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Maak er een boeiend jaar van!
De Cultuurraad, de Programmeringscommissie, het personeel van de Moelie en
vzw ‘de Rand’ wensen alle lezers een prachtig en vredevol 2004 toe. Wij proberen ook
het volgend jaar naar best-vermogen deze
gemeenschapskrant vol te schrijven met
interessante verslaggeving en informatie
over wat er in Linkebeek reilt en zeilt, met
uiteraard bijzondere aandacht voor het
verenigingsnieuws.
Een dankwoord gaat uit naar alle vaste en
toevallige medewerkers, de correspondenten van de diverse verenigingen en de personeelsleden van de Moelie. Deze laatsten
zijn maandelijks enkele dagen in de weer
met de samenstelling van dit blad; het is
vaak een race tegen de tijd, dikwijls omdat
iemand met een artikel te laat is of er op
het laatste moment toch nog een kink in
de kabel komt.
Deze editie kort na nieuwjaar bevat zoals
gebruikelijk een flinke brok gemeentelijk
nieuws aangezien net voor Kerstmis de
gemeentebegroting 2004 werd goedgekeurd. Dat is zowat het moment dat een
gemeentebestuur aan de bevolking meedeelt (soms ook probeert wijs te maken)
wat er in de loop van het jaar zoal zal
worden gerealiseerd. Belangrijk daarbij is
natuurlijk ook wat er met de belastingen
gebeurt en hoeveel geld er in de gemeentekas zit. De Linkebeekenaren mogen alvast
gerust zijn, ook dit jaar komt er geen verhoging van de belastingen. Maar lees hierover meer in het verslag van de gemeenteraadszitting van 22 december.
Goed nieuws dus, maar dat betekent niet
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dat we in een modelgemeente wonen. Uit
de socio-economische enquête, die door
het Nationaal Instituut voor de Statistiek
(NIS) in 2001 werd uitgevoerd, blijkt dat de
Linkebeekenaren helemaal niet tevreden
zijn over hun straten, want in de rangschikking van de Vlaamse gemeenten staat
Linkebeek wat dit betreft op een beschamende derde laatste plaats. Vertelt deze
enquête prietpraat of is er werkelijk wat
aan de hand met de staat en het onderhoud
van onze straten en voetpaden? We laten
het aan de Linkebeekse lezers over daarop
te antwoorden.
Iets minder goed nieuws voor de verenigingen, want de subsidielijst werd deze
keer niet samen met de begroting aan de
gemeenteraad voorgelegd, wat de uitbetaling van de toelagen zou kunnen vertragen.
Weinig groeperingen zullen daardoor in
financiële problemen raken, aangezien de
meeste bedragen niet veel voorstellen. En
toch zouden de jaarlijkse toelagen een blijk
van waardering en aanmoediging moeten
betekenen, vooral voor alle bestuursleden
die zich jaar in en jaar uit inzetten om hun
vereniging, club of organisatie naar behoren
te laten functioneren. Dat sociaal-culturele
verenigingen de gemeenschap nog wat te
bieden hebben, werd ondermeer duidelijk
door het zeer geslaagde kerstconcert van
het plaatselijk Sint-Ceciliakoor in samenwerking met de Orfeusacademie van
Alsemberg. Het was meer dan een waardige
afsluiter van 2003 en doet ons tevreden en
optimistisch dit nieuwe jaar beginnen.

UIT DE GEMEENTE
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Begroting vertoont nog steeds
groot overschot
Uit de gemeenteraad van 22 december 2003
> De OCMW-raad keurde op 16 december de
begroting 2004 en het meerjarenplan goed.
De voorzitter van het OCMW is aanwezig en
maakt deze keer zijn zwak optreden van
vorig jaar goed door rustig en goed voorbereid de beleidslijnen en het budget van
het OCMW nader toe te lichten. Hij doet dit
bovendien in een zeer behoorlijk Nederlands.
De gewone begroting vertoont een bonus
van bijna 166.000 euro, zodat de verplichte
tussenkomst van de gemeente tot 493.000
euro verlaagd wordt. Vorige jaren bedroeg
deze dotatie nog 570.000 euro. Van oppositiezijde werd telkens de vraag gesteld
waarom de gemeentelijke tussenkomst zo
hoog moest zijn terwijl het OCMW-bonus
steeds opliep.
> De werking van het OCMW werd de voorbije jaren bijzonder bemoeilijkt door problemen met de gewestelijke ontvanger. Er
is nu een nieuwe ontvanger in dienst, maar
die dame heeft opdrachten in vier verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten.
Het OCMW voorziet voor dit jaar de verderzetting van de sociale dienstverlening. De
dienst zieke kinderen functioneert op eigen
houtje verder, nadat gebleken is dat samenwerking met naburige gemeente niet zo
eenvoudig is. Voor de opstart met onthaalouders wordt wel verder samengewerkt met
Rode en Drogenbos en hoopt men in de
loop van dit jaar effectief van start te
kunnen gaan. Kind en Gezin subsidieert dit
initiatief.
Er zijn steeds meer aanvragen voor hulp en
begeleiding door mensen die opgezadeld
zitten met een overdreven schuldenlast.
Daarom werd een dienst ‘Schuldbemiddeling’ in het leven geroepen. Een deeltijdse

maatschappelijke assistente en een jurist
zorgen voor begeleiding en advies. Het
OCMW heeft nog steeds de grootste moeite
om toegewezen asielzoekers onderdak te
verlenen op het eigen grondgebied.
Gebeurt dat niet dan worden de OCMW’s
hiervoor financieel gestraft. De weinige
sociale woningen in onze gemeente zijn
steeds bezet en daarnaast beschikt het
OCMW maar over één woning die als onderkomen in aanmerking komt (Hollebeekstraat 162).
De uitvoering van het Hess-de-Lilez project,
een bouwproject van tien éénsgezinswoningen voor jonge gezinnen en twaalf sociale
appartementen voor senioren, zou volgens
de OCMW-voorzitter in september van dit
jaar moeten beginnen. De sociale appartementen voor senioren worden door de
Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd voor
515.000 euro. Voor de aanleg van de
omgeving is 121.000 euro beloofd.
Het OCMW-budget wordt door de meerderheid gunstig geadviseerd, de oppositie
onthoudt zich.
> Aangezien de straat in slechte staat verkeert, de verkeersdrempels er volgens de
bestaande reglementering moeten weggenomen worden en de provincie VlaamsBrabant dit jaar nu toch het rondpunt op
het kruispunt met de Alsembergsesteenweg
zal aanleggen, wil het gemeentebestuur de
Molenstraat een grondige opknapbeurt
geven. Het is een drukbereden hellende
straat zodat snelheidbegrenzende maatregelen nodig zijn. Daarom komt er een
asverlegging van de straat door de aanleg
van vijf parkeerstroken, nu eens links dan
weer rechts van de rijweg. Het verkeers-

plateau op het kruispunt met de Brouwerijstraat en de voetpaden worden eveneens in
betonklinkers heraangelegd.
Na onderzoek is gebleken dat de riolering
vanaf het huisnummer 8 tot aan de Brouwerijstraat gerenoveerd moet worden en dat is
een financiële tegenvaller. Dit zal gebeuren
door het inbrengen van een synthetische
kous, een procédé dat onlangs ook in de
Van Dormaelstraat werd toegepast. De
straat krijgt daarbij nieuwe nutsleidingen
voor gas, water en elektriciteit. Het
studiebureau raamt de wegenis- en
rioleringswerken op ruim 300.000 euro
zonder BTW, ongeveer 66.000 euro voor het
vervangen van de waterleidingen en 9.000
euro voor de gas- en elektriciteitsleidingen.
Oppositieleden dringen erop aan dat er
voldoende aandacht zou gaan naar de
veiligheid van de nieuwe voetpaden door
het gebruik van hogere boordstenen en
erop toe te zien dat de nieuwe straatverlichting kwalitatief beter zou zijn dan
deze die Electrabel in het bovengedeelte
van de Stationsstraat plaatste in 1999.
De gemeenteraad stemt unaniem met het
lastenboek en de raming van deze werken in.
> Voortaan zullen honden op de openbare
weg of op andermans eigendom (bv. het
Schaveypark, de Hoeve ‘t Holleken) niet
meer ‘onder toezicht’ van hun baasje mogen
rondlopen, maar moeten ze altijd aan de
leiband blijven.
Een tweede wijziging van het politiereglement heeft betrekking op het aanplakken
van verkiezingsaffiches. In de toekomst zal
opnieuw iedereen verkiezingsaffiches mogen
aanplakken, maar dan wel op de door het
schepencollege voorgeschreven manier. Met
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UIT DE GEMEENTE
04 aan de politieke pols
deze aanpassing gaat het schepencollege
in op de kritiek van LK 2000, die vindt dat
de verplichte aanplakking door gemeentearbeiders niet werkt. Dit was nog maar eens
gebleken bij de verkiezingen van vorig jaar
toen geen enkele politieke partij zich van
dit reglement iets aantrok, laat staan dat
ze er weet van hadden, en het gemeentebestuur liet betijen.
> De eigendom Lismonde werd in november
na renovatiewerken in gebruik genomen. Al
wie tijdens het opendeurweekend de villa
bezocht, is het erover eens dat de villa
mooi werd opgeknapt. Deze noodzakelijke
herstellingswerken hebben ongeveer 82.000
euro gekost. Aangezien 12.100 euro hiervan
meeruitgaven zijn, eist de gemeenteontvanger hiervoor een duidelijke beslissing van de gemeenteraad. De minderheid,
die de verbeteringswerken niet had goedgekeurd, stemt ook deze keer tegen.
> De Stichting Lismonde, die de eigendom
gaat beheren, bestaat al een hele tijd. De
gemeente sloot vorig jaar met de Stichting
een overeenkomst af die op een paar
punten gewijzigd moet worden. Om de
registratierechten te kunnen bepalen wordt
de maandelijkse huurwaarde van het
appartement van de conciërge op 375 euro
vastgesteld. Wat verzekeringen betreft zal
de Stichting nu toch zelf de verzekering
voor het meubilair en de kunstwerken
moeten afsluiten. De gemeente verzekert
enkel het gebouw tegen brand, waterschade
en glasbraak, alsook tegen vandalisme.
De gemeenteraad keurt deze wijzigingen
goed. Ook de oppositie die, nu het eigendom tot het gemeentelijk patrimonium

behoort, zich niet verder koppig zal blijven
verzetten tegen elke beslissing betreffende
het ‘project Lismonde’.
> Op 1 september 2007 verloopt het huurcontract van het schoolpaviljoen dat sinds
1997 in de pastorijtuin staat. In dat vooruitzicht heeft het gemeentebestuur nieuwe
bouwplannen en liet het een voorontwerp
opmaken. Voor de bouw van deze lokalen is
de toestemming van de kerkfabriek nodig
aangezien het gebouw links van de afrit
zou komen, deels op de eigendom van de
kerkfabriek. Omdat het gemeentebestuur
een subsidieaanvraag zal indienen bij het
DIGO (Dienst Gebouwen Onderwijs) moet de
gemeenteraad met de uitbreidingswerken
instemmen.
De bespreking van dit punt neemt onverwacht veel tijd in beslag. De raadsleden van
LK2000 wijzen erop dat de kostprijs van het
onderwijs in Linkebeek al 2,5 keer hoger is
dan in een gemiddelde Vlaamse gemeente
en dat het saturatiepunt van het aantal
leerlingen (momenteel 460) nu echt bereikt
is. Belangrijk is ook de vele leerlingen die
de school aantrekt uit andere gemeenten,
waarvan de ouders hier geen belastingen
betalen en die er ook deels
verantwoordelijk voor zijn dat het autoverkeer in de omgeving van de school een
ernstig probleem is geworden. LK2000 voelt
er meer voor het paviljoen verder te huren
in plaats van opnieuw een vast gebouw op
te trekken, vooral daar de kerkfabriek
blijkbaar ook niet staat te springen om
hiervoor opnieuw een stuk van de pastorijtuin op te offeren. De burgemeester springt
de schepen van Onderwijs bij en vindt dat
de gemeenteraad deze princiepsbeslissing

De OCMW-voorzitter lichtte de beleidslijnen en het budget van het OCMW
toe.
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moet nemen om de kans op subsidies veilig
te stellen. De oppositie vraagt de beslissing uit te stellen en nog eens goed na te
denken of een nieuwe uitbreiding wel echt
noodzakelijk is omdat niemand echt kan
voorspellen hoe het leerlingenaantal er
over enkele jaren zal uitzien. Twee oppositieleden onthouden zich, één raadslid die de
ontevredenheid van de buurtbewoners van
de school wil ventileren, stemt tegen een
nieuwe uitbreiding van de school.
> De gemeenteraad gaat, na het ontslag
van een gemeentearbeider, akkoord met
het openstellen van een vacante betrekking
voor een werkman in het Gesco-statuut.
> Nadien volgt de goedkeuring van een
hele waslijst belastingreglementen die
jaarlijks moeten worden goedgekeurd: voor
het bouwen en verbouwen, de ophaling van
sluikstorten, de aflevering van administratieve stukken, het gebruik van de vuilniszakken, voor geleverde prestaties van gemeentelijke diensten (politie, arbeiders, ...)
aan particulieren of private instellingen.
> Vorig jaar kondigde het schepencollege
voor dit jaar een mogelijke verhoging van
de personenbelasting en de grondbelasting
of onroerende voorheffing aan. Momenteel
is daar echter geen aanleiding toe gezien
het riante overschot in de gemeentekas.
Van oppositiezijde had men dat vorig jaar
al voorspeld en zelfs van belastingverlaging gesproken. Deze twee belangrijkste belastingen worden ongewijzigd op
respectievelijk 6,2 % en 960 opcentiemen
meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

De pastorij zal in 2004 een schilderbeurt krijgen.

UIT DE GEMEENTE
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De oppositie vraagt meer aandacht voor de slechte toestand van wegen en voetpaden.

> De begroting 2004 van de kerkfabriek
wordt eenparig gunstig geadviseerd. De
toelage voor dit jaar werd op 16.450 euro
vastgelegd. Voornaamste voorziene uitgaven in de gewone dienst zijn het schilderen van de pastorij (15.000 euro) en de
herstelling van het orgel (25.000 euro). Het
dossier voor de restauratie van de glasramen wordt verder afgewerkt met het oog
op subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.
Het schepencollege gaat er niet mee akkoord
dat de kerkfabriek voor de herstelling van
het orgel geen lening aangaat. Aangezien
het uiteindelijk toch om gemeentegeld
gaat, heeft de oppositie daar geen bezwaar
tegen omdat de gemeente momenteel toch
over voldoende middelen beschikt. Waarom
dan voor 25.000 euro een lening aangaan?
> Het jaarverslag 2002 wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd en biedt zoals
gewoonlijk weinig opwindende gegevens.
> Vervolgens stelt de burgemeester de
begroting 2004 voor. In de gewone dienst
voorziet men voor dit jaar een tekort van
525.000 euro, maar met het overschot van
het vorige dienstjaar (1,3 miljoen euro)
wordt dat omgebogen tot een boni van
785.000 euro.
De burgemeester geeft een overzicht van
de grootste ontvangsten en uitgaven. De
totale inkomsten zijn op ruim 4 miljoen
euro begroot. De gemeente krijgt 483.000
euro uit het Gemeentefonds, zal ruim 2,4
miljoen euro belastingen innen en ontvangt
706.000 euro subsidies voor het onderwijs.
De inkomsten van devidenden van intercommuales waren vorig jaar goed voor
355.000 euro, maar worden vanaf dit jaar
wellicht gehalveerd als gevolg van de
liberalisering van de energiemarkt.
De totale uitgaven zouden oplopen tot 4,7
miljoen euro. Met 960.000 euro is het
onderwijs de grootste slokop, personeels-

en werkingskosten van de administratie
kosten de gemeente 690.000 euro, personeels- en onderhoudskosten voor het wegennet 555.000 euro en voor de afbetaling van
de leningslast betaalt de gemeente
684.000 euro.
Als aandeel in de werking van de interpolitiezone Rode-Drogenbos-Linkebeek
draagt Linkebeek 346.000 euro bij; voor de
brandweer is dat 103.000 euro. De toelage
aan het OCMW is dit jaar iets lager dan de
jaren voordien: 493.000 euro. Het schoonmaken van de schoolgebouwen kost
125.000 euro, het organiseren van vakantiespeelpleinen 50.000 euro en voor de
verdere verbetering van speelpleintjes voor
kinderen is deze keer 38.000 euro voorzien.
Het onderhoud van de Hoeve ‘t Holleken en
de villa Lismonde vergt 38.500 euro en
evenveel voor het onderhoud van de sportuitrusting. De ophaling en verwerking van
het huisvuil en de uitbating van het containerpark kosten 264.000 euro.
De burgemeester besluit zijn inleiding met
een blik op de buitengewone dienst
(investeringen waarvoor leningen worden
aangegaan). Het programma dat de meerderheid dit jaar wil realiseren, is erg
bescheiden. De voorziene 100.000 euro van
vorig jaar voor verbouwingswerken aan het
gemeentehuis worden opnieuw ingeschreven. Voor de verbeteringswerken aan de
Molenstraat, de heraanleg van de Perkstraat, de verschillende trappen nabij het
Gemeenteplein, de aanleg van een zone 30
in de omgeving van de school en het comform maken van de verkeersdrempels is
850.000 euro voorzien.
De repliek van de oppositie is erg vergelijkbaar met deze van vorig jaar. De
financiële toestand van onze gemeente is
nog steeds veel beter dan het schepencollege laat uitschijnen, dat nu opnieuw al
meent te moeten waarschuwen voor een
belastingverhoging volgend jaar van 6,2%

naar 7% voor de personenbelasting en van
960 tot 1260 voor de onroerende voorheffing. De oppositiewoordvoerder herhaalt
dat de inkomsten sterk worden onderschat
want het boni van de rekening blijkt ieder
jaar toe te nemen. Zoals ook de vorige
jaren het geval was, zal er ook dit jaar veel
minder uitgevoerd en dus ook minder uitgegeven worden dan voorzien; wat natuurlijk ook aanleiding geeft tot een groter
overschot. Wanneer alle voorziene uitgaven
echt noodzakelijk zijn, heeft de belastingbetaler er recht op dat alles in het werk
gesteld wordt om die projecten zo snel
mogelijk uit te voeren. Zoniet is het onverantwoord om jarenlang meer belastingen te
heffen dan noodzakelijk, aldus de oppositie.
Bij het overlopen van de begroting hebben
de oppositieraadsleden nogal wat kritiek op
het lang uitblijven van de verbouwingswerken aan het gemeentehuis en wordt het
gebrek aan netheid van straten en voetpaden, ondanks de aankoop van een straatveegmachine, nogmaals aangeklaagd. Zij
dringen erop aan eindelijk eens werk te
maken van een oplossing voor de afwateringsproblemen van rioolwater in het
Schaveypad, de Klaprozenweg (Op-Linkebeek) en de Kasteeldreef. Tot slot geeft
LK2000 ook uiting van de ontevredenheid
van vele inwoners over het functioneren
van de interpolitiezone. De invoering van
het IPZ kost onze gemeente bijna 200.000
euro meer en toch zijn we er inzake politietoezicht zeker niet op vooruitgegaan. De
burgemeester tracht dit te relativeren en
zegt dat Linkebeek een derde wijkagent
krijgt toegewezen en er dit jaar in de zone
ook nieuwe hulpagenten in dienst komen.
De begroting wordt meerderheid tegen
minderheid goedgekeurd.
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Linkebeek vroeger en nu
Wijk Verrewinkel (4). De recente geschiedenis van de Perkhoeve
Zoals de titel aangeeft, ligt het niet in onze bedoeling de ganse historie van de Perkhoeve te herhalen.
Wie hierin geïnteresseerd is, verwijzen wij naar de ‘Geschiedenis van Linkebeek’, die thans in kopievorm
te koop is. Onze dank gaat vooral naar ‘Boer Pol’ die van kleinsaf het reilen en zeilen van de hoeve heeft
meegemaakt en wiens informatie onmisbaar was voor dit artikel.
De Perkhoeve is door de eeuwen heen
regelmatig herbouwd. Oude kaarten plaatsen de vorige boerderij, vermoedelijk een
lemen constructie, links van de huidige.
Zij lag aan de holle weg die in 1953 werd
afgeschaft en toegegooid met huishoudelijk afval van de gemeente Linkebeek! In
datzelfde jaar werden trouwens ook de
ingang van het Wijnbrondal en de Koeiestraat aan de Villalaan volgestort.
Het blijft een vraagteken waar de mooi
gepolijste blauwstenen zijwanden van de
open haard vandaan komen die heel wat
ouder zijn dan de huidige hoeve: uit de
vorige hoeve of uit een abdijgebouw
afgeschaft door Jozef II? Specialisten
vertellen ons dat die haard van een
barokke Lodewijk XIV-stijl is terwijl de
hoeve in classisistische Lodewijk XVI-stijl
opgetrokken is.
Pachter Kooip
In het begin van vorige eeuw was Gillis
Berghmans, alias de Kooip (de kuip),
pachter. Zijn naam dankte hij aan zijn
lichaamsomvang; zijn lijkkist moest door
maar liefst zes boerenknechten ter kerke
gedragen worden via het Oplinkebeekpad.
De kortste weg, langs het Kleindalpad en
het Kerkveld, was immers rond 1873 onderbroken door de aanleg van de spoorlijn. De
Kooip was burgemeester van Linkebeek in
de woelige periode rond 1912. Even tevoren
was hij ‘overgelopen’ van de liberalen naar
de katholieken, hetgeen mede de oorzaak
was van een ware volksopstand! Voor de
verkiezingen van 1911 moest hij tussen
twee rijen gendarmen naar het stemlokaal
gaan omdat hij o.m. door ‘Nette van de
Stokvisch’ bedreigd werd met een groot
mes, vanwaar haar naam ‘Nette Couteau’.
Nauwelijks drie jaar later werd de Kooip
als burgemeester afgezet door de Duitse
bezetter. Hij heeft trouwens tijdens de
Eerste Wereldoorlog heel wat mensen, ook
zijn tegenstanders, uit de nood geholpen.
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Nieuwe pachter
Op 30 november 1935 verviel de pacht van
de Perkhoeve, tot dan toe toegekend aan
de familie Berghmans. Op die dag werden
het landbouwmateriaal, de koeien én
vooral de raspaarden verkocht, o.m. de
beroemde hengst ‘Baron d’Ecau’, die de
familie voor slechts één vierde (!) in
eigendom had, en de merrie ‘Baronne de
Linkebeek’. Omdat het bewerken van de
grond voor het volgende seizoen al moest
gebeuren in september, werd de pachtoverdracht in augustus geregeld. De familie
Jozef (Jean Louis) De Dobbeleer kwam op
1 december 1935 in de plaats. De gebouwen waren toen al in slechte staat en de
toenmalige eigenaar, de COO (thans OCMW)
van Brussel, werd aangemaand om hier
iets aan te doen. Gezien de logge administratie gebeurde dit slechts 20 jaar later!
De Tweede Wereldoorlog ging aan deze
uithoek haast ongemerkt voorbij. Vee werd
niet opgeëist, vermits alles opgegeven
was voor de kweek; van de oogst moest
wel ingeleverd worden. Kort na de inval
stonden de weiden plots vol met paarden,
een 400-tal, onder het waakzaam oog van
Duitse soldaten en Franse krijgsgevange-

nen: gelukkig slechts voor enkele dagen.
Men verleende er ook onderdak aan een
jongeman die zogezegd nodig was als hulp,
om te beletten dat hij gedeporteerd zou
worden. Tijdens de oogst stonden heel wat
arme mensen te wachten op het signaal
om de ‘aren te mogen lezen’; de veldwachter moest er aan te pas komen om
alles ordelijk te laten verlopen. Na de
wapenstilstand werden twee Duitse krijgsgevangenen gedurende één jaar tewerkgesteld.
Nog even aanstippen dat minister Jos
Chabert hier elke vakantie zijn hartje
kwam ophalen tot aan het einde van zijn
studies. Hij is er zijn tante Mathilde
steeds dankbaar voor geweest. Dankzij
hem werd de hoeve geklasseerd met 50 ha
omliggende landerijen. Toen er sprake was
van stukken Linkebeeks grondgebied bij
Brussel in te lijven, o.m. voor de
uitbreiding van de metro, sprak hij zijn
veto uit.
Toen vader De Dobbeleer een dagje ouder
werd, kreeg hij de hulp van zijn zonen:
Jozef van 1949 tot 1960 en Pol van 1959
tot 1974. In die periode werden de bouwvallige varkenstallen afgebroken; zij

UIT DE GEMEENTE
terugblik 07

stonden tegen de muur recht tegenover de
ingangspoort en tegelijkertijd werd de
mesthoop in het midden van het neerhof
verwijderd. De andere stallingen werden
vernieuwd in 1956. In het begin werden er
ook paarden gehouden om de ploegen en
de karren voort te trekken; zij werden
verkocht toen de tractoren kwamen (1950
en 1956). De varkenskweek stopte bij de
afbraak van de stallen in 1954. Enkel
koeien bleven over. Tot 1995 werd er melk
geleverd aan de fabrieken; thans worden
zij nog gekweekt voor de vleesverkoop.
Pol De Dobbeleer
Na de dood van vader De Dobbeleer (5 mei
1972) beheerde moeder Mathilde nog 2 1/2
jaar de doening tot Pol het overnam op
1 november 1974. In die tijd werd de hoeve
met de haard (13 maart 1979) en het grootste
deel van de landerijen (29 december 1978)

tussen de Perkstraat, de spoorweg, de
eigendommen langs de Hollebeekstraat
over de brug en de waterleiding BrusselRode geklasseerd. Vermits boer Pol geen
gezin te onderhouden had, liet hij een
groot deel van de labeurgrond over aan
Van Luchene die, in de jaren ‘60, de laatste
gronden van de Schaveyhoeve had
bewerkt. Nauwelijks één jaar later (1985)
kwam de dreiging van het golfterrein. De
Eurocraten eisten in de buurt van de
hoofdstad een golfterrein, zoniet zouden
zij Brussel ruilen voor een andere Europese
stad! Maar de negenjaarlijkse pachtperiode van Pol was pas vernieuwd zodat
de wachttijd te lang was voor de mogelijke
opkopers. Het spreekt vanzelf dat men
hem mooie voorstellen heeft gedaan, maar
hij bleef op zijn rechten staan. Dankjewel
Pol!
In 1996 verkocht het OCMW van Brussel de

hoeve en 2 ha aanpalende grond aan de
heer Olivier van der Rest. Pol mag echter
ter plaatse blijven en hij blijft verder
werken zolang zijn gezondheid het toelaat. Voorlopig is er geen gebrek aan werk
want de nieuwe eigenaar wou de stap
zetten naar de biologische teelt. Hieraan
zijn er heel wat voorwaarden verbonden:
geen sproeistoffen, enkel natuurlijke
meststoffen of onbewerkte kalk, slechts
twee grootvee-eenheden per ha, strenge
controle op het gebruik van antibiotica en
geen embryotransplantatie (bevruchte
eicellen die van de moederkoe naar een
andere draagkoe worden overgebracht).
Het spreekt vanzelf dat biologisch vlees
minstens 50% duurder is, maar echt
rendabel is het nog niet vermits er te
weinig afzet is. Wij hopen dat de Perkhoeve, reeds vernoemd in 1186, minstens
zijn duizendste verjaardag zal kunnen
vieren.
Alex Geysels
Bronnen
> Ferrariskaart, deel Ukkel 77(4), 1770-75.
> Cart Boeck... van d’Infirmerie van den
groten Begijnhof binnen Brussel, 1742.
> C. Theys en J. Geysels, Geschiedenis van
Linkebeek, 1957, blz 142-145.
> A. Geysels, Coosemans contra Müser,
Sjoenke december 1972.
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Uit goede bron
Kerstmarkt
De kerstmarkt, een inderhaast genomen
initiatief van het schepencollege, is
geen succes geworden. Toegegeven, de
weersomstandigheden zaten niet mee
en waren niet van aard een kerstsfeer te
creëren. Maar vele mensen wisten niet
eens dat er een kerstmarkt doorging, want
enkel via de Gemeentelijke Mededelingen
werd er enige ruchtbaarheid aan gegeven.
Nadat de gemeentewerklieden dagenlang
in de weer waren met de installatie van
de overvloedige kerstverlichting, konden
ze aan de slag met het ineen timmeren
van de tien aangekochte kerstkramen, die
volgens onze informatie werden verhuurd
aan 100 euro. Op die manier hoopt het
schepencollege binnen de kortste keren
de aankoopprijs van 4.000 euro te kunnen
recupereren. Of dit na deze valse start
zal lukken is zeer de vraag, want wie gaat
volgend jaar nog zulke hoge huurprijs
neertellen? En hoe zullen de kramen eruit
zien als ze een paar keer in en uit mekaar
geklopt werden?

Uiteindelijk ging deze overdracht niet
door en zal de provincie Vlaams-Brabant
toch nog het rondpunt aanleggen. Op
8 december had op het gemeentehuis een
werkvergadering plaats en daar is meegedeeld dat de aanbesteding van de
werken begin dit jaar plaatsheeft, de uitvoering zou dan midden het jaar moeten
starten. De gemeente zou op hetzelfde
moment de verbeteringswerken van de
Molenstraat uitvoeren, zodat de verkeershinder tot ongeveer zes maanden zou
beperkt blijven.

Rotonde
Er werd de voorbije jaren al meermaals
bericht over de aanleg van een rondpunt
op het kruispunt van de Alsembergsesteenweg met de Molenstraat, berucht als
het gevaarlijkste punt van de gemeente.
Het zou er al lang moeten zijn, maar de
werken werden afgeblazen omdat de
provinciewegen naar de gewesten of
gemeenten zouden worden overgedragen.

Faciliteiten
De toekenning van de taalfaciliteiten
in 1963 leidde ook in Linkebeek tot de
oprichting van een Franse school. Tot in
1989 hadden de Nederlandstalige en de
Franstalige school dezelfde directie, dan
werden de twee afdelingen autonome
scholen met elke een eigen directeur. De
Franstalige school had jarenlang veruit de
meeste leerlingen, maar vanaf begin jaren
‘90 begon de Nederlandstalige school
aan een gestadige en vrij spectaculaire
uitbreiding als gevolg van het toenemend
aantal kinderen uit taalgemengde en
Franstalige gezinnen.
De oorspronkelijke bedoeling van de
Franstalige lagere scholen was dat de
kinderen van Franstalige ouders uit de
faciliteitengemeenten hun basisonderwijs
konden volgen in hun moedertaal maar
dat ze bovendien door het verstrekken
van meer lessen Nederlands ook sneller

De dure kerstkramen lokten, mede door het weer,
niet veel geïnteresseerden.

De bibliotheek zal niet kunnen uitbreiden met de
aanpalende garage.
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de streektaal zouden leren. Het is nu
algemeen geweten dat deze doelstelling
geen succesverhaal werd.
Vorig schooljaar telde men in de Nederlandstalige kleuter- en basisscholen van
de zes gemeenten 3.395 leerlingen (in
Linkebeek 223) en 2.798 in de Franstalige
scholen (in Linkebeek 239). Langs
Nederlandstalige zijde hebben Rode en
Wemmel elk meer dan 1.000 leerlingen.
Langs Franstalige kant spant WezembeekOppem de kroon met 795 leerlingen,
gevolgd door Rode met 755.
Bijzonder pittig is dat het Franstalig
basisonderwijs in deze gemeenten volledig
betaald wordt door Vlaanderen. Voor het
schooljaar 2001-2002 telde de Vlaamse
gemeenschap hiervoor ruim 9,5 miljoen
euro neer.
Handelaars
De kleine Delhaize op het Gemeenteplein
kreeg voor de derde maal in korte tijd
ongewenst bezoek. Deze keer kon het
personeel de twee overvallers, gewapend
met een alarmpistool, met een pepperspray verjagen.
Op de Dapperensquare opende onlangs een
wijnhandel de deuren. De reclame, die
hierover verspreid werd, was ééntalig in
het Frans, wat bij heel wat Vlaamse
Linkebeekenaren niet op veel sympathie
kon rekenen.

De Molenstraat zal in 2004 heraangelegd worden.
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Staalkaart Linkebeek
Fernand Collette
Omheining sportvelden
In mei van vorig jaar besloot de gemeenteraad rond de
sportvelden een omheining te plaatsen; kostprijs 51.000 euro.
De oppositie stelde toen voor enkel het nieuwe, synthetische
veld af te sluiten en niet het hoger gelegen oefenveld en het
daarnaast liggende grasveld, dat trouwens op het gewestplan
als natuurzone is ingekleurd. De kosten zouden hierdoor ook
veel kleiner zijn. De meerderheid had hiernaar geen oren en zou
rond deze mooie plek een hoge omheining, prikkeldraad
inbegrepen, neerpoten. Nu blijkt dat de bewoners van Den
Bocht zulke omheining ook niet zien zitten en het schepencollege voor hun protest door de knieën is gegaan. Toen tijdens
de laatste gemeenteraad de oppositie een vraag stelde over de
plaatsing van deze omheining, verzweeg de schepen eerst dat
er wat aan de hand was. Het was pas na een bijkomende vraag
dat hij toegaf dat de omheining uiteindelijk toch beperkt zou
worden tot de twee sportvelden.
Huisvuil
De ophalingen en vooral de verwerking van het huisvuil kosten
elke gemeente handenvol geld. Voor onze gemeente is dat
ongeveer 264.000 euro. Dankzij de selectieve ophalingen en de
werking van het containerpark wordt er gelukkig steeds beter
geselecteerd. De verkoop van vuilniszakken zou dit jaar een
kleine 100.000 euro moeten opbrengen, maar de kostprijs die
door de belastingbetaler gedragen moet worden, blijft nog
steeds ongeveer 150.000 euro. Om enigszins te besparen worden
de ophalingen van grof huisvuil van vier op twee gebracht.
Anderzijds wordt er, na lang aandringen van LK2000, in mei en
in november, met de ophaling van grof snoeihout gestart.
Gemeentehuis
Tijdens de laatste gemeenteraad kondigde de bevoegde schepen
aan dat de verbouwingswerken aan het gemeentehuis in de
zomer van dit jaar zouden moeten beginnen. Maar het werd ook
opnieuw duidelijk dat er nog geen definitieve beslissingen zijn
genomen omdat de werken niet te veel - de gemeente heeft
momenteel nochtans geen geldproblemen - mogen kosten. In de
begroting van dit jaar is daarvoor amper 100.000 euro ingeschreven
en dat is enkel genoeg om de gebouwen met alle veiligheidsvoorschriften in orde te stellen. Alhoewel deze uitbreidingswerken erg dringend zijn omwille van de personeelsuitbreiding,
blijft het schepencollege dus aanmodderen, want nu blijkt weer
dat de bibliotheek niet de ruimte van de oude garage zal bijkrijgen maar enkel die van een kleiner lokaal daarnaast. De
oppositie verwijt de meerderheid dat zij in het verleden al verschillende mogelijkheden heeft gemist om in de omgeving van
het gemeentehuis uit te breiden via aankoop van vastgoed of
grond. Een oppositielid vraagt zich ook af waarom een leegstaande bank niet gehuurd kan worden.

1) naam (bijnaam): Fernand
Collette, bijnaam: ‘de chef’
2) adres: Gemeenteplein 33
3) leeftijd: wordt 60
4) kinderen/kleinkinderen:
Kathy (34) en Nicolas (22).
5) huisdieren: twee honden:
Tobby en Valentine, ook nog
vogels in de tuin, en soms een
wilde vos
6) beroep: zelfstandig filiaalhouder Delhaize
7) hobby’s of bezigheden in
vrije tijd: Ik knutsel zeer graag. Vooral laswerk. Ik heb zelf
mijn keukentafel en werkbank in mekaar gelast. Mijn eerste
beroep was garagehouder, vandaar. Metaal lassen is mijn hobby.
Van decoratiestukken tot tafels. Daarnaast sta ik ook graag in
de keuken. Dat doe ik ook in mijn superette: in de keuken
allerhande gerechten klaarmaken.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: 1968
9) mooiste plekje van Linkebeek: Aan de kerk, het steegje
naar de vallei afdalen, en dan vlakbij het kasteel, met zicht op
de natuur.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: Het gevaarlijke kruispunt
van de Alsembergsesteenweg met de Molenstraat. Vooral van de
gevaarlijke punten met veel verkeer heb ik een afkeer.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: Een (h)echt dorp.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: De dorpsmentaliteit verdwijnt. De tijd dat iedereen iedereen kende, is definitief
voorbij. De ziel van het dorp is weg en dat is spijtig.
13) held in de wereld: Moeder Theresa.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: Jules Lismonde. Hij
was een groot schilder van abstracte werken. Ik kende hem
persoonlijk. Hij is een aantal jaren geleden overleden; een groot
verlies voor mezelf en de gemeente.
15) wie zou je voor één dag willen zijn? Ik ben gelukkig met
mezelf. Ik wil niemand anders zijn. Ik werk veel, maar heb ook
veel levensvreugde, en dat is het belangrijkste.
16) krant: La Dernière Heure, vooral omwille van de sportberichtgeving.
17) lievelingsprogramma/film: Sportprogramma Talaza (A3,
Frankrijk) en alle voetbalmatchen op Canal Plus.
18) lievelingsboek: Het Franstalige magazine voor de betere
kok: ‘Le Turihes’. Daarin leggen de grootste meesterkoks van
deze tijd hun keukengeheimen bloot. Ik geniet er elke keer weer
van, en doe er heel wat kennis mee op.
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep: Patricia Kaas en
Julien Clerc.
20) merk auto: Volkswagen Sharan, en ik ben er tevreden van.
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.
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Indoor klimdag in Leuven
Teek-it-iezie
Zondag 30 november 2003 om 12u45 hadden we afspraak aan de
Chirolokalen op ‘t Holleken. Met een dertigtal personen vertrokken we richting Leuven. Daar gingen we dan, klaar om iets
nieuws uit te proberen op een zondagnamiddag. Aangekomen in
Leuven bleek al snel dat we ons niet zouden vervelen! Iedereen
naar de kleedkamers, zodat we allemaal in actie konden schieten.
De kleintjes vertrokken als eersten naar boven, richting speleobox, de groten richting klimzaal en Klettersteig. Speleobox?
Inderdaad. We stapten in iets wat op een grote kartonnen doos
leek, een vierkant zwart gat. We wisten wanneer we eraan
begonnen, maar niet wanneer en hoe we er uit gingen komen.
Op de tast werd er door heel nauwe openingen gekropen,
geklommen en gegleden, maar er werd ook heel wat afgelachen!
Onder begeleiding van de jongsten werden ook de mama’s en
papa’s er zonder kleerscheuren doorgeloodst. Amaai voor
diegenen met claustrofobie of overgewicht. En amaai, onze
billen ‘s anderendaags. Vol met blauwe plekken! Op de Klettersteig moesten we, in tegenstelling tot in de speleobox, de
realiteit letterlijk onder ogen zien. Hier moesten we onze grenzen
verleggen door op 20m hoogte, over wiebelende planken en
touwen een parcours te volgen. Gelukkig waren we steeds goed
beveiligd. Met een beetje zelfbeheersing, behendigheid en durf
was dit, voor de meesten, een leuke ervaring. Diegenen die dit
traject vlot tot een goed einde hebben gebracht, voelden zich
achteraf supergoed in hun vel, hetgeen niet kon worden gezegd
van deze die zich beperkten tot toezien en met veel plezier
commentaar gaven. Zij hielden er alleen maar een stijve nek aan
over!
Op de klimmuur heeft iedereen, van groot tot klein, zich naar
hartelust kunnen uitleven. Het merendeel van ons had dit al wel
eens gedaan en diegenen die hun debuut waagden, kregen
natuurlijk deskundige begeleiding van onze ervaren klimmers.
Vooral de kleintjes klommen als echte ‘spidermannen’ de muur
op, zij mogen immers hun parcours min of meer kiezen. Maar
ook de volwassenen hebben zich niet laten kennen, de mannen
durfden al wel eens risico’s te nemen met als gevolg dat er
regelmatig een teek-it-iezier door de lucht vloog! Hetgeen voor
veel hilariteit zorgde natuurlijk. De vrouwen waren wat voorzichtiger, maar stonden zeker ook hun mannetje. Het was een
bewogen namiddag, heel sportief, een goede ambiance en een
initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Teek-it-iezie op het web
Dankzij onze webmaster, Serge Sermon, kunnen de nieuwsgierigen te weten komen wat Teek-it-iezie allemaal te
bieden heeft. Heb je zin om één of andere avontuurlijke
activiteit te beleven, wacht dan niet langer en ga vlug
kijken op: www.adventureteamlinkebeek.be
PROGRAMMA 2004
We raden jullie aan om regelmatig onze website te bezoeken of
Sjoenke in de gaten te houden. Omdat wij niet bij de pakken
blijven zitten, kunnen we nu reeds enkele activiteiten voor
2004 meedelen.
> In januari of februari gaan we een dagje sneeuwpret beleven
in de Ardennen. Dat zal afhangen van het weer natuurlijk.
> Op 14 februari plannen we een skibottencafé in ‘t Schoolke op
‘t Holleken. We zullen de speelplaats omtoveren tot een
heuse ‘après-ski bar’ waar we iedereen verwelkomen vanaf
18u in een gezellig kader met hapjes en drankjes. Heb je dus
zin om nog even van de gezelligheid van de après-ski te
genieten, kom dan zeker langs.
> Hou ook 17 april vrij in jullie agenda, want dan hebben we een
‘Megademax’ activiteit in petto. We gaan naar het noorden
van Frankrijk (Arras) voor een initiatie rafting op een
kunstmatige wildwaterbaan. Deze activiteit zal ongeveer 35
euro kosten (verzekering incluis) en je moet minimum 14 jaar
zijn. De details volgen later nog in een volgend Sjoenke,
maar we raden jullie aan zo snel mogelijk in te schrijven
omdat de plaatsen beperkt zijn.
Info bij Werner, 0475 83 93 22, via onze website of via e-mail:
adventureteamlinkebeek@hotmail.com.

Gelaatstraining
KAV
22 januari - 19u30 - De Moelie
Onze eerste activiteit van 2004 heeft plaats op 22 januari en
gaat over ‘Gelaatstraining’. Tijdens deze samenkomst leren we
eenvoudige oefeningen om de spieren in het gelaat en de hals
te verstevigen. De handen dienen daarbij als enig instrument.
Wegens het succes van vorige keer organiseren wij op 19 februari
terug een knutselavond met als thema ‘Sieraden en accessoires
met kralen’. Deze activiteiten hebben plaats om 19u30 in de
Moelie.
Noteer alvast:
22 januari:
19 februari:
18 + 25 maart:
13 + 14 maart:
28 april:
11 mei:
27 mei:
8 juni:

gelaatstraining
sieraden met kralen
salsadansen
pensenkermis in Gildenhuis
Italiaans koken
moederkesfeest
tafellinnen
reis

Info: Lieve Motté, 02 380 85 95
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Programma KBG
Januari is het begin van een nieuw werkjaar. Wij starten met
een gevarieerd programma en willen er het beste van maken,
want wij krijgen graag gelukkige mensen over de vloer. Nieuwe
leden zijn van harte welkom.
Komende activiteiten:
> 27 januari: ledenvergadering met gezellige babbel
> 24 februari: informatie over ‘slapen’ in samenwerking met CM
> 30 maart: jaarlijks carnaval met medewerking van Jackske, en
dat is ambiance verzekerd
> 26 april: Paasfeest en diner, verzorgd door traiteur Anneric
> 25 mei: gezelschapsspelen
Verder willen wij in het voorjaar een paar uitstappen doen met
het openbaar vervoer omdat dat voor ons senioren financieel
bijzonder interessant is. Zo willen we de brouwerij Palm in
Steenuffel, het kasteel Diepenstijn en de stoeterij die onderdak
biedt aan een 20-tal rasechte Belgische trekpaarden bezoeken.
Op 20 april gaan we naar het Sportpaleis in Antwerpen voor
Nekka Retro 2004. De artiesten die komen optreden zijn o.a.:
Willeke Alberti, Miek en Roel, Liesbeth List, Jacques Raymond,
De Vaganten.
Wat er nog zoal op ons programma staat? Het Provinciaal
Domein Bokrijk, Paradisio met een tentoonstelling ‘nature et
future’ voor het behoud van bedreigde diersoorten en
bescherming van de natuur. De spectaculaire onderwaterwereld
in het Nationaal Sea Life in Blankenberge. Tussendoor nog
enkele uitstappen dichtbij huis. Verder hebben wij onze
creatievelingen die samenkomen elke eerste en derde dinsdag
van de maand. Begin maart starten wij met een reeks
turnlessen in samenwerking met KAV.

SENIOREN PETANQUECLUB
Omdat wij gedurende de wintermaanden niet buiten
kunnen spelen, leggen we onze petanqueballen aan de
kant. Maar wij halen de ‘bowls’ boven en spelen vol
hartelust iedere dondernamiddag van 14u tot 17u in de
Moelie. Vriendschap en gezelligheid zijn onze grootste
troeven en boetes voor strafpunten worden met plezier
betaald. Het gezellig napraten bij Linda en Guy hoort
daar natuurlijk ook bij. Kom gerust eens kijken of
meespelen en geniet mee van de gezellig namiddag.

Kaas en wijn
Judoclub
30 en 31 januari - 18u - Gildenhuis

Op vrijdag 5 december hebben wij de goede Sint op bezoek
gehad. Gezien het succes van het bezoek van vorig jaar, hebben
wij voor het eerst alle judoka’s uitgenodigd op dit feest. Gezien
de grote opkomst van judoka’s, ouders en grootouders, hadden
de Zwarte Pieten er niets beter op gevonden een speciale act op
te voeren. Het werd een avond vol grappen en grollen, waarop
iedereen tevreden terugkijkt. Elkeen kreeg het traditionele
pakje snoep met mandarijntjes. Daarbij was er dit jaar nog een
speciale attentie: iedereen kreeg een paar sportslippers, zodat
niemand meer tijdens de trainingen op zijn blote voeten door
de sportzaal moet lopen. Wij verwachten in de toekomst dan
ook al onze judoka’s steeds op hun sportslippers.
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari houden wij ons traditioneel kaas- en wijnfestijn. Vooreerst hebben wij een 20-tal
verschillende Franse, Belgische en Hollandse kazen. Ook voor de
niet-kaaseters hebben wij 10-tal soorten vleeswaren klaar. Zelfs
aan de kleinsten hebben wij gedacht: een keuze uit confituren
en choco, maar ook vleesballetjes en kriekskes (of is dit ook
voor de groten?). Ook het brood is heel gevarieerd: stokbrood,
boerenbrood en vooral het fameuze notenbrood. Tenslotte
bieden wij een grote keuze aan dranken aan: verscheidene
bieren, maar vooral diverse wijnen (inclusief een witte wijn) en
daarna de Hasseltse koffie.
Iedereen is van harte welkom! Beide avonden starten om 18u in
het Gildenhuis. De judoclub biedt je het aperitief gratis aan.
Info: Johan De Sauter, 02 380 59 75

Info: Julia Degreef, 02 380 83 85
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Sint-Ceciliakoor

Elke vereniging kent een hoogtepunt en voor het koor is dat
niet anders. De kersttijd is dan ook de dankbaarste periode om
ons te laten horen voor eigen publiek. Als aanloop naar het
kerstconcert werden wij op 14 december uitgenodigd door
Oswin Beirens, organist van Linkebeek, om het optreden in de
kerk van Rofesaert in Limal (Wavre) met ons repertoire bij te
staan. We zongen samen met het plaatselijke kinderkoor en
kerkkoor. Door dit optreden op verplaatsing werd het SintCeciliakoor zeker en vast een ervaring rijker.
Het jaarlijkse kerstconcert van het Sint-Ceciliakoor, in samenwerking met de Orfeusacademie, kende opnieuw een groot
succes. De kerk zat weer afgeladen vol. Meer dan 300 personen
woonden het concert bij. We danken alle aanwezigen voor het
warm applaus dat elke muzikant en zanger de bevestiging gaf
dat hard werken resultaat oplevert. Ook een woord van dank aan
onze dirigenten zonder wiens mateloze inzet dit alles nooit
gerealiseerd zou kunnen worden. Tenslotte zouden wij ook alle
medewerkers van buiten het koor (partners, technische ploeg
en allen die achter de schermen hun steentje bijdroegen) willen
danken.
Een gezellige babbel bij een drankje achteraf in de Moelie sloot
de avond af. Geen 12 uur later stonden we met plezier in het
rust- en verzorgingstehuis ‘Avondvrede’ in Linkebeek. En toen
we daar met de ‘Stille Nacht’ afsloten, kon je echt wel zeggen
“Het is Kerstmis”.
Info: Hubert Eerlings, 02 380 94 10

Traditie en nieuwigheden
Gezinsbond
December is de maand om de balans op te maken van het voorbije jaar en de planning te maken voor het jaar 2004. Twee,
nieuwe activiteiten, werden het voorbije jaar enthousiast onthaald: koken met kinderen en de schaatsnamiddag in Vorst.
Deze activiteiten gaan we in 2004 zeker hernemen. Helemaal
nieuw is de dansstage die we, in samenwerking met studio@etude,
in de krokusvakantie organiseren. We richten ons uiteraard naar
de kinderen en trachten voor elke leeftijdscategorie een programma uit te werken. Meer details hierover worden per brief
medegedeeld. Ook nieuw is dat we Sinterklaas een uitnodiging
sturen om de kinderen van de Gezinsbond een bezoekje te
brengen. De klassiekers, de jaarlijkse uitstap en de spaghettiavond, hebben in 2004 natuurlijk ook plaats. Het aantal joggers
op zondagochtend is sterk geslonken. Met Els zoeken we naar
een aangepast programma. Ook de conditietraining rekent in
2004 op wat meer belangstelling en met Kristel zoeken we
nieuwe uitdagingen.
Voor het volledige programma van het jaar 2004: zie volgende
uitgave van Sjoenke. Ondertussen hebben de meeste leden hun
lidgeld aan de centrale dienst betaald. Niet-betalers krijgen in
de loop van de maand december een bezoekje van Liesbeth,
Katelijn, Lieve, An, Tina of mezelf. Toch nog even herhalen dat
heel wat handelszaken, denk maar aan de Standaard-boekhandel,
kortingen geven aan bondsleden. Het is interessant met lidkaart
en spaarkaart boodschappen te doen.
Info: Marleen De Schepper, 02 380 59 75

Ski mee met ‘de Rand’
15 februari
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 staf sport van vzw ‘de Rand’. Alle inwoners van de
faciliteitengemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel,
worden uitgenodigd om op 15 februari een paar uurtjes op de
latten te staan. ‘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! In deze
prijs is busvervoer, twee uren vrij skiën/snowboarden of één uur
les plus één uur vrij, skimateriaal en verzekering inbegrepen.
Eten of drank kan je gemakkelijk ter plaatse kopen.
We vertrekken tussen 10u en 10u30 (afhankelijk van je opstapplaats) en zijn terug rond 18u. Let wel, het aantal plaatsen is
beperkt, dus haast je met je inschrijving!
Info: Kirsten Saenen, tel. 02 380 39 89,
kirsten.saenen@derand.be
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Fakkeltocht annex receptie
Cultuurraad
Nieuwe denksport: zet onderstaande zinnen in de juiste volgorde
en je krijgt een dialoog tussen een optimist en een pessimist
over de eindejaarsfakkeltocht-receptie van de Cultuurraad.
En voor wie het nog niet wist: een optimist is een slecht
geïnformeerde pessimist...
Al die joelende kinderen.
‘t Is al donker en ze moeten nog vertrekken.
Slimmekes: en dan nog in den bos gaan wandelen.
De fakkels waren op voor de wandeling uit was.
Er waren er te weinig.
Natte voeten.
Wind.
Regen.
Punker die accordeon speelt.
Te veel gebabbeld.
Te veel gedronken.
En nog een speech erbovenop.
De volgende keer kom ik terug.
Voor minder trek ik mijn stapschoenen niet aan.
Volgende keer botten.
Er was veel volk.
Macadam of plassen? Plassen!
Dat was pas wandelweer.
Moet nogal een zicht zijn al die fakkels op een lange rij.
Je kan niet genoeg mensen zien.
Lekkere wijn dus.

Marino Punk: een opgemerkte gast tijdens de eindejaarsreceptie van de
Cultuurraad.

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.
Info: Kirsten Saenen, stafmedewerker jeugd en sport,
tel. 02 380 39 89, kirsten.saenen@derand.be

SJOENKE I jaargang 44, nr 252 januari 2004

NIEUWS UIT DE MOELIE
14
KOPPENTHEATER TONEELKRING HARLEKIJN
FANTA... ZIE WAT IK ZIE
WO 14-01
FAMILIEVOORSTELLING
Koppentheater ‘Harlekijn’ uit Mollem
presenteert een origineel theaterstuk met
verschillende poppen en één acteur. Het
decor is 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?
14u - De Moelie
tickets: 5,00 euro (kassa), 4,00 euro (abo
en vvk)

BONJOUR MICRO
VR 23-01
STAND-UP COMEDY
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-aanmond-reclame!
20u30 - De Moelie
tickets: 11,00 euro (kassa), 9,00 euro
(vvk), 7,00 euro (abo)
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RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD
EEN AVOND MET
RAYMOND
VR 13-02
MUZIEK

Omdat er maar één is, met een schatkist
van 400 liedjes, unieke muziek, tijdloos
overeind. Op één podium met zijn groep,
en met een instrument alleen, akoestisch
en groots. Laat je meeslepen door de
‘Meesters’ eigen mix, ontstaan in de
opwelling van het moment, spontaan, elke
avond anders, van intiem tot uitbundig.
Deel in zijn blijdschap, zijn wanhoop en
zijn liefde. Laat je beroeren, ontroeren
door zijn heldere kijk en enig geluid. Er
is er maar één zoveel tegelijk en hij trekt
al de registers open, op de avonden met
Raymond.
20u30 - De Moelie
tickets: 16,00 euro (kassa), 14,00 euro
(vvk), 12,00 euro (abo)

KLUTSKE
FLUO FLITS FUIF
WO 18-02
KINDERANIMATIE
Om in een megadiscotheek binnen te mogen,
moet je al wat ouder zijn. Maar wie de
sfeer wil opsnuiven van de Fluo Flits Fuif
mag niet ouder zijn dan 13. Twee uur lang

worden de populairste hits gedraaid en
geanimeerd op onnavolgbare wijze door
dj Klutske. Alle muziekgenres komen aan
bod. Fluorescerende popartschilderijen,
hippe zwaailichten, rookmachines, stroboscopen, lichtvuurwerk, veel blacklights en
flitsende lichteffecten geven de zaal een
mega-cool uitzicht zoals in een heuse
discotheek. Zorg dat je ook fluoresceert en
trek witte katoenen kledij of
verkeersbandjes en fluoattributen aan.
Deze exclusieve kinder-fuif mag je niet
missen!
14u - De Moelie
tickets: 5,00 euro (kassa), 4,00 euro (vvk)

ECHT ANTWAARPS
TEATER
MACHO
VR 05-03
THEATER - HUMOR
Het Echt Antwerps Teater slaagt er al jaren
in zijn publiek aan het lachen te brengen.

De knotsgekke situaties werken direct op
de lachspieren, ook nu in hun nieuwste
productie ‘Macho’. Stanny Van Looy slaagt
er maar niet in aan een vrouw te geraken.
Op één of andere manier lukt het hem
niet om indruk te maken, vertrouwen te
wekken, laat staan te verleiden. Hij heeft
nooit van het woord charisma gehoord
en ‘stralen uitzenden’ is hem nog nooit
overkomen, want hij is er rotsvast van
overtuigd dat hij geen stralen bezit.
Stanny heeft nog nooit met iemand over
zijn probleem gesproken tot hij op een
zekere dag zijn vriend Bert in vertrouwen
neemt en zijn hart bij hem uitstort.
Iemand leren dansen, dat lukt wel, iemand
leren zwemmen, leren fietsen,... maar
Stanny leren een macho worden?!
Ruud De Ridder (regie en spel), Nicole
Laurent, Sven De Ridder en Mieke Laureys
(spel).
20u30 - De Moelie
tickets: 18,00 euro (kassa), 17,00 euro
(vvk), 16,00 euro (abo)
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Een Huis van het Nederlands
Nederlands zit in de lift. In de regio Halle-Vilvoorde studeren
momenteel 4.600 mensen Nederlands. In Brussel zijn er nog
eens 7.200 cursisten Nederlands. Voor de Spanjaard, de Duitser,
Pool of Turk die hier pas aankomt, is het echter niet eenvoudig
om een voor hem geschikte cursus te vinden. Heeft hij veel
of weinig tijd? Wil hij Nederlands leren om beroepsredenen of
gewoon voor een praatje met de buren? Het maakt een verschil.
Met een jaarlijkse informatiecampagne probeert de provincie
Vlaams-Brabant bij de start van het nieuwe schooljaar anderstaligen te sensibiliseren voor cursussen Nederlands. En op de
website www.infonl.be staat het volledige overzicht van het
aanbod in Vlaams-Brabant. Maar van een gecoördineerde aanpak
en een permanent laagdrempelig informatiepunt is er tot nu toe
geen sprake. Geen overbodige luxe in een Vlaamse regio waar
10% van de inwoners niet de Belgische nationaliteit heeft en
volgens schattingen één derde van de bevolking het Nederlands
niet als moedertaal heeft. Een doelgroep van 120.000 mensen
waarvan momenteel slechts een 4% bereikt wordt; daar moeten
toch groeimogelijkheden in zitten?
De doelgroep voor Nederlandse taalcursussen is in de rand veel
ruimer dan de ‘klassieke’ migranten en nieuwkomers in de rest
van Vlaanderen. De grote groep Franstalige Belgen en internationalen vindt te weinig de weg naar het aanbod NT2 (Nederlands tweede taal). Hun integratie laat dan ook vaak te wensen
over. De omvang en de kenmerken van de doelgroep in de rand
dringen een eigen aanpak op. Een Huis van het Nederlands in
de rand zou een stap in de goede richting zijn. Het huis zou het
aanbod NT2 kunnen promoten, ontsluiten, het aanbod coördineren, en de NT2-noden kunnen inventariseren zodat ook taalscholen er beter kunnen op inspelen.
Minister Vanderpoorten heeft een voorontwerp van decreet
klaar waarin de Huizen van het Nederlands gekoppeld worden
aan het inburgeringsbeleid. De minister stelt één Huis van het
Nederlands voor per provincie en één per grote stad (Gent,
Antwerpen en Brussel). Voor Vlaams-Brabant komt het Huis in
Leuven. Daarmee speelt de Vlaamse minister niet in op de
specifieke situatie van de rand. Het inburgeringsdecreet heeft
bovendien vooral oog voor de ‘klassieke’ migranten of nieuwkomers. Hogergeschoolde Europese of internationale inwijkelingen en Franstalige Belgen die zich in Vlaams-Brabant komen
vestigen, zijn echter net zo goed ‘nieuwkomers’. Ook zij moeten
snel Nederlands kunnen leren. Tenminste als we willen dat ze
zich integreren. Voor deze groep kan dat zonder de dure trajectbegeleiding die het inburgeringsbeleid voor kansarmen voorstelt. Voor minister Vanderpoorten behoeft deze doelgroep
echter géén extra aanmoediging. Dit is onbegrijpelijk voor de
inwoners van de rand, die dagelijks geconfronteerd worden met
de gebrekkige kennis van het Nederlands van zeer vele
anderstaligen in de regio.

SJOENKE I jaargang 44, nr 252 januari 2004

Stedelijk gebied of groene gordel?
Vzw ‘de Rand’ tekent bezwaar aan
tegen het provinciaal structuurplan

Op 1 juli 2003 keurde de provincieraad van Vlaams-Brabant het
ontwerp van het nieuwe structuurplan goed. Dit structuurplan
beschrijft hoe de provincie en haar inwoners de ruimte in
Vlaams-Brabant in de toekomst zo goed mogelijk kunnen
gebruiken. Het plan verfijnt de principes van het ruimtelijk
structuurplan voor Vlaanderen en vormt meteen ook het kader
voor de beoordeling van de gemeentelijke structuurplannen.
De website van de provincie (www.vlaamsbrabant.be/objects/
deelsite-structuurplan) geeft hierover uitgebreid informatie.
Van 1 september tot en met 1 december 2003 kreeg iedere
inwoner of vereniging de mogelijkheid om bezwaren of opmerkingen door te spelen aan het provinciebestuur. Vzw ‘de Rand’
heeft, net als bijvoorbeeld het actiecomité Halle-Vilvoorde, van
deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Het structuurplan spreekt
namelijk over een ‘Vlaams stedelijk gebied in de rand rond
Brussel’, een karakterisering van de Vlaamse rand waarmee vzw
‘de Rand’ niet akkoord kan gaan. De vzw ontkent niet dat de
Vlaamse rand de invloed van de nabijheid van Brussel ondergaat
op politiek, economisch en sociaal vlak. Toch vindt zij het erg
belangrijk om de eigen kenmerken van de Vlaamse rand, als
onderdeel van Vlaams-Brabant, voortdurend te benadrukken.
De rand is groen, landschappelijk, Vlaams en cultuurhistorisch
boeiend. Door de Vlaamse rand een Vlaams stedelijk gebied te
noemen, wekt het structuurplan de indruk dat de rand louter in
functie van de hoofdstad gezien wordt. Zo formuleert het plan
een aantal opties in verband met de economische ontwikkeling
van de rand die een ontwikkeling als ‘groene gordel’ in de weg
kunnen staan.
Vzw ‘de Rand’ stelt dan ook voor om niet te spreken over een
‘Vlaams stedelijk gebied’, maar liever over de ‘Vlaamse rand als
groene gordel’. Zij vindt het belangrijk om zowel het groene
karakter als het Nederlandstalige karakter van de rand in stand
te houden en om het cultureel erfgoed in de rand naar waarde
te schatten. Het vervangen van de term ‘stedelijk gebied’ door
het voorstel van vzw ‘de Rand’ zou duidelijk maken dat men met
deze wens ook in het structuurplan rekening houdt.

RAND-NIEUWS
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Aantal woningen opkrikken door
nieuw provinciaal reglement

Kunstbende
Wedstrijd in kunst voor 13 tot 19 jaar
Kunstbende? Nooit van gehoord? Op 4 jaar tijd hebben circa
9.000 jongeren meegedaan aan Kunstbende. Waar is het Kunstbende om te doen? Jong kunsttalent stimuleren. Niet meer, niet
minder. Ben je tussen 13 en 19 jaar? Dan krijg je een stevig
‘podium’ voor je ideeën, omdat Kunstbende jouw geluid belangrijk vindt. Je kan je ding doen in één of meer van volgende
disciplines: performance, ontwerpen, nieuwe media, video, txt
on stage, txt, muziek, dans en fotgrafie. Het is een wedstrijd.
Iedereen krijgt dezelfde wapens: een leeg podium of een lege
muur. Winnaars van de voor-rondes trekken naar de finale. Een
jury kiest en geeft feed-back. Je maakt kans op boekenbons,
tickets, gratis workshops, atletische ateliers in Vlaanderen of een
weekje buitenlandse kunstervaring.
Op 7 februari wordt een voorronde georganiseerd in Leuven, op
30 maart in Brussel. Zorg dat je erbij bent!
Info: www.kunstbende.be

Het tekort aan sociale huurwoningen in Vlaams-Brabant is
een heikel punt. Het aanbod is veel te klein. Volgens recente
gegevens betrekt 3,57% van de huishoudens in Vlaams-Brabant
een sociale huurwoning. Dit is beduidend lager dan op Vlaams
niveau (5,45%). Van de nieuwe sociale huurwoningen gebouwd
in de periode 1999-2003 werden er slechts 10% gerealiseerd in
Vlaams-Brabant. Met een nieuw ‘provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven’ wil de provincie VlaamsBrabant het aanbod opkrikken. “De bedoeling is nieuwe woonprojecten te stimuleren”, aldus de bevoegde gedeputeerde Toine
De Coninck.
Hoe gebeurt dat? De provincie voorziet ruime subsidies voor
bijkomende huurwoningen. De subsidie per gerealiseerde huurwoning bedraagt 20.000 euro. Afhankelijk van de evolutie van
de prijzen op de woningmarkt in de gemeente kan de subsidie
oplopen tot 26.000 euro. Wie komt in aanmerking voor deze
projectsubsidie? Gemeenten, OCMW´s, sociale bouwmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, ... Enkel zuiver particuliere
initiatieven worden uitgesloten. Vooral kleinschalige initiatieven
krijgen de voorkeur. Bij de toekenning van de subsidie wordt ook
rekening gehouden met het wegwerken van de ongelijke spreiding van sociale huurwoningen in onze provincie. De aandacht
gaat daarbij uit naar die gemeenten die momenteel weinig of
geen sociale huurwoningen hebben. Een tweede aandachtspunt
van de provincie is de woningkwaliteit. Naast bijkomende
huurwoningen wil de provincie ook renovatiewerken, die nodig
zijn om de woning geschikt te maken voor verhuur, financieel
ondersteunen. Dezelfde initiatiefnemers kunnen een renteloze
lening krijgen tot 12.390 euro per woning.
Voorts kan de provincie samenwerkingsverbanden aangaan met
een initiatiefnemer voor de realisatie van één of meerdere huur-,
koopwoningen of kavels. De voorwaarden voor deze samenwerking zullen telkens apart bepaald worden volgens de criteria
van het nieuwe reglement. Nu reeds werkt de provincie een
project uit in de gemeente Asse. Op de woonzone van het PIVO
in Relegem wordt de bouw van een tachtigtal huur- en koopwoningen voorbereid.
Info: Tom Raes, dienst huisvesting provincie Vlaams-Brabant,
tel. 016 26 73 17, wonen@vl-brabant.be

Vlaams parlement wil splitsing
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
Op 10 december 2003 keurde het Vlaams parlement een resolutie
goed die oproept om voor de verkiezingen van 13 juni 2004
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) en het gerechtelijk
arrondissement Brussel te splitsen. De resolutie vraagt de Vlaamse
regering het regeerakkoord van 1999, waarin de splitsing werd
aangekondigd, toe te passen. Alle partijen steunen deze resolutie,
uitgezonderd de vertegenwoordiger van het Union Francophone.
Reeds veertig jaar wordt er geijverd voor de splitsing van de
kieskring BHV. Zonder resultaat. Dat betekent dat Franstalige
partijen zich in Vlaams-Brabant nog steeds kunnen presenteren
aan de kiezer. Dat gaat helemaal in tegen de logica van onze
staatshervorming. De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, met
uitzondering van de burgemeesters van de faciliteitegemeenten,
staken de koppen bij elkaar en stelden een actieplan voor op
hun Staten-Generaal van 10 oktober 2003. Volgens hen is de
kieskring BHV in strijd met de Grondwet. Ook het Arbitragehof
ziet in de regeling voor BHV een discriminatie ten opzichte van
de andere provincies. De burgemeesters willen een duurzame
oplossing die moet uitgaan van de eerbiediging van de grenzen
van de taalgebieden, de gewesten en de provincies. Zij stellen
voor de kieskring BHV te splitsen volgens de taal-, gewest- en
provinciegrens. De kieskring Halle-Vilvoorde wordt dan bij de
Vlaamse kieskring gevoegd (voor senaat en Europees parlement)
en bij de provinciale kieskring Vlaams-Brabant voor de parlementsverkiezingen (met arrondissementen Leuven en HalleVilvoorde). Bijkomend wordt een verbinding voorzien tussen de
Vlaamse lijsten in Brussel en de (uitsluitend Vlaamse) lijsten in
Vlaams-Brabant, en tussen de Franstalige lijsten in Brussel en
de lijsten in Waals-Brabant. Hoewel de burgemeesters een slag
om de arm houden, zijn ze vastberaden om de splitsing eindelijk
te forceren, zo bleek uit de bespreking in het Vlaams parlement.
Sommigen willen de eerstvolgende Europese verkiezingen niet
organiseren indien er geen oplossing voor de provincie VlaamsBrabant wordt gevonden. Afwachten wat dat wordt. Nu is het
federale niveau aan zet.
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SINT-GENESIUS-RODE
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)

Marlène Dorcena
Mèsy
20 februari - 20u
Marlène Dorcena werd in Haïti geboren en groeide op in Les Cayes,
in het zuidwesten van het land. Ze vormt haar stem met het zingen
van gospels in de kerk en Franse liederen op school. Tijdens haar
studies ‘communicatie en levende talen’ groeit haar liefde voor
haar geboorteland en de drang om die vreugde in songs te uiten.
Marlène zet zich actief in voor de verbetering van de levensvoorwaarden van de Haïtiaanse vrouwen en straatkinderen. Tijdens de
vastenactie van Broederlijk Delen in België laat ze het publiek
door haar muziek delen in haar ervaringen. Sinds ‘91 werkt ze als
actrice mee aan een toneelstuk van het Mechels Miniatuur Teater
‘Mèsy Bondye Verdomme’ in een regie van René Verreth. Marlène
Dorcena zong op de Gentse Feesten, op de Feesten van Wallonië,
in de Sounds in Brussel, op het Zavelfeest en ten bate van Amnesty
International. Ze toerde ook in Parijs, Keulen en Amsterdam. Van
haar doorleefde gospelsongs, negrospirituals en Haïtiaanse
volksmuziek krijg je kippenvel.
tickets: 11,00 euro (kassa), 9,00 euro (vvk), 7,00 euro (abo)
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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Moeder Wanjke
Geslaagde en kleurige hapjes horen bij een feestperiode. De
beste zijn deze met groenten en vis omdat ze niet de honger
stillen, maar integendeel, de honger aanscherpen. Ook liefst zo
klein mogelijk, zodat je ze in één keer kunt weghappen. De
‘ondergrond’ kan zijn: wit of bruin brood, getoast brood, brickdeeg niet gefrituurd, wel in de oven, bladerdeeg ingesmeerd
met eigeel en sesamzaadjes, in miniblokjes gesneden en
afgebakken op bakpapier.
Caviar d’ Aubergines
Snij de aubergine overlangs in twee. Het kroontje heb je verwijderd. Je moet ze niet schillen. Voeg een kleine geschilde en
ontpitte tomaat bij, één sjalot en 2 knoflookteentjes (fijngesnipperd), 4 gedroogde tomatenstukjes in miniblokjes en wat
verse tijm. Weeg de groentemengeling en reken 20’ per kg op
700 watt. Schuif afgedekt in de microgolf. Mix alles ,met toevoeging van 1 dl olijfolie. Breng op smaak met zout, peper,
enkele druppels tabasco en knorrkruiden. Deze bereiding kan
ook in de gewone oven. Reken dan op 40’ in een voorverwarmde
oven op 200°.
Hiermee kun je heel veel toastjes beleggen, want je mag ze niet
te dik smeren. Kan verscheidene dagen op voorhand bereid
worden. In een confituurpot met schroefdeksel, in de frigo,
blijft het enkele dagen goed.
Blauwe kaasvulling
Klassiek is de bereiding van roquefort, geplet met roomboter,
versierd met een walnoot en opgediend in stronkjes van witte
selder. Probeer eens een lichtere versie: gebruik Fourme
d’Ambert of Gorgonzola of een andere ‘blauwe’ kaas, voeg er
platte kaas of verse roomkaas bij om hem te ‘verzachten’. Proef
om eventueel bij te kruiden: waarschijnlijk geen zout, wel veel
peper, wat curry. Lekker in overlangs doorgesneden bladerdeegkoekjes.
Geconfijte dadels met roomkaas
4 dadels, 50 g roomkaas (Boursin, Philadelphia, of andere),
4 stukjes gedroogde tomaat.
Maak met een scherp mesje een inkeping in de dadels en verwijder de pit. Giet een scheutje melk of room bij de kaas en roer
hem glad met een vork. Gebruik een spuitzak of een lepeltje om
de dadels te vullen. Versier met een stukje gedroogde tomaat
en een blaadje rucola of ander groen kruid.
Zorg ook voor een grote schaal rauwe groenten: bloemkoolroosjes, wortel- en komkommerstaafjes met in het midden een
dipsausje: plattekaas losgeroerd met melk of room en gekruid
met poeder uit een zakje uiensoep van Knorr. Een ander merk
zal wellicht ook gaan, maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Smakelijk,
Moeder Wanjke

ACTIVITEITENKALENDER
19
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

JANUARI
14

14u

Koppentheater Toneelkring Harlekijn

Fanta... Zie wat ik zie

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

20

19u30

Quiltatelier

Patchwork

GC De Moelie 02 375 03 44

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 85

27

20u

Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan

30

18u

Judoclub

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

02 380 59 75

31

18u

Judoclub

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

02 380 59 75

Hobbyclub

GC De Moelie 02 380 83 85

GC De Moelie 02 380 39 89

FEBRUARI
03

13u30

KBG

07

15u

Vernissage Tentoonstelling Kindertekeningen

07

18u

Chiro Sjoen

Haantjeskermis

Gildenhuis

02 380 86 50

08

12u

Chiro Sjoen

Haantjeskermis

Gildenhuis

02 380 86 50

08

14u-18u

Expo kindertekeningen

13

20u30

Raymond vh Groenewoud

13

20u-22u

Expo kindertekeningen

14

18u

Teek-it-iezie

15

GC De Moelie 02 380 77 51

GC De Moelie 02 380 77 51
Een avond met Raymond

GC De Moelie 02 380 77 51
GC De Moelie 02 380 77 51

Ski-bottencafé

’t Schoolke

Skihappening vzw ‘de Rand’

0475 83 93 22
02 380 39 89

17

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie 02 380 83 85

19

19u30

KAV

Sierraden en accessoires met kralen

GC De Moelie 02 380 85 95

18

14u

Fluo Flits Fuif

Kinderfuif

GC De Moelie 02 380 77 51

Videoclub Zennevallei

Clubwedstrijd

GC De Moelie 02 380 77 51

KBG

Ledenvergadering - Info over ‘slapen’

GC De Moelie 02 380 83 85

21
24

14u

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
MAANDAG

DONDERDAG

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

Brei-atelier - 19u
Gezinsbond
Conditietraining – 20u30
KBG
Petanque of bowls - 13u30 tot 16u

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

VRIJDAG
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)

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 > 14u
De Moelie

BONJOUR MICRO
STAND-UP COMEDY
23-01 > 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
Johan De Sauter
Pascale Leemans
Luk Ostyn
Serge Sermon

RAYMOND
VAN HET GROENEWOUD
EEN AVOND MET RAYMOND
13-02 > 20u30
De Moelie

WWW.APPLAUS.BE

KLUTSKE
FLUO FLITS FUIF
18-02 > 14u
De Moelie

WWW.DEMOELIE.BE

REDACTIEADRES
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
02 380 77 51
info@demoelie.be
www.demoelie.be
Verantwoordelijke uitgever
Anne Van Loey
Schaveystraat 29
1630 Linkebeek
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVATIES
Voor de eigen programmatie van
de Moelie kan je terecht op het
secretariaat
ma 9u-12u30 13u30-17u 18u-20u30
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.

