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Linkebeek: stedelijk gebied?
> Het gemeentelijk nieuws is in dit nummer
beknopter dan anders, want na de zomervakantie kwam de gemeenteraad slechts
twee keer samen. Dat betekent niet dat het
gemeentebestuur helemaal is stilgevallen.
Diverse wegenwerken, de opstelling van het
Gemeentelijk Structuurplan, de dringende
verbouwingswerken aan het gemeentehuis en
de opmaak van de begroting van volgend jaar
zijn de belangrijkste taken waarmee onze
gemeentebestuurders zich de voorbije
maanden bezig hielden.
> Het storend sluipverkeer, de toenemende
verkeershinder als gevolg van vaak noodzakelijke herstellingswerken en het onveiligheidsgevoel irriteren vele, vooral oudere Linkebeekenaren. Deze problematiek komt ook aan
bod bij de opmaak van het Gemeentelijk
Structuurplan en bijhorende verkeersstudie.
Pasklare oplossingen liggen echter niet
zomaar voor de hand. Volgens deskundigen
zullen de verkeersproblemen nog toenemen.
Precies één jaar (12 december 2002) geleden
werd de bevolking tijdens een eerste hoorzitting geïnformeerd over de opmaak van het
Gemeentelijk Structuurplan. Sedertdien heeft
de bevolking er bijna niets meer over gehoord,
behalve dat “een verklarend document” op
het gemeentehuis kon worden ingekeken. Wie
onder ons is dat gaan lezen? Intussen werd
eind november de ‘startnota’ aan de gemeentelijke stuurgroep voorgelegd. Wanneer de
tweede informatievergadering zal plaatsvinden, is momenteel niet geweten. Dit plan,
dat kadert in het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (PRS), kan voor de toekomst van
onze gemeente erg belangrijk zijn. Het openbaar onderzoek over het PRS werd op 1 december afgesloten en op de valreep heeft ons
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schepencollege toch nog een bezwaarschrift
aan de provincie overgemaakt. In het PRS
zou heel Linkebeek immers als potentieel
stedelijke kern opgenomen worden binnen
het zogenoemde Vlaams Stedelijk Gebied rond
Brussel. De definitieve beslissing hierover
moet nog wel door het Vlaams Gewest worden
genomen, maar in het geval dat Linkebeek
definitief als stedelijke kern weerhouden
blijft, ziet de toekomst van onze gemeente
er op planologisch vlak plots een stuk
onzekerder en gevaarlijker uit. Al is een deel
van Linkebeek dichtbebouwd, toch is 40%
van het grondgebied groene ruimte en kan er
van een opvulling van die open ruimten via
hoogbouw en een hogere woondensiteit geen
sprake zijn. Dat dit standpunt door het
schepencollege werd ingenomen kan ons
alleen maar verheugen, want we weten hoe
groot bij hen de liefde voor het aanpalend
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is. De laatste
jaren werd steeds duidelijker dat deze liefde
vooral was ingegeven door de drang naar een
wettelijke tweetaligheid. Maar evenmin als
het overgrote deel van hun achterban
wensen zij echter te worden opgezadeld met
alle problemen die een feitelijke uitbreiding
van de grootstad met zich zou meebrengen.
Vandaar het bezwaarschrift.

> In de aanloop naar de eindejaarsfeesten
nodigen wij iedereen uit op de eindejaarsreceptie van de Cultuurraad op zaterdag
13 december in de Moelie.
Het jaarlijkse kerstconcert van het SintCeciliakoor en de Orfeusacademie heeft plaats
op zaterdag 20 december in de kerk.
We wensen al onze lezers prettige en vredevolle eindejaarsfeesten.

STANDPUNT
03

Kiezen tussen oude postkaarten
of een surrealistisch portret
Bijna vijftig jaar na de ‘Geschiedenis van Linkebeek’ komen plots twee nieuwe geschiedkundige boeken
over ons dorpje op de markt. Een merkwaardig feit dat onze aandacht verdient. Beide boeken zijn uitsluitend in het Frans geschreven en beide schrijvers zijn inwijkelingen die hier al méér dan dertig jaar
wonen.

‘Surréaliste et paradoxale Belgique’ is
geschreven door M. Bolle De Bal. Vanuit
zijn ervaringen als gemeenteraadslid van
Linkebeek wil hij een “wetenschappelijke”
ontleding maken van de taalproblematiek
in België. Hij is immers ook oud-professor
in de sociologie.
Het boek is uitgegeven in Frankrijk. Het
voorwoord is van een zekere Kanozsai en
bestaat in het ophemelen van Franstalige
gemeenteraadsleden die geen Nederlands
willen spreken in de faciliteitengemeenten
en in het gif spuwen op de Vlamingen.
In het boek zegt de heer Bolle De Bal van
zichzelf dat hij geen Nederlands kent.
Dat is, volgens hem, de schuld van de
Vlamingen die altijd in het Frans met hem
hebben gepraat! Het verwondert ons dan
ook niet dat dit boek in de voorbije editie
van het FDF-blad Carrefour de hemel werd
ingeprezen.
Wie geïnteresseerd is in de politiek en de
taalproblematiek van Linkebeek tussen
1965 en 2000 en wie de Franstalige standpunten en gevoelens verwoord wil zien,
vindt in dit boek zijn gading. Maar wie op
zoek is naar objectiviteit, een professor
waardig, komt bedrogen uit. Het Vlaamse
standpunt komt niet of nauwelijks aan bod
en de auteur heeft evenmin weet van het-

geen zich op parochiaal vlak - niet onbelangrijk op taalgebied - heeft afgespeeld.
Hij erkent dit trouwens op blz. 207. Verder
blijken veel wetenschappelijke theorieën
achteraf fout omdat bepaalde feiten niet
gekend of niet verder onderzocht waren.
Wie de situatie hier écht kent, weet dat
Vlamingen meestal gastvrij zijn en geen
problemen hebben met anderstaligen. Zij
verlangen alleen respect en verdragen
geen arrogantie en misprijzen. En ja, wij
gaan akkoord met de stelling dat, internationaal gezien, het Frans nu nuttiger is
dan het Nederlands (blz. 237), maar op
Belgisch vlak - en hierover gaat toch het
boek - klinkt zo’n uitspraak hooghartig,
voorbijgestreefd en schadelijk voor de
verstandhouding. Deze ‘nuttigheidstheorie’
heeft haar beste tijd gehad. Het francofone extremisme oogt zelfs een tikkeltje
surrealistisch als je kijkt naar de samenstelling van de klassen in de Nederlandstalige afdeling van onze gemeenteschool.
Nogal wat Franstaligen in de rand kiezen
ervoor om op z’n minst hun kinderen een
elementaire tweetaligheid mee te geven.
We zouden bovendien graag zien hoe de
auteur de Engelstalige Canadezen in
Québec van die “superieure internationale
nuttigheid” zou overtuigen.

‘Linkebeek, tiroir aux souvenirs’ is van
een heel andere orde. Met dit werk is
J. Dubreucq niet aan zijn proefstuk toe,
want in 1972 verscheen van zijn hand het
tweetalige ‘Linkebeek in oude postkaarten’. Dit idee heeft hij verder uitgewerkt
en uitgebreid: kaarten, foto’s, affiches,
reproducties... telkens voorzien van commentaar over ongeveer 150 blz.
Omdat de beelden voor zichzelf spreken
zal de geboren en getogen Linkebeekenaar
minder belang hechten aan deze commentaren. Maar ze blijven het lezen waard. Het
valt op dat Dubreucq met veel eerbied en
milde humor over onze voorouders spreekt.
Vandaar dat hij de volle medewerking
heeft gekregen van het Linkebeeks Archief.
Alle Nederlandstalige literatuur met
inbegrip van de ‘Geschiedenis van Linkebeek’ heeft hij grondig doorgenomen,
hetgeen weinigen hem zullen nadoen.
De auteur gaf zijn werk in eigen beheer uit
en zag, omwille van het financiële aspect,
af van een tweetalige of Nederlandstalige
versie. Hij stelt al het basiswerk echter
gratis ter beschikking voor wie de Nederlandse editie wil uitgeven. De Cultuurraad
zal dit ongetwijfeld in overweging nemen.
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UIT DE GEMEENTE
04 aan de politieke pols

Reglementering brandpreventie voor
horeca, markten en kermissen
Uit de gemeenteraad van 3 november
> Dit jaar gingen de zittingen van de
gemeenteraad nog nauwelijks door op
de afgesproken derde maandag van elke
maand. En het gaat blijkbaar van kwaad
naar erger, want de oktoberzitting had
slechts op 3 november plaats, de novemberzitting werd begraven en de volgende
vergadering is wellicht pas op 22 december. Dat wordt een lange zitting aangezien
ook de bespreking en goedkeuring van de
begroting 2004 op de agenda zal staan.
> De gemeenteraad keurt de oprichting en
de statuten van de vzw Soetkin unaniem
goed. Dit gebeurde voor de tweede keer
omdat de bevoegde minister nog enkele
juridische bezwaren had bij de eerste beslissing van 26 mei. Deze beslissing maakt
het mogelijk dat de OCMW’s van Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek een
gezamenlijke vzw oprichten om de kinderopvang in deze drie gemeenten te regelen
en te ondersteunen. Dit zou hoofdzakelijk
gebeuren via een dienst van opvanggezinnen. De OCMW-voorzitter lanceerde
hiervoor een oproep in de Gemeentelijke
Mededelingen en Sjoenke van november.

Nieuwe verkeerssignalisatie op het
Gemeenteplein.
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> Vervolgens moet de gemeenteraad een
aanvullend verkeersreglement over de
verkeerssignalisatie op het Gemeenteplein
goedkeuren. Het gaat over het plaatsen
van verkeersborden voor parkeerverbod en
éénrichtingsverkeer alsook over het aanbrengen van de nodige grondmarkeringen.
De oppositie begrijpt niet waarom het nieuwe
parkeerreglement niet aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Reeds geruime tijd
overweegt het schepencollege het parkeren
te regelen door het invoeren van een
‘blauwe zone’, maar blijkbaar durft ze deze
beslissing niet doordrukken. De burgemeester bevestigt dat dit voorstel nog
steeds onderzocht wordt en kadert in de
aan gang zijnde mobiliteitsstudie. Een
oppositieraadslid wil weten of er meer toezicht komt op de naleving van de verkeerssignalisatie. Hierop antwoordt de burgemeester dat de wijkagenten instaan voor
deze controle en dat de politiezone
momenteel werk maakt van de aanwerving
van bijkomende politieagenten. Aangezien
het parkeerregelement in deze beslissing
niet is opgenomen, onthouden twee
oppositieleden zich en stemt één raadslid
tegen.

> Mevrouw Carine Miesse nam in de loop
van dit jaar ontslag als gemeenteraadslid.
Aangezien zij de gemeenteraad vertegenwoordigde in de participatieraad van de
Franstalige gemeenteschool moet zij door
een ander gemeenteraadslid in deze functie worden vervangen. Arlette Liétar wordt
met 10 stemmen en 3 blanco’s als opvolger
aangeduid.
> Het schepencollege kon in de loop van
september de betrekking van een voltijds
ambt van onderwijzer(es) in de Franstalige school vacant verklaren, alsook een
deeltijdse (12/36) betrekking van administratieve hulp in de Nederlandstalige
school. De raad bekrachtigt deze beslissing éénparig. De kandidaturen voor deze
betrekkingen moesten tegen 15 november
ingediend worden.
> De gemeenteraad gaat akkoord met het
lastenboek voor het afsluiten van een
lening van 148.500 euro voor de aankoop
van een nieuwe vrachtauto met bijhorende kraan.

Markten, kermissen en horeca moeten op termijn voldoen aan nieuwe regels inzake brandveiligheid.

UIT DE GEMEENTE
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> Na de definitieve goedkeuring van het
administratief personeelsstatuut kan het
gemeentebestuur eindelijk werk maken van
de aanwerving van nieuw administratief
personeel en arbeiders. De kandidaturen
verschenen in de belangrijkste Nederlandstalige kranten en leverden een aantal
kandidaten voor de diverse betrekkingen
op, behalve voor een nieuwe medewerker
(niveau B) voor de dienst grondbeleid.
De raad legt de vergoeding vast voor de
juryleden die de aanwervingsexamens zullen voorzitten.
> De provinciale technische commissie
keurde een ontwerp van reglement inzake
brandpreventie goed voor markten,
kermissen en in tenten met een bezetting
vanaf 100 personen. Het is de bedoeling
deze reglementering eenvormig te maken
voor alle gemeenten in de provincie. Het
reglement moet er ondermeer voor zorgen
dat kramen en attracties op elk ogenblik
voor brandweerwagens bereikbaar zijn,
zeker wanneer het gaat om kramen of
wagens waarin gebakken of gebraden
wordt en waar eventueel gasflessen aanwezig zijn. Bij het opstellen van tenten

zal er een attest nodig zijn dat bevestigt
dat de tent volgens de plaatsingsvoorschriften werd opgebouwd en wordt er
toegezien op het aantal voorgeschreven
uitgangen.
Naar aanleiding van dit voorgestelde
reglement klaagt de oppositie de chaos
tijdens de laatste rommelmarkt aan. “De
brandweer zou bij brand inderdaad heel
wat problemen ondervonden hebben. De
voetgangers konden vele voetpaden niet
gebruiken omdat automobilisten hun
wagen niet reglementair parkeerden.” De
oppositie vindt het voorgelegde reglement waardevol, maar vraagt zich voor
de tweede maal tijdens deze zitting af of
het Linkebeekse gemeentebestuur in de
toekomst er gaat in slagen al deze reglementen beter te doen naleven. Volgens
LK2000 onderschat de meerderheid ook
het parkeerprobleem in het dorpscentrum.
Probleem dat in de komende jaren alsmaar
groter dreigt te worden. De oppositieleden
onthouden zich op dit punt.
> Ook voor horecazaken wordt de reglementering inzake brandbeveiliging
strenger. Uitgangspunt is een voorstel van

reglement opgemaakt door de provinciale
werkgroep brandpreventie waarin alle
Vlaams-Brabantse brandweerkorpsen zijn
vertegenwoordigd. De bestaande horecazaken worden eerst geïnventariseerd en
voor 31 december 2005 door de brandweer
gecontroleerd. Uiterlijk drie jaar later
moeten ze volledig met de nieuwe reglementering in orde zijn. Een nog op te
richten opvolgingscommissie zal op de
eventueel uit te voeren aanpassingswerken toezien. Nieuwe horecazaken
moeten onmiddellijk aan de reglementering voldoen. Linkebeek behoort tot de
hulpverleningszone Halle-Lennik. De
gemeenteraad keurt deze nieuwe reglementering éénparig goed.
> De gemeenterekening 2002 wordt ter
goedkeuring voorgelegd. Ondanks de
moeilijke financiële situatie van talrijke
andere gemeenten gaat het onze gemeente
financieel nog steeds voor de wind. Het
begrotingsoverschot is in de gewone
dienst opgelopen tot ruim 2 miljoen euro
en in de buitengewone dienst (voor
investeringen en leningen) tot 616.000
euro. Niettegenstaande dit riante kasoverschot keurt de oppositie de rekening niet
goed. Zij beschuldigt de meerderheid
ervan de inkomsten systematisch te
onderschatten en de uitgaven te overschatten, wat natuurlijk aanleiding geeft
tot deze mooie spaarpot. Zoals het reeds
vele jaren het geval is, werden ook vorig
jaar heel wat voorziene uitgavenkredieten
niet gebruikt. “Waren deze voorziene
uitgaven dan wel echt nodig?”, vraagt de
oppositie zich af. En indien dat wel het
geval was, dan was het de taak van de
meerderheid om het geld van de belastingbetaler effectief en efficiënt te gebruiken.
De gemeenterekening 2002 wordt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.
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UIT DE GEMEENTE
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Uit goede bron
Eindejaarsfeesten
Zoals elk jaar wordt het dorpscentrum voor
de eindejaarsfeesten feestelijk verlicht. Er
zijn inwoners die het wat overdreven vinden,
vooral als ze vaststellen hoeveel uren de
gemeentearbeiders in de weer zijn met het
opstellen van palen en lichten, precies op
een ogenblik dat straten en pleinen, met het
vallen van de bladeren, een extra opveegbeurt kunnen gebruiken. Wat meer discretie
zou inderdaad niet misstaan want overdag
zijn al deze palen en slingers niet bepaald
mooi. Om deze verlichting aan te vullen
werd zopas nog 2.850 euro uitgegeven.
Het Linkebeekse schepencollege vindt dat
Linkebeek ook zijn kerstmarkt moet krijgen
en kocht een tiental kerstkramen aan om
tijdens een weekend in december een
gezellige kerstsfeer voor het gemeentehuis
te creëren. Of die er echt zal komen, is niet
evident gezien het groot aantal auto’s dat
dagelijks van het Gemeenteplein één grote
parking maakt.
Borstkankeronderzoek
Het schepencollege heeft op 3 november beslist dan toch mee te werken met de vzw
LOGO Pajottenland/Zennevallei en het AZ VUB
voor de borstkankerscreening. Vrouwen die
daarvoor in aanmerking komen moeten op
dit ogenblik reeds een persoonlijke uitnodiging gekregen hebben. Het onderzoek heeft
plaats op 23 en 24 december. De ‘mammobiel’ zal naast het gemeentehuis staan.

college voor naast de afrit van de school
een nieuw gebouwtje op te richten. Aangezien deze grond de eigendom van de
kerkfabriek is, zal die hiermee akkoord
moeten gaan. De kerkfabriek had een reeks
opmerkingen gemaakt en eisen gesteld
zodat stedenbouw de aangevraagde bouwvergunning onder deze omstandigheden
weigerde af te leveren. Onlangs had een
overlegvergadering plaats tussen stedenbouw, kerkfabriek en gemeentebestuur om
alsnog tot een oplossing te komen. Wat
deze besprekingen hebben opgeleverd is
niet gekend.
Afwatering
De Klaprozenweg, een verkaveling aan het
Op-Linkebeek, heeft last met de verliesputten die regelmatig vollopen, overstromen
en voor geurhinder en smurrie op de openbare weg zorgen. In afwachting van een
definitieve oplossing werd besloten de putten regelmatig te laten leegpompen zodat de
hinder voor de omwonenden wordt beperkt.
Soortgelijk probleem doet zich al jarenlang
voor aan het eind van het Schaveypad ter
hoogte van het kruispunt met het Bospad.
Regelmatig vormt zich daar een poel van
afvalwater die deze mooie omgeving ontsiert. Er zou nu onderzocht worden of er niet
een klein zuiveringsstation opgericht kan
worden om dit aanslepend probleem op te
lossen. De oplossing om de riolering door te
trekken door het Schaveypark naar het
lagergelegen Dwersbos is niet haalbaar.

Gemeenteschool
In 2006 loopt het huurcontract voor het
schoolpaviljoen, dat momenteel in de pastorijtuin staat, ten einde. Omdat er dan een
tekort aan lokalen zal zijn, stelt het schepen-

Overval
De eerste werkdag na het ingaan van de
wintertijd werd de Delhaizewinkel op het
Gemeenteplein voor de tweede maal over-

Niet iedereen blij met de kerstverlichting.

De school is op zoek naar nieuwe lokalen.
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vallen. Vorige keer knuppelde de uitbater
de overvaller de winkel uit, maar deze keer
gingen drie gemaskerde mannen er met de
kassa vandoor. Verschillende klanten waren
in de winkel aanwezig, maar gelukkig werd
er geen geweld gebruikt.
Structuurplan
De opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan werd op de info-avond van
12 december 2002 ingeleid. De volgende
informatievergadering was voor september
2003 gepland. Het studiebureau Iris Consulting heeft met wat vertraging, op 20 november een eerste werkdocument, de ‘startnota’,
aan de begeleidingscommissie voorgelegd.
Dit document omschrijft de huidige toestand
inzake ruimtelijke ordening en geeft een
opsomming van alle bestaande plannen.
Men zoekt naar de knelpunten, de mogelijkheden en kwaliteiten van het grondgebied.
Er wordt rekening gehouden met alle activiteiten in de gemeente: wonen, open ruimten
(landbouw en natuur), economie (handel,
bedrijven), recreatie (sport en toerisme) en
verkeer (wegverkeer, zwakke weggebruikers,
openbaar vervoer). De begeleidingscommissie, waarin het schepencollege, de Gecoro
en enkele vertegenwoordigers van sociaalculturele verenigingen (waaronder een vertegenwoordiger van de Cultuurraad en van
de Moelie) zetelen, moesten voor 10 december hun achterban over dit eerste werkdocument informeren en bemerkingen en
suggesties verzamelen. Nadien zal het
studiebureau overgaan tot het uitwerken van
het voorontwerp van het structuurplan.
Wanneer de tweede informatievergadering
eraan komt, is momenteel nog niet bekend.

Klaprozenweg kampt regelmatig met overstromingen.

VERENIGINGSNIEUWS
vereniging in de kijker 07

Samen creatief bij kunstkring Complex
Een gesprek met Lien Lameire
De pensionering lonkte bij nagenoeg alle leden van de huidige kunstkring Complex toen ze het penseel
voor het eerst tussen de vingers knepen. Van hun afstuderen aan Academie De Meiboom in Halle besloten ze geen eindpunt maar een beginpunt te maken en een kunstkring op te richten. Nu vijf jaar later
komt de groep nog altijd wekelijks met hetzelfde enthousiasme samen.
Lien Lameire is er van het prille
begin bij. “We waren alle acht gewoon om samen te werken en
vroegen ons af waarom niet door
te gaan. Anders verwateren de contacten toch en misschien ook wel
wat we hadden geleerd.” De leden
van Complex waren allemaal bijna
met pensioen toen ze inschreven
voor ‘Tekenkunst’ aan de academie, goed voor een studie van maar
liefst acht jaar. “Als je kinderen
en kleinkinderen hebt én uit gaat
werken is het praktisch onmogelijk
om ook nog eens zelf aan kunst te
doen. Vandaar dat we wachtten
tot het pensioen in zicht was.”
Met het diploma op zak gingen de afgestudeerden op zoek naar
een naam voor hun groep. “Complex staat zowel voor het complexe van de werken en de materialen (aquarel, acryl, olieverf,
pastel) als voor de complexe samenstelling van de groep. We
gingen van start met zeven vrouwen en één man. Ondertussen
breidden we uit tot acht vrouwen en twee mannen.” Aanvankelijk vond Complex een onderkomen in Alsemberg, maar ondertussen kreeg de kunstkring zijn vaste stek in gemeenschapscentrum de Moelie. “Op een gegeven ogenblik telde onze
vereniging nog maar vier personen. Toen hebben we er andere
leden bijgehaald. Nu zijn we voltallig. Als iedereen er is, zit het
lokaal vol. En dan is het één plezier, die donderdagnamiddag.”
Affiches
“Vreemd is dat er eigenlijk niemand van ons in Linkebeek zelf
woont. We komen wel uit de omgeving, zoals Beersel, Halle,
Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Op zich vormt dat geen
probleem, hoewel ik vind dat wij eigenlijk eerlijkheidshalve een
bijdrage zouden moeten leveren aan de cultuurraad van Linkebeek”, zegt Lien Lameire. Toch levert Complex ook bijdragen
aan de gemeenschap door bijvoorbeeld affiches voor activiteiten van andere verenigingen te verzorgen.
“Iedereen is evenwaardig bij Complex. Tegenwoordig stellen we
per maand iemand verantwoordelijk voor de groep. Die bepaalt
wat we doen. Ik teken bijvoorbeeld dolgraag meiden, maar nu
ben ik bezig met een vrij abstract werk met monotype als techniek omdat dat nu onze opdracht is. Je leert heel wat bij door
te kijken hoe anderen een werkje aanpakken. En er is hoegenaamd geen jaloezie of naijver in de groep. Telkens een doek af
is, zetten we het op de schildersezel en spuien kritiek. Eerlijk,

maar zonder kwetsend te zijn.
Wie van op afstand een werkje
bekijkt, heeft daar vaak een
ander zicht op. Het is opvallend
en eigenlijk weinig begrijpelijk
hoe we allemaal zo’n verschillende schilderijtjes afleveren
terwijl we dezelfde opleiding
volgden.” Tussen twee bijeenkomsten van Complex in wordt
het schildersgerief ook aangeraakt. “Ik denk dat iedereen
thuis wel werkt. Eens terug van
onze samenkomst moet je je
boeltje laten drogen. Eventueel
uit nieuwsgierigheid probeer je
dan al eens een techniekje uit.
En de week nadien moet je het gerief voor de volgende bijeenkomst weer klaarleggen.”
Expositie
Bij een speciale gelegenheid krijgt een gevierde een kaart met
fragmenten uit andermans werk, wat de groepsgeest ten goede
komt. Als groep exposeerde de kunstkring één keertje in de
Moelie. “Sommigen nemen wel deel aan een expositie links of
rechts. Zelf deed ik dat eens in de Moelie en in Koksijde. Tentoonstellen is bijzonder spannend. Je hebt al die tijd op iets
gekeken en dan confronteer je je werk met mensen die je totaal
niet kent. Ik vind het telkens des te waardevoller als onbekenden een werkje van mij kopen. Hoewel moet gezegd dat het me
soms zwaar valt om er afstand van te nemen.”
De groep volgde ook al eens een week cursus in Nederland en
vindt dergelijke initiatieven voor herhaling vatbaar. Ook binnen
de kunstkring worden er elkaar technieken aangeleerd. Zo volgde
Julien Timmermans een opleiding om ‘passe-partouts’ te snijden
en gaf zijn kennis door aan de groep. “Het vergt heel wat handigheid en precisie om dat goed te doen, maar een kunstwerkje
oogt zoveel mooier met een passe-partout en een kadertje errond. Vooral omdat je al eens in de marge van je werkje een
kleurtoets zet en die kan je verstoppen met een mooie boord.
Ik noem dat wel eens een ‘cache-misère’.”
Het snij- en plakwerk vergt een grote concentratie. Maar dat is
bij het maken van het kunstwerkje zelf niet anders. “Er is veel
geduld voor nodig en je moet vooral blijven geloven dat het wel
eens zal lukken”, besluit Lien Lameire.
An Van hamme
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Kerstfeest
KAV
17 december - 19u30 - De Moelie
Op woensdag 17 december organiseert KAV haar jaarlijks Kerstfeest. Het wordt weer een gezellige avond met alles erop en
eraan: een hapje en een drankje, een kersttoneeltje van eigen
bodem en als afsluiter het zingen van enkele kerstliedjes. Deze
avond heeft plaats op 17 december om 19u30 in de Moelie.
Niet te missen! Noteer ook al de ‘Gelaatstraining’ op 22 januari
2004.
Info: Lieve Motté, 02 380 85 95

Kerstconcert
Sint-Ceciliakoor
20 december - 20u30 Sint-Sebastiaankerk
Dank zij de brandende ambitie van onze dirigent Eric Kirsch
pakt het Sint-Ceciliakoor de laatste jaren steeds moeilijker
zangstukken aan en, het mag gezegd, de kwaliteit van onze
uitvoeringen wordt daar zeker positief door beïnvloed. Maar
anderzijds vraagt dit van de ‘amateurkes’ die wij zijn, natuurlijk
ook bijkomende inspanningen. Zodoende werd half november
een volledig weekend uitgetrokken om het programma van het
komende kerstconcert nog eens grondig door te nemen. We
waren te gast in de Muziekacademie Orfeus in Alsemberg,
thuishaven van het Orfeus-ensemble, geleid door Ludwine
Beuckels, met wie we dit jaar al voor de derde keer samenwerken voor ons jaarlijkse kerstconcert.
Het kan raar verlopen, zo’n repetitieweekend. Zowel zaterdagnamiddag als zondagvoormiddag repeteerden het koor en het
orkest apart, om daarna samen verder te werken. Toen we
zaterdag het Choral nr. 43 ‘Ehre sei Dir, Gott, gesungen’ uit het
Weihnachtsoratorium van Bach voor het eerst samen doornamen,
verliep dat zo vlot dat iedereen spontaan applaudisseerde na
het stuk. Maar toen we datzelfde stuk zondagmorgen opnieuw
met het orkest speelden, brachten we er veel minder van
terecht. Nu ja, als een beroepsmuzikante zegt dat zoiets normaal

SJOENKE I jaargang 43, nr 251 december 2003

is en dat het zelfs een teken van vooruitgang zou zijn, dan
zullen we dat maar geloven zeker?
Maar voor de rest: niets dan lof. Ik kon op de gezichten van veel
deelnemers duidelijk zang- en speelplezier ontwaren, en de
goede organisatie droeg zeker bij tot de positieve groepssfeer.
Er waren koffie, koekjes en fruitsap, en zondagochtend werden
we zelfs verrast op een heus ontbijt met taart en koffiekoeken.
De avond voordien hadden we van de gelegenheid gebruik
gemaakt om samen naar ‘Boelekewis’ te trekken: een lekker
stukje te eten en tegelijk de vroegere chirojongens te steunen.
Gezellig en ontspannend. Het weekend werd bekroond met een
receptie, aangeboden door onze jarige voorzitter Hubert Eerlings.
Hij leve lang, hij leve hoog, en hij smere nog vele malen onze
stembanden.
Walter Thiery

Kerstconcert
Graag nodigen wij je uit ons kerstconcert bij te wonen
op zaterdag 20 december om 20u30 in de kerk van Linkebeek. Kaarten kan je verkrijgen bij alle koorleden of
op aanvraag via de Moelie. Tot dan!

Info: Hubert Eerlings, 02 380 94 10

Judonieuws
Het weekend van 7 tot 9 november stond helemaal in het teken
van de viering van het 20-jarig bestaan van de judoclub van
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Linkebeek. Op vrijdag 7 november begonnen wij de festiviteiten
met kinderanimatie in de Moelie. Zo’n 50 kinderen van 5 tot
12 jaar woonden de voorstelling van theatergroep ‘t Koffertje
bij. Daarna was het tijd voor een heuse kinderfuif. Ondanks
een relatief beperkte opkomst werd het toch een erg plezante
avond. Op de foto zie je hoe het bestuur zich voorstelde aan
de aanwezigen. Er werd hulde gebracht aan Vital en Nadine
Swaelens, die beiden al 20 jaar ononderbroken instaan voor de
club. Zoals iedereen weet, is Vital al heel die tijd niet alleen
de trainer, maar ook de drijvende kracht achter onze club. En
zoals iedereen ook weet, is er geen goede man zonder een
sterke vrouw achter zich. Naast sterke vrouw doet Nadine ook al
gedurende 20 jaar het secretariaat van de club. Langs deze weg,
nogmaals bedankt Nadine en Vital!

Op zondag was er dan het tornooi voor de pupillen en de miniemen. ‘s Ochtends waren er niet minder dan 120 deelnemers in
de leeftijdscategorie 8- tot 10-jarigen en ‘s namiddags waren er
ook een honderdtal 11- en 12-jarigen. Van onze club hadden wij
in totaal 12 deelnemers. Wij brengen in het volgende Sjoenke
een overzicht met fotoreeks. Vergeet alvast niet onze kaas- en
wijnavond van 30 en 31 januari in het Gildenhuis.
Info: Johan de Sauter, 02 380 59 75

Ski mee met ‘de Rand’
15 februari 2004
Kom je er dit jaar niet toe om een weekje in Frankrijk of Oostenrijk te gaan skiën? Of wil je je alvast opwarmen voor de skipret
in het late voorjaar? Of zou je gewoon graag eens proberen of
skiën/ snowboarden je ligt? Ga dan mee skiën met de stafdienst

sport van vzw ‘de Rand’. Alle inwoners van de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel worden uitgenodigd
om op 15 februari 2004 een paar uurtjes op de latten te staan.
Vzw ‘de Rand’ biedt alle deelnemers de mogelijkheid om twee
uren te skiën of te snowboarden op de overdekte skipiste ‘Snow
Valley’ in Peer. Voor 10 euro kan je mee! (Wie niet in één van de
faciliteitengemeenten woont en geen lid is van een vereniging
uit één van deze gemeenten, betaalt 20 euro per persoon.) In
deze prijs is busvervoer, twee uren vrij skiën/snowboarden of
één uur les plus één uur vrij skiën/snowboarden, skimateriaal
en verzekering inbegrepen. Eten of drank kan je gemakkelijk ter
plaatse kopen. We vertrekken tussen 10u en 11u (afhankelijk
van je opstapplaats) en zullen terug zijn rond 18u. De inschrijvingen worden afgesloten op 26 januari. Let wel, het aantal
plaatsen is beperkt, dus haast je om erbij te zijn!
Info:
Kirsten Saenen, tel. 02 380 39 89, kirsten.saenen@derand.be

Jongeren maken plannen
2004 wordt een druk jaar voor het jeugdwerk! Er moet een
nieuw jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) voor Linkebeek worden
geschreven waardoor jeugdwerkinitiatieven zoals Chiro Sjoen,
JeuLink en de Kinderateliers van GBS De Schakel door de Vlaamse Gemeenschap financieel ondersteund kunnen worden. In dit
plan, dat van 2005 tot 2007 loopt, worden de doelstellingen
en acties van de jeugdwerkinitiatieven opgenomen. De huidige
jeugdinfrastructuur, de toegankelijkheid van het jeugdwerk,
participatie zijn thema’s die in dit plan aan bod komen. Om dit
plan te kunnen schrijven, wordt een ‘stuurgroep JWBP’ samengeroepen om de noden en wensen van de Linkebeekse jeugd te
bespreken. Een warme oproep aan iedereen die met kinderen en
jongeren werkt! Wil je hier je zegje doen wat er voor jongeren
tekort is in Linkebeek? Wil je mee bepalen hoe het plan eruit
zal zien? Hou dan dinsdag 27 januari om 20u vrij in je agenda,
want dan organiseert de Moelie een vergadering over het JWBP.

Participatie en inspraak voor de jeugd
Voor het samenstellen van het jeugdwerkbeleidsplan zullen ook kinderen en jongeren tussen 10 en 16 jaar in Linkebeek worden aangesproken. Dit gaat via een interactieve
CD-rom, waarbij je op de computer een aantal vragen moet
beantwoorden. Wat doe je in je vrije tijd? Wat vind je leuk
in je gemeente? Het is net een spelletje, zo ontspannend is
de CD-rom gemaakt! Het spel duurt in totaal zo’n 40 minuten en is in de Moelie beschikbaar. Geef gewoon even een
seintje wanneer je langskomt en Kirsten zal je met plezier
de ‘Kliksons’ laten beleven! Let op: je hebt maar tijd tot
20 januari, dus wees er op tijd bij.

Info: Kirsten Saenen, stafmedewerker jeugd en sport,
kirsten.saenen@derand.be of 02/380 39 89
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Hoor wie klopt daar
kinderen
Oudercomité GBS
De Schakel
Vooraleer we vooruit kijken op de feestdagen, eerst even terugblikken op een
geslaagde novembermaand. Het grootouderfeest is achter de rug, en de nieuwe
formule bleek een groot succes. De ‘omaen opa-deurdag’, waarbij de grootouders
mee de klas in gingen met hun kleinkinderen, viel echt in de smaak. Heel wat opa’s
en oma’s trokken grote ogen en waren
oprecht verbaasd over de snelheid waarmee de kinderen nieuwe dingen aanleren.
Denken we maar aan de groeiende rol van
de computer in de klassen, waarvan
vroeger natuurlijk geen sprake was. Dat
ook de ouders zich betrokken voelden,
bleek uit de massale hoeveelheid taarten
die er werden gebakken. Bedankt daarvoor! Maar op school wordt ook verder
gekeken dan onze eigen families. Zo is er
de zwemmarathon die georganiseerd wordt
voor Pakistaanse kinderen. Op school
wordt stilgestaan bij het verschijnsel
kinderarbeid - wie maakt die leren voetbal
eigenlijk?- en in het zwembad kunnen de

Chiro Linkebeek
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kinderen baantjes zwemmen om geld in te
zamelen voor een hulporganisatie in
Pakistan. Zo maken onze kids al spelend
kennis met een moeilijke problematiek die
op het eerste zicht ver van hun bed ligt.
Wat ongetwijfeld dichterbij ligt, is de
komst van Sinterklaas. Vrijdag 5 december
kwam de goed heilige man in vol ornaat en
in het gezelschap van zijn zwarte assistent,
beter bekend als ‘Piet’. Om verwarring te
voorkomen, kregen de Franstalige en
Nederlandstalige school de Sint niet op
dezelfde plaats op bezoek. Met de kerstperiode in zicht worden in alle klassen
tekeningen gemaakt. De mooiste worden
gebruikt om wenskaarten te bedrukken.
Die zullen per vier verkocht worden.
Staan we tenslotte even stil bij de agenda
van volgend jaar. Voor 13 februari 2004
bereidt het oudercomité (de nieuwe en
officiële naam van de ouderraad), een
‘schrikkelfeest’ voor. Dit feest wordt de
afsluiter van een tentoonstelling met
werkjes van de kinderen uit de tweede en
derde kleuterklas. Het feest wordt een
gezellig samenzijn met lekkere drankjes en
hapjes. Weer heel wat om naar uit te
kijken dus. Prettige feestdagen en vergeet
vooral geen wenskaarten te versturen!
Joost Berends, namens het oudercomité

Toneelvrienden

De Toneelvrienden van Linkebeek kunnen
terugblikken op een succesvol toneelweekend. Het jubileumstuk ‘Oud ja, maar nog
niet versleten’ lokte heel wat enthousiaste
kijkers naar de Moelie. De belevenissen
van hoteldirecteur Max, zijn personeel en
de gasten wisten het publiek te boeien.
De reacties over het stuk, de acteurs én
het decor waren zeer positief. De Toneelvrienden willen iedereen danken voor de
aanwezigheid en de steun.
Zoals eerder vermeld hebben de Toneelvrienden deelgenomen aan de opnames
van Zonder Handen, de afsluiter van Man
bijt hond op TV 1. Tot nu toe werden deze
fragmenten nog niet uitgezonden. Blijven
kijken is dus de boodschap.
Info: Jeanine Rombaut, 02 378 08 20
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KOPPENTHEATER
TONEELKRING
HARLEKIJN
FANTA... ZIE WAT
IK ZIE
WO 14-01-2004
FAMILIEVOORSTELLING
Koppentheater ‘Harlekijn’ uit Mollem
presenteert een origineel theaterstuk met
verschillende poppen en één acteur. Als
decor is er een speeltuin en dromerige
videobeelden. Het verhaal gaat over Tuur,

een jongen die zich steeds verveelt. Hij
heeft nochtans bergen speelgoed, maar
kan niet meer ‘spelen’. Tot op een dag
Fantazieke hem komt redden. Ze neemt hem
mee naar een speeltuin en leert hem zijn
eigen fantasie te gebruiken. Zo ziet hij hoe
een schommel plots verandert in een
straalvliegtuig, een glijbaan wordt ineens
een autoracebaan en een saai klimrek
blijkt een echt oerwoud te zijn met wilde
tijgers. Maar... in de zandbak van de
speeltuin wonen drie wilde ‘zandrakkers’ die
al dat drukke gedoe helemaal niet zo fijn
vinden. Daarom besluiten ze Fantazieke te
ontvoeren. Zal Tuur er in slagen om met
wat ‘fantasie’ en met de hulp van de kinderen in de zaal Fantazieke te bevrijden?

BONJOUR MICRO
VR 23-01-2004

GESLAAGD VRIJ
PODIUM ZENNETOER

STAND-UP COMEDY

Zaterdag 29 november vond de vierde
en laatste preselectie van het vrij podium Zennetoer plaats in de Moelie. Dit
regionaal vrij podium wil plaatselijke
muziekgroepen een kans geven. De loting
van de groepen zorgde voor een bonte
mengeling van genres. Grant Moff Tarkin
werd een geslaagde opener. Deze wacko’s
gaven er onmiddellijk een goei lap op en
bewezen dat grunge nog lang niet dood is.
Met een vrouw aan het front! Blind Alley
kon zowel publiek als jury niet helemaal
overtuigen met hun poppy rocksongs. Ook
over Setting Sun, emotionele indiepop/
rock met een licht psychedelische inslag,

Stand-up comedy behoeft stilaan geen
introductie meer. Het collectief Bonjour
Micro heeft ‘het verschijnsel’ in Vlaanderen tot een begrip gemaakt. Een avondje
Bonjour Micro bestaat uit optredens van
een aantal top-comedians die in wisselende samenstelling optreden. Behoren
o.a. tot het collectief: Thomas Smith, Piv
Huvluv, Brik Van Dyck, Vitalski en Wim
Helsen. Stand-up comedy is de puurste,
meest meedogenloze en moeilijkste vorm
van entertainment: alles valt of staat met
de reacties van het publiek. Spannend en

kwetsbaar tegelijk. De Britse krant The
Independant noemde stand-up comedy
zelfs “de rock’n’roll van de humor”. Bonjour Micro is het levende bewijs dat een
kwaliteitsvolle (humor)productie een
eigen publiek kan opbouwen, enkel door
de mond-aan-mond-reclame!
20u30 - De Moelie
tickets: 11,00 euro (kassa), 9,00 euro
(vvk), 7,00 euro (abo)

waren de meningen verdeeld. Even werd
de Moelie een electro dance club met het
optreden van Turbo Pop, maar de verwachtingen werden niet ingelost. Dan was het
de beurt aan Founder, een sympathieke
power rockband die eindigde als publieksliefhebber. Als laatste kwam Mayflower op
het podium met zoete pop/rocksongs die
duidelijk aansloegen bij de jury. Zo was
het beste voor het laatste bewaard, want
deze jongens werden ook de winnaar van
de avond. Founder kreeg een verdiende
tweede plaats en Grant Moff Tarkin eindigde mooi derde.
Hiermee zijn meteen ook alle finalisten
bekend die op 10 januari in ‘t Vondel in
Halle zullen aantreden: Zonko (finalist
Laekelinde), Hombre (finalist de Meent),
Streamlet (finalist de Boesdaalhoeve),
Mayflower (finalist de Moelie), en Selenites
en Camaro als beste tweedes uit de preselecties.

14u - De Moelie
tickets: 5,00 euro (kassa), 4,00 euro (abo
en vvk)
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Cultuur in multiculturele stad
Paul Dujardin
9 december - 20u - De Lijsterbes

Paul Dujardin, directeur van Bozar, houdt op 9 december een toespraak voor Speakers’ Corner, de lezingenreeks van vzw ‘de Rand’. Hij
zal het hebben over ‘De rol van cultuur in een multiculturele stad’.
Hoe lok je een nieuw publiek uit de stad en de rand naar je zalen?
Hoe verander je het oerdegelijke, klassieke imago van het Paleis voor
Schone Kunsten in een springlevende schakel in cultureel Brussel?
Hoe bouw je je huis om tot culturele broedplaats voor heel Europa?
Bozar is het antwoord: dé ontmoetingsplaats voor alle kunstvormen
in een geherwaardeerd gebouw van Victor Horta. Bozar is ook Paul
Dujardin, gedreven Brusselaar en randbewoner, die zegt: “Daar waar
de politiek tekortschiet, moeten we in het culturele veld elkaar de
hand reiken.”
Speakers’ Corner is de lezingenreeks waarin vzw ‘de Rand’ eminente
Vlaamse persoonlijkheden uit de academische, politieke en culturele
wereld uitnodigt. Aangezien de conferenties ook gericht zijn op het
internationale publiek worden de lezingen simultaan vertaald naar
het Frans, Duits en Engels. De inkom is gratis; wel is inschrijven
gewenst. De lezing van Paul Dujardin heeft plaats op 9 december
om 20u in gemeenschapscentrum de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem.
Info: Ingrid Laporte, 02 456 97 80, Bernadette Vriamont,
02 456 97 84 - fax 02 456 97 81, e-mail: info@derand.be

Extra energiesubsidies
Provincie Vlaams-Brabant geeft
subsidies voor dakisolatie en
zonneboiler
De provincie Vlaams-Brabant geeft voortaan bovenop de energiepremies van de netbeheerders een bijkomende subsidie voor het
plaatsen van dakisolatie en de installatie van een zonneboiler. De
subsidie is bestemd voor lokale besturen, OCMW´s, scholen, huisvestingsmaatschappijen en particulieren in Vlaams-Brabant. Voor dakisolatie bedraagt de provinciale subsidie 1,25 euro per m2 isolatie.
De subsidie voor een zonneboiler is afhankelijk van de collectoroppervlakte (75 euro per m2), maar bedraagt minimum 625 euro. In
beide gevallen komt dit neer op een verdubbeling van de premie
van de netbeheerders. In combinatie met de belastingvermindeSJOENKE I jaargang 43, nr 251 december 2003

ring voor energiezuinige maatregelen worden het plaatsen van
dakisolatie en zonneboiler voor de Vlaams-Brabander dus bijzonder
interessant.
Om de aanvraag van de subsidie zo vlot mogelijk te laten verlopen
wordt samengewerkt met PBE (Provinciale Brabantse Energiemaatschappij) en GEDIS (het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor
Distributienetbeheer). GEDIS staat in voor het subsidiebeleid van de
distributienetbeheerders uit de gemengde sector (Iverlek, Sibelgas
Noord en Intergem). De premie kan worden aangevraagd met het
daartoe bestemde aanvraagformulier van de netbeheerder. De
provincie geeft de bijkomende subsidie voor dakisolatie of een zonneboiler enkel onder dezelfde voorwaarden als de netbeheerders. Op
basis van de gegevens van de netbeheerders ontvangen de begunstigden van de provincie automatisch een vooraf ingevuld formulier,
dat binnen een termijn van drie maanden na ontvangst ondertekend
terugbezorgd moet worden om de bijkomende provinciale premie te
ontvangen.
Waar kan men terecht voor de aanvraagformulieren?
> Voor IVERLEK, INTERGEM en SIBELGAS (GeDIS):
infolijn: 078 35 35 00
e-mail: reg@gedis.be
te downloaden via de website: www.gedis.be
> Voor PBE:
infolijn: 016 62 99 13
e- mail: reg@pbe.be
te downloaden via de website: www.pbe.be

“Ligt de roes op de loer, denk aan
veilig vervoer”
Eindejaarscampagne Vlaams-Brabant
Wordt de overgang naar het nieuwe jaar voor jou dé gelegenheid om
samen met vrienden en familie een superfeestje te bouwen? Het
wordt pas echt een feest als je kiest voor vlot en veilig vervoer. Je
weet immers dat alcohol, drugs en bepaalde medicatie en met de
auto rijden een gevaarlijke cocktail vormen. Die mix kan je veiligheid
en die van anderen in gevaar brengen. Feesten en rijden kunnen
echter wél samengaan als je de juiste formule kiest.
De provincie Vlaams-Brabant wil rijden onder invloed voorkomen en
het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen. Daarom staat op
31 december 2003 en 1 januari 2004 in Vlaams-Brabant een hele
vloot feestbussen van De Lijn voor jou klaar om je veilig en vlot te
vervoeren naar het feest, vrienden of familie. Met slechts één ticket
van 2,50 euro kan je onbeperkt reizen in de hele provincie en zelfs
daarbuiten. Het gaat om bestaande buslijnen of speciale omritten
‘from disco to disco’, die ingelegd en gesponsord worden door de
provincie Vlaams-Brabant. In totaal worden 29 omritten door De Lijn
uitgevoerd. Inlichtingen over haltes en dienstregelingen van de
omritten worden samengebundeld in één brochure (te vinden in de
autobussen van De Lijn Vlaams-Brabant, in de lijnwinkels en bij de
gemeentebesturen). Je kan ook terecht bij De Lijn Vlaams-Brabant
op het nieuwe centrale infonummer 070 220 200. Op dit nummer kan
je alle weekdagen terecht van 7u tot 19u; tijdens het weekend van
10u tot 18u. Zie voor meer info ook op: www.delijn.be en www.buzzy.be
Info: Erik Asselman, tel. 016 26 78 10, fax 016 26 78 17,
verkeersveiligheid@vl-brabant.be
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“Brusselse ziekenhuizen moeten
tweetalig”
Raad van Europa

Brussel die instaan voor de dienst 100, de omkering van de voogdij
bij benoemingen in Brusselse openbare ziekenhuizen (garanties op
tweetaligheid bij aanwerving), garanties voor de tweetaligheid van
de MUG’s en de spoeddiensten in het algemeen, ... De indieners
beseffen dat deze concrete wijzigingen niet alle taalproblemen
zullen oplossen, maar ze moeten, samen met de morele druk vanuit
de Raad van Europa, bij de Franstaligen eindelijk de bereidheid doen
ontstaan om in de Brusselse ziekenhuizen de mentaliteit van de
directies en het personeel te wijzigen.
De Raad van Europa besliste eveneens dat er na het ‘rapport Cilevics’
een rapport ten gronde komt over de taalproblematiek en het recht
op gezondheid in de Brusselse ziekenhuizen door de commissie
sociale aangelegenheden. Het werk van Cilevics zal dus verder gezet
worden door een nieuwe rapporteur die binnen enkele maanden op
het terrein vaststellingen komt doen.

Volg de milieutips
Een half jaar geleden vroegen enkele Nederlandstalige gemeenteraadsleden uit Brussel en de rand de Raad van Europa een onderzoek
in te stellen naar de taaltoestanden in de openbare ziekenhuizen in
Brussel, meer bepaald naar de discriminatie van Nederlandstaligen.
Verschillende mensen getuigen reeds lang over de ronduit misplaatste taalsituaties in de Brusselse ziekenhuizen. Een behandeling in het
Nederlands is dikwijls ver te zoeken. De ziekenhuizen gebaren van
krommenaas of minimaliseren het probleem. “Zeer weinig officiële
klachten, dus geen probleem”, luidt het vanuit die hoek. Wie een
beetje bekend is met de situatie weet wel beter. Ook het zogenaamde ‘taalhoffelijkheidsakkoord’, waarmee Franstalige werknemers
langer de tijd krijgen om Nederlands te leren, brengt geen beterschap op het terrein.
Begin november maakte Boriss Cilevics, de rapporteur van de Raad
van Europa, zijn voorlopig rapport over de discriminatie van
Nederlandstaligen in Brusselse ziekenhuizen bekend. Cilevics
erkent het principiële recht van Nederlandstaligen om in het
Nederlands geholpen te worden in Brusselse ziekenhuizen. Om dit
te bekomen volgt de rapporteur niet de juridisch afdwingbare weg,
maar wijst hij op de nodige mentaliteitswijziging op het terrein om
dit recht ook in de feiten te waarborgen. Cilevics beseft dat het
delicaat is om ons als buitenstaander de les te spellen in complexe
compromissen. Hij gaat ervan uit dat een restrictief beleid wel
eens contraproductief zou kunnen zijn. Het komt erop neer dat hij
enige goede wil vraagt om de huidige wantoestand te verhelpen.
Maar is goede wil voldoende?
De indieners van de vraag (Jan Beghin, Jean-Pierre Maeyens, Michiel
Vandenbussche, Sven Gatz, Herman Mosselmans) zijn gematigd
tevreden met dit antwoord. Ook zij wilden in eerste instantie een
mentaliteitswijziging tot stand brengen in de Brusselse ziekenhuizen, en niet vanuit een slachtofferrol hun gelijk halen. De bevoegde
Waalse PS minister in de federale regering, Rudy Demotte, kwam
enkele weken geleden in actie onder invloed van de Letse rapporteur. Hij deed een aantal schuchtere voorstellen om de tweetaligheid
van de Brusselse spoeddiensten te garanderen en beloofde beterschap. Afdwingbare garanties zijn dit niet. De initiatiefnemers van
de vraag aan de Raad van Europa willen de druk op de ketel houden.
De voornemens van Demotte om meer Nederlands te onderwijzen in
Franstalige verpleegopleidingen en andere initiatieven van deze aard
zijn welkom. Toch blijven er een aantal concrete wijzigingen nodig
in de wetgeving: de tweetaligheid van de brandweermannen in

De provincie Vlaams-Brabant
geeft geregeld ‘milieutips’. De tips
bevatten handige en duidelijke
informatie voor een milieuvriendelijker leven. De gemeenten
kunnen ze gebruiken om milieuvragen van hun burgers te beantwoorden. Maar ook bedrijven,
organisaties en particulieren
kunnen er veel uit leren. De nieuwste milieutip ‘met de fiets mist u
niets’ zet de milieuvoordelen en mogelijkheden van fietsgebruik op
een rijtje. Je kunt de ruim dertig andere milieutips raadplegen op
www.vlaams-brabant.be/milieutips. De tips gaan o.a. over composteren, natuur in de tuin, water in huis en tuin, energie en elektriciteit, verkeer, schoonmaak, afval, milieuschadelijke stoffen.
Info: 016 26 72 58, e-mail: jan.vanhoof@vl-brabant.be

Provinciale Milieuprijs 2004
Lever een originele bijdrage aan het Vlaams-Brabantse leefmilieu en
win de provincie Vlaams-Brabant! Ook in 2004 kent de provincie een
Provinciale Milieuprijs toe. Deze prijs gaat naar één of meerdere
initiatiefnemer(s) die tijdens het jaar 2003 een originele bijdrage
leverden aan het Vlaams-Brabantse leefmilieu.
Wie kan meedoen? Alle jeugdverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, bedrijven, wetenschappelijke instellingen, lokale overheden
en scholen, andere organisaties en particulieren. Wie denkt in
aanmerking te komen en wil deelnemen, kan een projectfiche
indienen. De projecten moeten uitgevoerd zijn voor 31 december
2003. De projectfiche moet uiterlijk op 31 januari 2004 ingediend
worden.
Info: Provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu, cel NME,
tel. 016 26 72 56, e-mail leefmilieu@vl-brabant.be
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BURENGERUCHT
14

SINT-GENESIUS-RODE

Computers,
internet en kinderen
12 december - 20u

COLUMN

Staalkaart Linkebeek
René Wouters

Ouders met bengels van drie tot twaalf in huis weten het maar al
te goed: kinderen zijn gek op computers. We zijn ervan overtuigd
dat het belangrijk is hen zo vroeg mogelijk te leren omgaan met
de computer en het internet, maar beseffen ook de gevaren
ervan. Elke dag hoor je als ouder dat er ongeschikt materiaal op
het net opduikt of dat personen met slechte bedoelingen contact
zoeken met kinderen via mailverkeer en allerhande chatboxen.
Tijdens deze vorming gaat Herman Vanherp, onderwijsconsulent
en vormingswerker, na wat de voor- en nadelen zijn van computergebruik door kleuters en jonge kinderen. Aan welke eisen moet
goede software voldoen? Tenslotte vertellen we ouders en grootouders hoe we onze kroost veilig kunnen laten internetten en
mailen. De uiteenzetting met powerpointpresentatie en slides
duurt ongeveer twee uur. Nadien kan je vragen stellen.
kostprijs: 3,00 euro

Duo Roosemeyers
Jewish Soul Music
18 januari 2004 - 11u30
Klezmer is de traditionele volksmuziek tijdens bruiloften en
feesten van de Oost-Europese Joodse gemeenschap. Klezmer,
‘muziek’ in het Yiddisch, bereikte de Verenigde Staten met de
grote golf van Joodse immigratie tussen 1880 en 1920. Pas in de
jaren zeventig kende deze muziek een revival en werd Klezmer
eigennaam voor het genre. Het echte begin van Klezmer ligt bij de
rondreizende joodse muzikanten die deze Oost-Europese instrumentale dansmuziek doorgaven. Klarinettist Peter Merckx en
pianist Alex Roosemeyers raakten gefascineerd door het muziekgenre omdat de manier van interpretatie uiterst belangrijk is.
Meer dan een melodie is Klezmer de stem van de innerlijke ziel.
Een ideale uitgangspositie voor een duo waarvan de muzikale
aanpak steeds spontaan en vrij van alle principiële benaderingen
is. Muziek om de muziek, van hart tot hart, als een avontuur met
voortdurend wisselende karakters, tempi en bezettingen.
tickets: 9,00 euro (kassa), 7,00 euro (vvk), 5,00 euro (abo)

Raf Coppens
Tien jaar Coppens. Lang zal hij leven!
30 januari 2004 - 20u
Raf Coppens heeft iets te vieren. Hij staat tien jaar op de planken als stand-up comedian. In deze productie blikt hij terug op
de meest memorabele, maar ook op de meest pijnlijke momenten uit zijn carrière. Coppens loopt kriskras door zijn repertoire
en serveert naast een ‘best of’ ook een reeks nieuwe grappen en
observaties. Zoals we van hem gewend zijn, gebeurt dat in een
razende vaart en vlijmscherp. Ondertussen brengt hij een mix
van imitaties (wie herinnert zich zijn Johan Museeuw en Robert
Waseige niet?) en schitterende muzikale parodieën. Ook nu
blijft er geen enkel heilig huisje overeind!
tickets: 10,00 euro (kassa), 8,00 euro (vvk), 6,00 euro (abo en
leden Jeugdhuis Animoro)
Info en tickets: De Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be
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1) naam (bijnaam): René Wouters (geen bijnaam)
2) adres: Brouwerijstraat 100
3) leeftijd: 54
4) kinderen en kleinkinderen (aantal, leeftijd, namen): drie
kinderen: Ann (32), Veerle (30) en Jone (28), drie kleinkinderen: Femke (3), Kobe (1), Sarah (10 maanden)
5) huisdieren: geen
6) beroep: arbeider
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: fietsen
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: in maart
2004 wonen we hier 20 jaar
9) mooiste plekje van Linkebeek: op de velden; scheiding
tussen Beersel en Linkebeek; omgeving van het Kleetbos
10) lelijkste plekje van Linkebeek: ‘t is hier allemaal mooi
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: groene indruk
12) huidige indruk van Linkebeek: te veel verkeer
13) held in de wereld: Jacques Rogge, hoofd van het Olympisch
Comité
14) held in Linkebeek: de Vlaming, want die moet hier constant
opkomen voor zijn eigen taal
15) wie zou je voor één dag willen zijn? mezelf, ik ben tevreden
16) rijst, pasta of aardappelen? aardappelen
17) bier of wijn? bier
18) ijs of gebak? gebak
19) kat of hond? hond, maar ik zou er nooit een kopen
20) krant: Het Nieuwsblad
21) lievelingsprogramma / film? informatieprogramma’s,
journaal, Canvas
22) lievelingsboek: geen
23) lievelingszanger(es)/muziekgroep? Kommil Foo
24) merk auto: Heb nooit een auto gehad, wel een brommerke
vroeger. Dagelijks rij ik zo’n anderhalf uur met de fiets naar Londerzeel, waar ik in de industriezone werk.
(JH)
In ‘Staalkaart Linkebeek’ stellen we bewoners van Linkebeek
vierentwintig vragen. Elke maand komt er een andere Linkebeekenaar aan het woord. Na enige tijd zal ‘Staalkaart Linkebeek’
ons inzicht geven in de bezigheden, smaken en voorkeuren van
de inwoners van Linkebeek.

ACTIVITEITENKALENDER
15
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

DECEMBER
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

Kerk Linkebeek

02 380 94 10

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

Toneelvrienden

Gezellig samenzijn

GC De Moelie

02 378 08 20

JANUARI
06

13u30

10
11

9u

KWB

Kookles

GC De Moelie

02 380 62 37

14

14u

Klutske (kinderanimatie)

Fluo Flits Fuif

GC de Moelie

02 380 77 51

20

13u30

Theater Pepijn

Jokkebrokken

GC De Moelie

02 380 77 51

20

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

22

19u30

KAV

Gelaatstraining

GC De Moelie

02 380 85 95

23

20u30

Bonjour Micro

Stand up comedy

GC De Moelie

02 380 77 51

27

14u

KBG

Ledenvergadering

GC De Moelie

02 380 83 86

27

20u

De Moelie

Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan

GC de Moelie

02 380 39 89

30

Judoclub Linkebeek

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

02 380 59 75

31

Judoclub Linkebeek

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

02 380 59 75

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
MAANDAG

VRIJDAG

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

Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

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)

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

WOENSDAG
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

DONDERDAG
Brei-atelier - 19u
Gezinsbond
Conditietraining – 20u30

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’.

KOPPENTHEATER
TONEELKRING HARLEKIJN
FANTA... ZIE WAT IK ZIE
14-01-2004 > 14u
De Moelie

BONJOUR MICRO
STAND-UP COMEDY
23-01-2004 > 20u30
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
Geert Cochez
Pieter De Bruycker
Johan De Sauter
Hubert Eerlings
Pascale Leemans
Victor Luyckfasseel

Het personeel van GC De Moelie wenst iedereen
prettige feestdagen en een voorspoedig 2004.

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.

