei, 2 knoflookteentjes,
4 tomaten in blokjes. Als ze beetgaar zijn, voeg je er een
doosje maïskorrels bij.
> Schik de deegwaren in een kom. Schep het groenten- en
vleesmengsel hierover. Beleg met sneetjes mozarella of
andere kaas.
> Laat gratineren.

Greta Vandenplas en Stephen Collins brengen een recital met ernstige liederen en lichte muziek. Greta’s unieke, lage vrouwenstem, de
contralto, charmeert. Zij ‘zingt’ niet maar smeekt, bidt, treurt en
lacht met haar stem. Ze volgt zangstages bij befaamde musici om
haar repertorium uit te breiden. Ze wordt professioneel begeleid
door pianist Stephen Collins. Hij is een vaste gast in de Boesdaalhoeve en geeft les aan de musicalafdeling van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij een zeer geliefd pianoleraar is. De
opbrengst van dit alles gaat integraal naar het ‘centrum voor dagopvang van mentaal gehandicapten’ van vzw De Poel in Tenbroek.
tickets: 6,00 euro; reserveren via De Poel, 02 380 40 45

Een toemaatje: twee aperitiefhapjes
Ze moeten niet gebakken worden en kunnen op voorhand worden
bereid. Bewaar ze wel in de koelkast als je ze niet onmiddellijk
opeet. Als ‘ondergrond’ neem je zoute aperitiefkoekjes.
Beleg één: 50 g gehakte walnoten, 100 g verse roomkaas en een
flinke klont boter mengen.
Beleg twee: 100 g boter, 75 g Danish Blue of andere blauwe
schimmelkaas, en 1 eetlepel gehakte peterselie mengen.
De ingrediënten samen roeren tot een kneedbaar deeg. Op de
toastjes smeren of, nog feestelijker, in een spuitzak met gegroefd mondstuk en een roosje op elk koekje spuiten.

Info en tickets: De Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
www.deboesdaalhoeve.be, info@deboesdaalhoeve.be

Smakelijk,
Moeder Wanjke
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ACTIVITEITENKALENDER
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

NOVEMBER
15

20u

Videoclub-Zennevallei

Gala-voorstelling

GC De Moelie

02 305 77 68

18

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

18

19u30

Quiltatelier

Patchwork

GC De Moelie

02 375 03 44

20

19u30

KAV

Gespreksavond ‘GSM’

GC De Moelie

02 380 85 95

21

20u

Toneelvrienden

Oud ja, maar nog niet versleten

GC De Moelie

02 387 08 20

22

20u

Toneelvrienden

Oud ja, maar nog niet versleten

GC De Moelie

02 387 08 20

23

15u

Toneelvrienden

Oud ja, maar nog niet versleten

GC De Moelie

02 387 08 20

25

14u

KBG

Koffietafel

GC De Moelie

02 380 83 85

29

20u

De Moelie en JeuLink

Free Podium Zennetoer

GC De Moelie

02 380 77 51

DECEMBER
2

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

2

20u

Videoclub Zennevallei

Clubbijeenkomst

GC De Moelie

02 305 77 68

3

14u30

Kantklosatelier De Tralie

Kantklossen

GC De Moelie

KWB

Bezoek aan Fort van Breendonk en
Duvelbrouwerij

5

02 380 62 37

7

15u

Connie Neefs en Jean-Bosco Safari

De dromendief

GC De Moelie

02 380 77 51

13

19u

Cultuurraad

Fakkeltocht + eindejaarsreceptie

GC De Moelie

02 380 77 51

16

11u

KBG

Kerstfeest

GC De Moelie

02 380 83 85

16

19u30

Quiltatelier

Patchwork

GC De Moelie

02 375 03 44

17

19u30

KAV

Kerstfeest

GC De Moelie

02 380 85 95

20

20u

Sint-Ceciliakoor

Kerstconcert

GC De Moelie

02 380 94 10

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
MAANDAG

DONDERDAG

KAV
Turnen – 20u
Sint-Ceciliakoor
Repetitie – 20u

Brei-atelier - 19u
Gezinsbond
Conditietraining – 20u30

VRIJDAG
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

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

Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30
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
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SJOENKE
is een uitgave van
de cultuurraad,
het gemeenschapscentrum
De Moelie en vzw ‘de Rand’.

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

ZENNETOER
FREE PODIUM ZENNEVALLEI
29-11 > 20u
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
Michelle Cooreman
Joris Herpol
Pascale Leemans
Luk Ostyn
Marc Sluys

CONNY NEEFS
& JEAN BOSCO SAFARI
DE DROMENDIEF
07-12 > 15u
De Moelie

WWW.APPLAUS.BE

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.

