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Mammobiel een initiatief van de
gemeente? Kom nou!
Zoals gebruikelijk hield vzw ‘de Rand’ eind
januari een nieuwjaarsreceptie voor alle
medewerkers en sympathisanten. De
publicatie van de zes gemeenschapskranten, waaronder Sjoenke, en de uitgave van
de RandKrant, is één van de vele opdrachten waarmee vzw ‘de Rand’ mooie resultaten boekt. Dit met de medewerking van
vele plaatselijke medewerkers, die met de
regelmaat van een klok de lokale gemeenschap informeren over hetgeen er zich in
hun omgeving afspeelt.
Hoewel de gemeenteraad amper een
tiental minuten duurde, berichten we deze
maand opnieuw over wat er in de gemeente gebeurt en hebben we het in het
traditionele verenigingsnieuws ondermeer
over een zeepkistenrace, de volgende
avontuurlijke stunt van Teek-It-Iezi en
over een project rond kleutertekeningen.
In het kader van de preventiecampagne
tegen borstkanker stond de mammobiel op
23 en 24 december in Linkebeek. Nu ook
het gemeentebestuur voor de eerste keer
de actie steunde en aangekondigde, lag de
opkomst opmerkelijk hoger dan de vorige
keren. Dit kan alleen maar toegejuicht
worden aangezien het belang van deze
screening. Daarom is het spijtig dat een
lid van het schepencollege het niet kon
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laten om de pluimen op zijn hoed te
steken door te stellen dat het onderzoek
plaatsvond “op initiatief van de gemeente
Linkebeek in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de VUB”. In werkelijkheid moesten deze twee instanties, via
het gemeenschapscentrum De Moelie,
hemel en aarde bewegen om de gemeente
tot medewerking te overhalen.
De vereniging in de kijker in dit nummer is
niet echt een Linkebeekse vereniging,
maar wel de Streekvereniging Zenne en
Zoniën. Oudere lezers herinneren zich
waarschijnlijk nog dat deze streek- en
natuurvereniging in de jaren zeventig
bijzonder pittig uit de hoek kwam en er
ondermeer in slaagde om een verkaveling
op de prachtige Meigemheide in Beersel te
beletten. Gelukkig maar, want zonder hun
actie was wellicht een van de mooiste
brokjes natuur van de streek er niet meer
geweest.
Op de verkiezingsdag in juni organiseert
de Cultuurraad, samen met vrienden uit de
Franstalige gemeenschap, voor de tweede
maal een ‘Open tuinendag’. En
Studio@etude uit Alsemberg begint met
danslessen in De Moelie. Ook over deze
twee initiatieven wat meer informatie in
dit nummer.
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Gemeentebestuur in winterslaap
Uit de gemeenteraad van 26 januari
Je zou haast denken dat het gemeentebestuur in een winterslaap verzonken is want het schepencollege
legde slechts een handvol agendapunten aan de gemeenteraad voor. Vier leden waren afwezig, één oppositielid is met vakantie en twee leden van de meerderheid geven zonder verontschuldiging forfait. De
meerderheidsfractie lijkt van haar pluimen te verliezen, want alles wijst erop dat opnieuw twee raadsleden niet meer in Linkebeek verblijven. Ze vervangen, zal niet meer kunnen want van de drie plaatsvervangers verliet er één de gemeente en de twee overigen zetelen al in de gemeenteraad. Zo zou de
meerderheid tot tien herleid worden wat natuurlijk nog altijd een zeer werkbare meerderheid is.
> Het schepencollege leverde op 1 oktober 2003 een verkavelingsvergunning af
voor een terrein gelegen in de Villalaan
tussen de Galgendries en het Kleiveld. In
de verkoopsovereenkomst staat vermeld
dat het deel van de grond, waarover het
voetpad loopt, definitief openbaar domein moet worden en de kopers deze
strook grond gratis moeten afstaan. Nu
de verkoopakte bij de notaris werd
verleden, aanvaardt de gemeenteraad
unaniem deze gratis grondafstand. Deze
kleine verkaveling bevat drie kavels met
een oppervlakte van ongeveer 1,7 are elk.
> De gemeenteraad keurt het lastenboek
en de kostenraming goed voor het
sneeuw- en ijsvrij maken van het wegennet. Voor deze opdracht is het uiteraard
belangrijk beroep te kunnen doen op een
van de plaatselijke ondernemers. De
voorbije jaren betoonden zij weinig
interesse om deze opdracht voor één
winter te aanvaarden omdat zij personeel
en materiaal ter beschikking moeten
houden, maar bij een sneeuwvrije winter
geen enkele vergoeding als compensatie
ontvangen. Daarom wordt nu voorgesteld
een contract van drie jaar af te sluiten.
De raming van de jaarlijkse uitgaven, erg
afhankelijk van het weer, bedraagt 6.250
euro, waarvan 1.500 euro is vastgesteld
om permanent stand-by te zijn.

> In geheime zitting gaat de gemeenteraad akkoord met de benoeming van twee
leerkrachten in vast verband. Luc Houbrechts, turnleraar en deeltijds administratieve hulp in de Nederlandstalige
school, krijgt nu ook voor deze laatste
opdracht een vaste benoeming.
In de Franstalige school wordt de vaste
benoeming van een Franstalige onderwijzeres bij geheime stemming met 9 stemmen en 2 onthoudingen goedgekeurd.
Deze benoeming krijgt wellicht niet de
goedkeuring van de voogdijoverheid
omdat deze lerares niet over het vereiste
taalattest beschikt. Deze benoeming gaat
dus dezelfde weg op als deze van haar
collega die vorig jaar door de gemeenteraad vast benoemd werd. De discussie
hierover stelt zich trouwens in alle
faciliteitengemeenten en er komt wellicht
pas duidelijkheid wanneer de Raad van
State uitspraak doet over de ingediende
klachten.
Aangezien leerkrachten van gemeentescholen ook deel uitmaken van het
gemeentepersoneel moeten zij niet enkel
in orde zijn met de onderwijstaalwet,
maar eveneens met de bestuurstaalwet.
Die vereist dat zij hun kennis van de
bestuurstaal, en dat is in Linkebeek het
Nederlands, bewijzen met een diploma of
een examen afgelegd voor het Vast
Wervingssecretariaat (SELOR). Tot hier

het standpunt van de Vlaamse overheid.
Van Franstalige kant gaat men ervan uit
dat een getuigschrift grondige kennis van
de Nederlandse taal in het lager onderwijs volstaat. De hele discussie werd er
niet gemakkelijker op toen Vlaams Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten in
een brief van juli 2001 aan haar collega
van Binnenlandse Aangelegenheden Paul
Van Grembergen de indruk gaf niet helemaal akkoord te gaan met het Vlaamse
standpunt. Brief die men langs Franstalige kant natuurlijk handig uitspeelt om
hun standpunt kracht bij te zetten.
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Uit goede bron
Jaarverslag 2002
Het jaarverslag 2002, in december aan de
gemeenteraad voorgelegd, bevatte zoals
gewoonlijk weinig opwindende gegevens.
Eind 2002 telde Linkebeek 4.795 inwoners,
wat twee inwoners meer is dan een jaar
voordien. In 2002 kwamen hier 336 mensen wonen en verlieten er 341 de gemeente. Men telde 47 geboortes en precies
evenveel overlijdens. De bevolking is
sedert 1990 met amper 200 inwoners
toegenomen, op 1 januari 1992 waren er
dat 4.596.
Bij de start van het schooljaar in september 2002 waren er in de Nederlandstalige
school 83 kleuters en 131 leerlingen in de
lagere school ingeschreven; in totaal 214
kinderen. Aan Franstalige kant waren er
dat respectievelijk 70 en 159; in totaal
229.
Stuurgroep Mobilteitsplan
Het studiebureau dat momenteel werk
maakt van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan heeft ook de opdracht een
nieuw Mobiliteitsplan voor de gemeente
uit te werken. Al in 1994 stelde een ander
studiebureau een dergelijk plan op, maar
de besluiten en voorstellen van deze
studie bleven grotendeels dode letter. De
enige concrete realisatie was de heraanleg
van enkele kruispunten in de omgeving
van de school.

De nieuwe ‘kiss and ride-zone’ aan de school.
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Met deze nieuwe studieopdracht hoopt de
gemeente een aantal aanslepende verkeersproblemen (sluip- en éénrichtingsverkeer, parkeren, veiligheid van voetgangers, ...) aan te pakken en een oplossing
te bieden alsook een aantal toekomstgerichte beslissingen te nemen. Ook bij de
opstelling van dit Mobiliteitsplan zal een
stuurgroep van geïnteresseerden, verantwoordelijken van diverse comités en
instellingen het studiebureau adviseren.
Tot deze stuurgroep behoren F. De Becker
(voorzitter Gecero), X. Grandgagnage
(APEL/Franstalige ouderraad), Y. Ghequière (voorzitter Sportraad), C. Messiaen
(Handelaars ‘Hart van het dorp’), S. Goris
(Franstalige gemeenteschool), J. Grégoire
(Wijkcomité Holleken), L. Ostyn (Gemeenschapscentrum De Moelie) en C. Sermon
(directie Nederlandstalige gemeenteschool).
Ophaling groenafval
Tijdens de gemeenteraad van 22 december
2003 vroeg de oppositiefractie LK 2000
het schepencollege meer uitleg over een
aantal hangende dossiers en uit te voeren
werken. De ophaling van groot snoeihout
wordt dit jaar, na lang aandringen van
LK2000, uitgeprobeerd. Dit zal met een
gewone vuilniswagen gebeuren, een keer
in mei en een keer in november. Wellicht
volgt er hierover meer informatie in de

Gemeentelijke Mededelingen. Groenafval
in plastieken zakken zal met deze ophaling
niet meekunnen.
Verbetering wandelweg Wijnbrondal
De wandelweg door het Wijnbrondal zal,
tegelijkertijd met het voorste deel waar
enkele huizen staan, verbeterd worden.
Een versterking van de beekoevers wordt
eveneens in deze werken opgenomen. In
afwachting van deze werken zullen de
gemeentearbeiders, op vraag van de
oppositie, een laag hakselhout aanbrengen om de wandelweg voorlopig begaanbaar te houden.
Afwateringsproblemen
Een volgende vraag van LK2000 betrof de
afwateringsproblemen in het Schaveypad,
de Klaprozenweg en de Kasteeldreef.
Reeds jarenlang zijn er afwateringsproblemen in het Schaveypad ter hoogte van het
Bospad. De afvalputten lopen er geregeld
over en het vuile rioolwater veroorzaakt
vooral bij warm weer ernstige geurhinder.
Voor dit aanslepende probleem stelt het
studiebureau Clerckx drie oplossingen
voor: de bouw van een kleine waterzuiveringsinstallatie met volledige afkoppeling
van de wijk Wouterbos en Schaveypad, een
persleiding door het park Schavey richting
Dwersbos en een persleiding met pompstation naar de hogergelegen Hollebeekstraat.

Ondanks allerlei inspanningen blijft de verkeerssituatie aan de school kritiek
door de vele foutparkeerders.
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Het Wijnbrondal lijkt soms meer op een modderpoel dan op een wandelweg.
Hakselhout moet de weg voorlopig begaanbaar houden.

Voor de eerste twee oplossingen is een
toelating van doorgang door het Park
Schavey nodig van het Vlaams Gewest en
de Afdeling Bos & Groen. De overlegvergaderingen met deze instanties werden
verdaagd, maar er werd wel al een subsidieaanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend.
Voor een soortgelijk probleem nabij de
verkaveling Klaprozenweg (Op-Linkebeek)
is er nog geen ontwerper aangesteld.
Mogelijke oplossingen zijn ook hier de
inplanting van een kleine waterzuiveringsinstallatie of de aanleg van een verbindingsriool met de geplande Brusselse
collector in Verrewinkel. Voor de realisatie
van deze oplossing is het nog koffiedik
kijken, want van deze plannen is er al
sprake sinds eind jaren ‘80.
De oppositie wilde ook weten wanneer er
een einde komt aan de lozing van afvalwater in de open gracht in de Kasteeldreef.
Volgens de schepen van Openbare Werken
hangt dit probleem samen met de bouw
van de Brusselse collector omdat de nog
aan te leggen riool in de Kasteeldreef
moet uitmonden in de collector die van
Verrewinkel naar Drogenbos zal lopen via
het tracé van de beek.
Rendement straatveegmachine
De gemeenteraadsleden van LK 2000 zijn
ook ontevreden over het rendement van de
aangekochte straatveegmachine. Zo wordt
er nooit een parkeerverbod opgelegd
wanneer de vierwielige straatveger langskomt, zodat het schoonvegen van straten
en straatgoten telkens maar gedeeltelijk
kan gebeuren. Zij vinden het ook onverantwoord dat de gemeentearbeiders in de
loop van de maand december kerstverlichting en kerststalletjes moesten installeren

De Stationsstraat zal verlegd worden voor de verkaveling aan de
Braambeziënlaan en de uitbreiding van het aantal sporen.

in plaats van in straten en op voetpaden
de rottende bladeren op te ruimen. De
bevoegde schepen maakt er zich laconiek
vanaf door te stellen dat de planning voor
de straatveegmachine werd aangepast aan
“de noden en prioriteiten van andere
werken”.
Opgesmukte straten
In de loop van november werden een deel
van de Hollebeekstraat, het Op-Linkebeekpad, het Wijtsman- en het Woudpad van
een nieuwe asfaltlaag voorzien. Voor de
Hollebeekstraat krijgt de zogeheten
‘eerste fase’, tussen Dwersbos en Wouterbos, al een eerste opsmukbeurt, dit terwijl
de derde fase (voorbij het Schoolke) nog
op uitvoering wacht. En voor het OpLinkebeekpad gaat het ook maar om een
voorlopige oplossing om de omwonenden
te sussen aangezien daar al riolerings- en
wegeniswerken voorzien waren voor 2002,
inmiddels verdaagd tot 2007. De asfalteringswerken werden voor 131.000 euro
gegund, maar zullen uiteindelijk ongeveer
20.000 euro meer kosten.
Een nieuw uitzicht
Nu het Gemeenteplein vernieuwd is,
springt de bedenkelijke staat van de
Dapperensquare en het deel van de Stationsstraat tussen de post en het station nog
meer in het oog: een versleten wegdek,
(vooral ter hoogte van de aansluiting met
de Sint-Sebastiaanstraat), slechte voetpaden en een ondermaatse openbare verlichting. Het ziet ernaar uit dat de verbeteringswerken in deze omgeving handenvol
geld zullen kosten want de opmaak van de
plannen voor verbeterings- en rioleringswerken werden al voor de tweede keer
vertraagd door ernstige complicaties.

Eerst door de onverwacht slechte staat
van de riolering aldaar en nu door problemen met de stabiliteit van het talud
tussen de Stationsstraat en de Zavelstraat.
Een tweede uitgebreid grondonderzoek
wordt wellicht rond deze tijd uitgevoerd
en zal uitsluitsel moeten geven over welke
ingrepen noodzakelijk zijn.
Riolerings- en wegeniswerken, waaronder
de aanleg van een kleine rotonde op het
kruispunt Zavelstraat, Stationsstraat en
Dapperensquare, en wellicht herstellingswerken aan het talud kunnen uiteraard
maandenlang voor de nodige verkeershinder
zorgen. De werken aan de Stationsstraat
zouden beperkt worden tot aan de Braambeziënlaan omdat, door de geplande
werken aan de spoorweg, het tracé van de
straat van daar af verlegd zal worden.
Wanneer al deze werken precies hun beslag
krijgen, is momenteel nog onduidelijk.
Verkaveling Braambeziënlaan
Op 8 december 2003 kreeg een Antwerpse
maatschappij een verkavelingsvergunning
voor het braakliggende terrein in de
Braambeziënlaan naast de spoorweg.
Normaal zorgt de uitbouw van deze verkaveling van vijf of zes bouwgronden ook
voor de nodige overlast en verandert de
omgeving er van uitzicht. Een uitzicht dat
natuurlijk nog meer zal veranderen door
de grote werken in het kader van het
Gewestelijk Expres Net (GEN) rond de
hoofdstad. Het traject van de spoorweg,
dat tot 4 sporen wordt uitgebreid, loopt
ongeveer 2 km over Linkebeeks grondgebied. In één van de volgende nummers
geven we hierover meer informatie.
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Staalkaart
Linkebeek
René Hofmans

Wachtdienst dokters
14-15 februari: Dr. S. Heymans
21-22 februari: Dr. C. Hautain
28-29 februari: Dr. M. Schetgen
Er bestaat ook een centraal telefoonnummer, 02 240 80 90
waar je de wachtdiensten kan vernemen van de dokters van
Linkebeek, Beersel, Drogenbos en Ruisbroek. Dit nummer is
enkel bereikbaar tijdens het weekend van vrijdag 20u tot
maandag 8u.

Wachtdienst apothekers
Via het telefoonnummer 02 380 03 18 kan je de apothekers
van wacht van Linkebeek, Alsemberg, Sint-Genesius-Rode
en Dworp opvragen.

Wachtdienst tandartsen
De wachtdienst van tandartsen kan je opvragen via het
centrale nummer 070 25 40 40.

Opvang zieke kinderen
De dienst opvang zieke kinderen van Linkebeek is bereikbaar
op het nummer 02 381 09 87 of 0476 80 33 53.

1) naam (bijnaam): René
Hofmans, geen bijnaam.
2) adres: Brouwerijstraat 62
3) leeftijd: wordt 69 op
23 februari
4) kinderen en kleinkinderen
(aantal, leeftijd, namen):
Anja (31), Kim (31), kleinkinderen: Keenan (1), Yana (18
maanden), Mira (geboren 24
december 2003)
5) huisdieren: vroeger katten, honden, duiven, een
zwaan, varken, kippen, eenden, geit, maar wegens tijdsgebrek zijn die dieren nu weg.
Er zitten wel nog twee katten bij mijn dochter.
6) beroep: zelfstandig sierkunstenaar op rust. Ik was zaakvoerder in
een firma die gespecialiseerd is in publiciteit op harde materialen.
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: Foto’s nemen van mijn
kleinkinderen en veel wandelen. Ik probeer ook wat op de computer
te werken om bij te blijven.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: Ik woon in het
huis van mijn ouders en grootouders. Nooit elders gewoond.
9) mooiste plekje van Linkebeek: Wijnbrondal.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: Vlak aan mijn deur: de brug
aan de Brouwerijstraat en mijn garage, want die komen ze altijd vol
graffiti spuiten. En het zijn vermoedelijk jongeren uit de buurt,
want telkens als ik alles schoonmaak, spuiten ze alles direct terug
vol. Ze liggen dus op de loer.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: Ik ben hier naar de
basisschool geweest en daar heb ik heel wat herinneringen aan.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: Vroeger waren hier
maar vijf Franstalige families. Nu hebben de Vlamingen hier in feite
niks meer te zeggen. Het is ook veel drukker geworden.
13) held in de wereld: Nelson Mandela.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: Mijnheer Sterckx, die voor
‘De Zes’ schrijft en zich al jarenlang inzet voor de Vlaamse zaak.
15) Wie zou je voor één dag willen zijn? Mezelf!
16) krant: Het Nieuwsblad.
17) lievelingsprogramma / film?: Ik kijk voor negentig procent
naar VRT-programma’s. Vooral feuilletons. Films niet, want die
duren te lang.
18) lievelingsboek: geen
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep?: Clouseau.
20) merk auto: Citroën Xsara Picasso. Altijd met Citroën gereden.
(JH)
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Op competitie met de pupillen
en miniemen
Judoclub Linkebeek
Elk kalenderjaar verschuiven in het judo de leeftijdscatogerieën,
wat meebrengt dat er elk jaar ook nieuwe, jonge judoka’s voor de
eerste maal op competitie mogen gaan. Op judocompetitie gaan,
vergt heel wat voorbereiding. De reglementen zijn ingewikkeld
met heel wat Japanse termen, de stap om van de eigen veilige
dojo naar een vreemde sporthal te trekken is groot.
En het is inderdaad een grote stap! Ook omdat de judocompetitie
zeer hard kan zijn: een wedstrijd kan enkele minuten duren, maar
kan ook na enkele seconden gedaan zijn. Daarom wordt er in de
judoclub Linkebeek veel aandacht besteed aan de voorbereiding
en de juiste ingesteldheid om de competitie aan te vatten.
Op 10 januari trokken we met enkele jonge judoka’s naar de
competitie in Herne. De pupillen werkten hun wedstrijden
’s ochtends af: Aäron Vandenbussche won zijn eerste en enige
wedstrijd op een overtuigende manier! Daarna was het de beurt
aan Matthys Waumans. Deze tweedejaarspupil mocht drie keer
kampen: Matthys won twee wedstrijden op een overtuigende
manier; de derde wedstrijd verloor hij op beslissing. Een tweede
plaats was zijn verdiende beloning. Benjamin Vanroozendael trof
een reeks met vijf judoka’s zodat hij vier keer moest werken.
Benjamin won één keer en verloor drie keer. Benjamin vocht
nochtans zeer goed en stond tijdens twee van zijn verloren
wedstrijden ruim aan de leiding voor hij verrast werd. We hadden
nog een derde debutant: Fabian Debruyn vocht heel goed, maar
werd toch driemaal geklopt. Van Fabian mogen we, gezien zijn
goede wedstrijden, nog veel goeds verwachten in de toekomst.
Martin Degrez, die in november ons eigen tornooi won, zette de
stap naar de miniemen. Die overgang moet duidelijk nog verteerd
worden: één overwinning en twee nederlagen kunnen volgende

Vlnr.: Fabian De Bruyn, Matthys Waumans,

competitie zeker verbeterd worden. Al bij al deden onze jeudige
judoka’s het van goed tot uitstekend! Op 22 februari vechten
onze pupillen en miniemen in de sporthal van Beersel.
Onze zwarte gordels gevierd
Ondertussen is het ook reeds meer dan tien jaar geleden dat de
eerste zwarte gordels aan Linkebeekse judoka’s werden toegekend. Daarom werden Werner Destrycker, Axel Laporte en Jan
Vankelegom op de Provinciale Vergadering in Tienen gevierd. Zij
kregen een mooie herdenkingsmedaille overhandigd. Aan te
stippen valt dat deze drie tevens deel uitmaken van ons bestuur.
Op weg naar een zwarte gordel
Voor twee judoka’s van onze club breekt straks een spannend
moment aan. Na het behalen van de 10 punten op shiai (maandelijkse wedstrijden voor bruine gordels te Zele) bereiden Ben
Houbrechts en Matthias Swaelens zich momenteel intens voor op
hun examen voor zwarte gordel. Dit examen heeft plaats op 21
maart in Zele voor een jury bestaande uit hoge zwarte gordels
( 5de , 6de dangraden). Daar moet getoond worden dat zij zowel
het rechtstaande, het grondwerk, als de kata van het judo
perfect beheersen. Wij duimen alvast voor hen en brengen in één
van de volgende Sjoenkes verslag uit over het examen.
Vital Swaelens, trainer
Info:
Johan De Sauter, 02 380 59 75

Vlnr.: Werner Destrycker, Axel Laporte, Jan Vankelegom, trainer Vital Swaelens.

Benjamin Van Roozendael, Aäron Vandenbussche,
trainer Vital Swaelens (achteraan).
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Een hart voor Zenne en Zoniën
Een gesprek met Willy Defranc van Streekvereniging Zenne en Zoniën
Verrassende valleitjes rond de Zenne en de Molenbeek. Begin september een bont Gordellint van wandelaars en fietsers die een geuze of kriek drinken om de stevige kuitenbijters tussen het Zoniënwoud
en het Hallerbos door te spoelen. Zo staat de streek tussen Zenne en Zoniën bij de doorsnee Vlaming
bekend. De verborgen groene plekjes op amper een boogscheut van de hoofdstad zijn vaak een openbaring. Maar de Zennevallei zou wellicht lang niet zo groen meer zijn zonder de streekvereniging Zenne en
Zoniën.
natuur tot monumentenzorg, mobiliteit,
werkgelegenheid en zo meer. Ons werkingsgebied bestaat uit Halle, Beersel,
Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Drogenbos
en Sint-Genesius-Rode. Het accent ligt de
jongste jaren op betere voorzieningen
voor zwakke weggebruikers, een beter
openbaar vervoer en het opvolgen van
ruimtelijke dossiers in de streek. Want het
spook van een sluipende verstedelijking
loert nog steeds om de hoek. Wij willen
precies de eigenheid van onze mooie regio
beklemtonen. In de zes gemeenten van
ons werkingsgebied zijn mensen actief die
met een kritische blik het wel en wee
opvolgen. In elke milieuraad en elke
cultuurraad hebben we een voet in huis;
al verloopt dat in de ene gemeente makkelijker dan in de andere. Zenne en Zoniën
heeft zo’n 270 leden.”

Zenne en Zoniën volgt projectontwikkelaars met argusogen. Het behoud van
typische landschapskenmerken schrijven
ze hoog in het vaandel. In een tijdperk
van files op de autostrade naar Brussel
nemen ze het op voor zwakke weggebruikers en een beter openbaar vervoer. Eén
van de ‘ridders’ die het hart voor de streek
tussen Zenne en Zoniën op de juiste plaats
draagt, is Willy Defranc. Willy is al meer
dan vijftien jaar wetenschappelijk medewerker van Zenne en Zoniën.
Wat voor vereniging is Zenne en Zoniën?
Willy Defranc: “Zenne en Zoniën is een
milieuvereniging in de ruime zin van het
woord. Alles wat enigszins gevolgen kan
hebben voor ons werkingsgebied houden
we in de gaten. Als het moet ageren we
ook en stellen we problemen aan de kaak.
Dit kan gaan van ruimtelijke ordening over
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Zenne en Zoniën ontstond 32 jaar geleden
in een periode waarin zorg voor het
milieu en ruimtelijke ordening niet
vanzelfsprekend was en vaak afgedwongen moest worden. Hebben jullie vandaag
nog stof genoeg om rond te werken?
Willy Defranc: “Zeer zeker. Al liggen de
zaken wel anders dan pakweg 25 jaar
geleden. Het eerste grote thema dat een
aantal kritische geesten in de Zennevallei
wakker schudde, was de aanleg van de E19.
Het was de aanloop voor een vereniging
die later tot de streekvereniging Zenne en
Zoniën zou worden omgevormd. De mooiste resultaten die we boekten, zijn zeker
het tegenhouden van het megalomane
Alsemberg 2000, het aan de kaak stellen
van de slechte toestand van de Zenne en
de streek besparen van hoogbouw en
zware verstedelijking. Wijlen Jacques De
Blander speelde hierin een grote voortrekkersrol. Maar ook nu dienen zich steeds

weer nieuwe problemen aan. We hebben
nog veel werk op de plank. De tijd dat we
op onze lauweren mogen rusten, is nog
lang niet in zicht.”
Waar gaat in 2004 de aandacht van
Zenne en Zoniën naartoe?
Willy Defranc: “Dit jaar werken we rond
‘trage wegen’. Het gaat om kerkwegeltjes,
veldbaantjes en landweggetjes die vroeger, toen de mensen nog alles te voet
deden, erg in trek waren. Deze kleine
wegen waren meestal de kortste weg
tussen twee dorpskernen. Maar de jongste
jaren merken we dat veel van dit erfgoed
‘plots’ verdwenen is. Ingepalmd door
eigenaars of aangelanden die op een dag
een hek zetten bijvoorbeeld waardoor de
weg voor het grote publiek dicht gaat. Wij
vinden dit zeer jammer omdat deze wegen
de mensen de kans bieden langs uitzonderlijke ongerepte plaatsen tussen Zenne
en Zoniën te wandelen. Wij willen dit jaar
aan de hand van een aantal wandelingen
tonen waar deze interessante weggetjes
liggen, juist om te verhinderen dat ze in
onbruik raken en verdwijnen. Onderweg
geven we de nodige uitleg over een aantal
projecten die op stapel staan. Zo gaat de
eerste ‘trage wegenwandeling’ op 21 maart
langs mooie plekjes in Lot. Ondermeer
wordt in het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen geopperd om in Lot en Ruisbroek dwars door de kronkelende Zennebeemden een weg aan te leggen die de
E19 ter hoogte van AC-motel moet verbinden met de Bergensesteenweg. We maken
dit onderweg duidelijk. Mensen wakker
schudden, is nog altijd één van de taken
van Zenne en Zoniën. Later op het jaar
maken we soortgelijke wandelingen langs
kleine landwegen: door het Zoniënwoud op
21 april en in het Hallerbos op 6 juni. Maar
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Willy Defranc: “Dit jaar vestigen we de aandacht op ‘trage wagen’, kleine veldbaantjes, die dikwijls onterecht worden afgesloten of ingepalmd door
buurtbewoners.”

ook andere thema’s houden onze aandacht
vast zoals de Zenne bijvoorbeeld. Volgens
de werkgroep rond de Zenne moet er in
2006 zuiver water door de rivier stromen.
We zijn benieuwd.”
Worden de thema’s waar Zenne en Zoniën
voor staat door een grote groep mensen
gedragen?
Willy Defranc: “Op onze activiteiten
merken we dat de belangstelling voor wat
reilt en zeilt in de streek toch levendig is.
De vele vragen die we van mensen krijgen
over van alles en nog wat zijn een goede
barometer. Opvallend is wel hoe korter
zich een probleem situeert bij de eigen
tuin, hoe groter ook de interesse. Toen wij
32 jaar geleden voor het eerst onze kop
uitstaken voor het milieu in de regio,
waren we voor sommigen ‘groene zonderlingen’. We waren één van de eerste
milieuverenigingen in de Zennevallei. We
hadden enkel ‘concurrentie’ van de Wielewaal, die zich in die tijd vooral bezighield
met natuurstudie. Ondertussen zijn er heel
wat verenigingen bijgekomen. Een interessante zaak want het opent vele samenwerkingsmogelijkheden om tot een breder
draagvlak te komen. De zorg voor milieu,
ruimtelijke ordening, voor monumenten en
natuur is nu bijna normaal geworden voor
de meeste mensen. Mensen worden ook
steeds mondiger en laten bij openbare
onderzoeken bijvoorbeeld beter hun stem
horen dan vroeger.”

Persprijs voor Ghislain Stas

Programma Zenne en Zoniën

Ghislain Stas is in Halle al vele jaren een
vaste medewerker van Zenne en Zoniën. De
Halse Persclub riep hem begin januari uit
tot de man van het afgelopen jaar 2003.
De gedrevenheid waarmee Ghislain Stas en
zijn werkgroep Oud-Halle zich de laatste
jaren inzette voor het behoud van waardevolle panden in de Halse binnenstad is
groot. Door een positieve actie met o.a.
het uitreiken van monumenten- en
interieurprijzen wist de werkgroep in de
stad een mentaliteit te kweken waarbij
eigenaars twee keer nadenken alvorens
een pand af te breken. Ook het feit dat
archeologen onder het voormalige ziekenhuis de resten van een oude middeleeuwse
burcht ontdekten, werd mogelijk dankzij
zijn aandringen.

> Zondag 21 maart: ‘trage wegen
wandeling’ in Lot en Beersel.
Vertrek om 14u aan de Sint-Jozefkerk,
Europaplein in het centrum van Lot.
> Zondag 25 april: daguitstap naar het
Zoniënbos. Samenkomst om 11u aan
het station van Sint-Genesius-Rode.
Wij gaan op zoek naar enkele mooie
verborgen plekjes in het Zoniënbos.
Het wordt een lange wandeling langs
verborgen tuinen, een beekdal en holle
wegen. Puur genieten van wat de
natuur ons biedt, zo dichtbij de
hoofdstad.
> Zondag 6 juni: wandeling naar
Woutersbrakel (org. Natuurgidsen
Zuidwestbrabant en Streekvereniging
Zenne en Zoniën). Verzamelen om
14u30 aan de parking van het
Hallerbos Dries, aan het boswachter
huis. Wij wandelen doorheen enkele
mooie valleitjes gevormd door de
talrijke kleine beekjes in de streek.
Tevens ontdekken we verschillende
‘trage wegen’ verscholen achter een
huis of kapel.
Stevige wandelschoenen of bij regenweer
laarzen zijn aangewezen.
Info: zenne.zonien@skynet.be
of tel. 02 356 24 78.

Ingrid Depraetere
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Jazzdans voor klein en groot
Studio@etude

‘Dance & move’ vereniging Studio@etude startte begin januari
‘04 met danslessen in de Moelie in Linkebeek. Momenteel loopt
er voor onze allerkleinsten van 6 tot 8 jaar een workshop PréClassics & Jazz en dit op zaterdag van 11u tot 12u. Deze dansertjes hebben nu reeds een aantal dansjes onder de knie, en
samen met juf Tina dromen ze alvast over een prachtig optreden! Nieuwe dansertjes in spe zijn steeds welkom.
Bij Studio@etude zijn de lessen Jazz Dance er in alle variaties
en voor alle leeftijden. Gaande van de nieuwe ShowTime Jazz
Dance (beginners, vanaf 8 jaar), over het American Jazz Ballet
voor beginners en gevorderden (+ 15 jaar) tot Jazz Dance voor
volwassenen. De Jazz voor volwassenen start vanaf 12 februari,
elke donderdagavond van 18u tot 19u. Met ShowTime Jazz
Dance kan je mee dansen vanaf zaterdag 6 maart, van 10u tot
11u, voor de 8- tot 12-jarigen. De lessen hebben wekelijks
plaats, behoudens tijdens de schoolvakanties. Je kan op elk
moment instappen.
Kom langs, doe mee, wees er snel bij en schrijf in! Al onze
lessen en cursussen staan onder de leiding van professionele
docenten met pit.

Jaarprogramma
Gezinsbond
Het jaarprogramma is vastgelegd. We starten in de krokusvakantie met een spetterende dansstage. In samenwerking met
Studio@etude richten we danscursussen in voor elke leeftijdscategorie. Voor de djembé-sessies doen we beroep op Seku en
François uit Linkebeek.
Meer Info met uren en leeftijden vind je hiernaast.
Nog een topper van 2003 die we op zaterdag 3 april hernemen,
is de schaatsnamiddag in Vorst. Koken met kinderen gaat door
op zaterdag 12 juni.
De jaarlijkse uitstap (met nog onbekende bestemming) is
voorzien op de laatste maandag van de zomervakantie:
30 augustus. Het succes van de spaghetti-avond op vrijdag 17
september moet ons dan weer toelaten, al deze activiteiten aan
niet geziene prijzen verder te zetten. Sinterklaas wenst op
zaterdag 4 december kennis te maken met de Gezinsbond
Linkebeek. En, uiteraard, nemen we deel aan de zeepkistenrace,
ingericht door de Cultuurraad van Linkebeek. We duimen voor
een ruime belangstelling!
Info:
Marleen De Schepper, 02 380 59 75

Vijfdaagse dansstage
Gezinsbond Linkebeek, Rode,
Drogenbos, Beersel en Studio@etude
van 23 februari tot 27 februari
De Moelie
> Games & Dance
6-8 jaar 9u30-10u30
(leden gezinsbond = 10 euro; niet leden = 15 euro)
> Jazz Dance & ShowTime Jazz
8-12 jaar 10u45-13u
(leden gezinsbond = 20 euro; niet leden = 25 euro)
> American Jazz Ballet
vanaf 13 jaar 13u15-14u45
(leden gezinsbond = 15 euro; niet leden = 20 euro)
> Djembé
vanaf 8 jaar 9u30-10u30
(leden gezinsbond = 20 euro; niet leden = 30 euro)
Op vrijdag 27 februari om 16u30 wordt deze dansstage afgesloten
met een optreden van alle kinderen die hebben deelgenomen.

Aarzel niet om vrijblijvend info te vragen op het nummer
02 354 61 97 of 0496 06 38 58
of via e-mail: studioatedude@yahoo.com
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Info & reservatie:
GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek,
02 380 77 51, info@demoelie.be
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KAV
Hieronder een overzicht van onze volgende activiteiten:
> 15 februari
Afsluitende kookles van de reeks van vijf kooklessen:
de partners mogen komen proeven! Alles staat in het
teken van Sint-Valentijn.
> 13 en 14 maart
Pensenkermis KAV/KWB in het Gildenhuis:
iedereen van harte welkom!
> 18 en 25 maart
Wij sluiten ons aan bij het salsadansen, georganiseerd
door de KAV in de Moelie.
> Eind april en begin mei
Cursus rijbewijs in de Moelie. Meer informatie hierover
volgt via Raak en in volgend Sjoenke.

> Sieraden met kralen
19 februari - 19u30 - De Moelie
Gezien het groot succes in het werkjaar 2003, werd ook dit jaar
‘sieraden met kralen’ op het programma gezet. De mogelijkheden en variaties om kralen en parels te verwerken, zijn onuitputtelijk. Wie houdt van creativiteit is al vlug in de ban van
kralen en draad. Tijdens deze samenkomst kun je sieraden, zoals
een halsketting of een armbandje, leren maken. De lesgever
toont de verschillende technieken, reikt voorbeelden aan en
geeft tips over bijhorende apparaatjes om kralen te verwerken.
Na het aanleren van verschillende technieken maken alle aanwezigen zelf een sieraad. Voor iedere deelnemer is er een werkpakketje voorzien. Zo gaat iedereen met een zelfgemaakt werkstukje naar huis!
Mee te brengen: handdoek, schaar, botervlootje, rondbektang
en platbektang.
> Turnen 50 plus - vanaf 2 maart - 10u
KAV start, in samenwerking met KBG, met aangepast turnen
tijdens de dag voor de 50-plusser. De eerste les wordt beschouwd als proefles, dus niet te betalen maar wel op eigen
verantwoordelijkheid vermits een proefles niet verzekerd kan
worden. Nadien moet je wel betalen voor de lessen. Voor 10
lessen betaal je 25 euro (verzekering in begrepen).

Uitstap naar het Fort van Breendonk en
Brouwerij Duvel op 5 december 2003.

> Pensenkermis van KAV-KWB in het Gildenhuis
13 en 14 maart

Tot binnenkort op één van deze activiteiten.
Info:
Leo Van Houdt, 02 380 62 37

Ziekenzorg
Zondag 14 december 2003 ging ons kerstfeest door in ‘t Schoolke op ‘t Holleken. Eerst werd de eucharistieviering opgeluisterd
door pastoor Patrick. Het was een aangename misviering, er
werden mooie liedjes gezongen en iedereen zong mee. Daarna
genoten wij van koffie met koek en taart. Na de koffie, was het
tijd voor de ontspanning: Jack las het kerstverhaal voor en de
kinderen beeldden het uit. Op het einde van het verhaal kwam
opeens de echte Kerstman binnen! De kinderen dansten rond
hem en deelden daarna aan alle aanwezigen een kerstgeschenk
uit. Na nog wat gezellig napraten, is iedereen tevreden naar
huis gegaan. (Christelle)

> Salsadansen, dansen op het ritme van de wereld
18 en 25 maart
Een unieke kans om even onder te duiken in een exotische,
vrolijke danssfeer. De oorsprong van salsa, de populaire LatijnsAmerikaanse dansmuziek, ligt in de Cubaanse muziek. Salsa
betekent letterlijk ‘saus’. Ook als dans vormt salsa een ‘kruidige’
mengeling van verschillende stijlen, een samensmelting van
Afrikaanse, Europese en Creoolse ritmes. Niet te missen avonden. Ambiance verzekerd. Mannen zijn ook welkom.
Info:
Lieve Motté, 02 380 85 95

Dankwoord
Chiro

Nog even herinneren:
> Gespreksavond ‘Brandwondenpreventie’ op 30 maart om 19u30
in de Moelie.
> Ontmoetingsnamiddag, op 18 april in ‘t Schoolke op ’t Holleken.

Onze jaarlijkse Haantjeskermis was weer een groot succes. We
willen iedereen bedanken die ons geholpen en gesponsord
heeft, en ook natuurlijk iedereen die is komen eten. Hartelijke
dank! Dankzij dit overdonderende succes kunnen we er weer een
zeer goed jaar van maken. We verwachten jullie allemaal terug
op onze volgende Haantjeskermis!

Info:
Claire Schittekat, 02 380 55 91

Info:
Chiro Sjoen, 02 380 86 50
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Skibottencafé
Adventure Team Teek-It-Iezie
14 februari - 18u - Schoolke

Na onze, voor sommigen te lange, winterstop vonden we het
tijd om er weer eens in te vliegen. En hoe kunnen we het jaar
beter inzetten dan met het scheppen van een echte Alpensfeer?
Daarom organiseren we op 14 februari ons eerste ‘Skibottencafé’.
Zin om te genieten van overheerlijke schnapps of ghlüwein, een
lekkere warme versnapering, een echte bergsfeer en wie weet
verse sneeuw? Ben je al vergeten hoe fijn de skivakantie was of
wil je een voorproevertje voor de nog te nemen vakantie, dan
kan je op 14 februari vanaf 18u terecht op de speelplaats van
het ‘t Schoolke (‘t Holleken), Hollebeekstraat 262 in 1630
Linkebeek. Iedereen die op skibotten komt, wacht een attentie!
We werkten de voorbije weken naarstig onze agenda voor 2004
verder uit en je mag nu al onze raftinginitiatie op 17 april in
Arras (Frankrijk) met stip aanduiden. Dan trekken we naar de
kunstmatige raftingbaan in Arras. De bedoeling is om aan
iedereen (je hoeft hier zeker geen getrainde sporter voor te
zijn) de kans te geven om kennis te maken met rafting en dit
onder begeleiding van één van België’s meest gerenommeerde
rafters.
We vertrekken rond 8u naar Arras. Van 10u tot 13u wordt er
geraft op een kunstmatige baan waar snelheid en debiet aangepast kunnen worden aan het niveau van de deelnemers. Nadien
gaan we weer huiswaarts en wordt, voor diegene die het wensen, de dag afgesloten met een lekkere hap, in ons clubhouse
Café De Moelie bij Linda en Guy.
De kostprijs voor de rafting ligt tussen 37 en 42 euro (uitrusting en verzekering inbegrepen); voor een picknick zorg je zelf.
Inschrijven kan vanaf 14 jaar en tot 31 maart. Mis deze unieke
kans niet om kort bij huis kennis te maken met deze avontuurlijke sport.
Voor meer informatie: www.adventureteamlinkebeek.be
of 0475 83 93 22 (Werner), 0494 61 23 25 (Roel)
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JeuLink presenteert
‘Bowling for Columbine’
26 februari - 20u - De Moelie

‘Bowling for Columbine’ is een documentairefilm over geweld en
wapenbezit in de Verenigde Staten. Naar aanleiding van het
drama in de Columbine High School toont Michael Moore Amerika’s obsessie voor wapens en tot welke angstaanjagende samenleving dit leidt. Het ene moment hilarisch, het ander moment
pijnlijk realistisch, opent ‘Bowling for Columbine’ de discussie
over Amerika’s ‘angstcultuur’. Of hoe de Verenigde Staten het
slachtoffer wordt van haar eigen recht.

Zeepkistenrace in Linkebeek
Cultuurraad
9 mei
Beste mensen, begin al maar te timmeren voor de aanstormende
zeepkistenrace die Linkebeek onveilig zal maken! De Cultuurraad van Linkebeek organiseert op zondag 9 mei een grootse
zeepkistenrace en wil daarbij zoveel mogelijk verenigingen en
volk betrekken. De brainstorm is begonnen, maar alle originele
ideeën en praktische tips zijn welkom. Je kan je creatief ei
kwijt in De Moelie natuurlijk! Ook voor info over de voorbereidende vergaderingen: De Moelie, 02 380 77 51.
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Open tuinen
Cultuurraad
13 juni - 11u tot 18u

Kandidaten voor de Open Tuinendag van 13 juni 2004
Dhr/mevr.:
Adres:

Op zondag 13 juni - met de verkiezingen is iedereen toch thuis
- organiseert de Cultuurraad van Linkebeek, samen met vrienden uit de Franse Gemeenschap, voor de tweede maal ‘Open
tuinen’.
Dit jaar zien we het iets ‘grootser’ met meer tuinen, en ‘dieper’
met een beetje animatie. We hopen dat zij die de vorige keer
meededen opnieuw van de partij zullen zijn, en dat er uiteraard
vele nieuwkomers opdagen.
Belangrijk om weten is dat het geen ‘schoonheidswedstrijd’ is,
maar een gelegenheid om eens te kijken wat anderen zoal met
hun tuin(tje) uitrichten. Het is bovendien best leuk om in
andermans tuin met nieuwe mensen kennis te maken. Indien je
over een mooie tuin beschikt en hem ook eens aan anderen wil
tonen, vragen wij je om onderstaand strookje in te vullen en bij
één van de onderaan vermelde contactpersonen binnen te
brengen.
Wij zijn op zoek naar een gevarieerd aanbod van tuinen. Het
hoeft dus echt niet om een aangelegd park te gaan. Alle soorten tuinen komen in aanmerking (groot, klein, wilde tuin,
moestuin, …). In een aantal tuinen zal animatie worden voorzien. Wij laten iedereen vrij om zelf animatie te organiseren.
Wie zich met andere woorden geroepen voelt tot een circusnummer op de schommel, … aarzel niet.
Meer info: De Moelie, 02 380 77 51

Tel:
Mail:
Stelt zijn/haar tuin open voor het publiek op zondag 13 juni
2004 van 11u tot 18u.
Soort tuin (siertuin, groentetuin, wilde tuin, rotstuin, terrastuin, parktuin, …):

Oppervlakte:
Is de tuin door een architect ontworpen of heb je hem zelf
bedacht?
Onderhoud je hem zelf ?
Hoe lang bestaat de tuin in zijn huidige vorm?
Korte beschrijving van de tuin:

Contact:
> De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, 02 380
77 51 - info@demoelie.be
> Antoinette Lenders-Defay, Kerkstraat 16, 1630 Linkebeek, 02
383 11 59 - acroter@skynet.be
> Rik Otten, Kerkveld 18, 1630 Linkebeek, 02 381 08 49 rik.otten@pandora.be.
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RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD
SCHWEINHUND
VR 13-02

KLUTSKE
FLUO FLITS FUIF
WO 18-02

MUZIEK

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

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)
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KINDERANIMATIE

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
kinderfuif mag je niet missen!
14u - De Moelie
tickets: 5,00 euro (kassa), 4,00 euro (vvk)

NIEUWS UIT DE MOELIE
15
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 gera-

FREDS KINDERCARROUSEL
KINDERANIMATIE
WO 17-03
Wervelende kindershow met clownerie, muziek, zang, spel en
dans. In een stimulerend decor brengt Fred een heuse kindercarrousel op gang. Wie houdt van actie, humor, spanning en
fantasie, mag deze show niet missen!
Duur: 2x45 min. Van 4 tot 10 jaar.

ken. 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).

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

20u30 - De Moelie
tickets: 18,00 euro (kassa), 17,00 euro (vvk), 16,00 euro (abo)
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‘Ik oefen… jij oefent… hij oefent…
wij oefenen hier Nederlands’
Campagne zet anderstaligen aan om
Nederlands te spreken

De provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ organiseren voor de
tweede keer de sensibiliseringscampagne bij handelaars in de Vlaamse
rand met de slogan ‘Ik oefen… jij oefent… hij oefent… wij oefenen
hier Nederlands’. Handelaars willen hun anderstalige klanten graag in
hun eigen taal te woord staan. Dat getuigt van een normale, commerciële ingesteldheid, maar zo krijgen de anderstaligen die onze taal aan
het leren zijn, weinig of geen kans hun Nederlands te oefenen. En dat
is nu net wat veel anderstaligen wel willen. Om een oplossing te
vinden voor deze situatie, liep de sensibiliseringsactie voor een eerste
keer in 2002. De bedoeling was om handelaars aan te sporen niet
meteen over te schakelen op een andere taal als ze merken dat hun
klant het Nederlands nog niet perfect beheerst. De campagne was
natuurlijk ook gericht naar de anderstalige klanten zelf, die uitgenodigd werden om hun Nederlands te oefenen in winkels waar de affiche
van de campagne te vinden was. De actie krijgt nu een vervolg omdat
de reacties van zowel handelaars als anderstaligen overwegend
positief waren. De bedoeling van de nieuwe campagne blijft dezelfde,
het campagnebeeld werd opgefrist. Ongeveer 5.000 handelaars uit de
gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen,
Meise, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde en Zaventem
ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de actie. Ze ontvangen een openingsurenbordje waarmee ze duidelijk kunnen maken dat
ze de actie steunen. Daarnaast betrekken de provincie Vlaams-Brabant
en vzw ‘de Rand’ ook de leerkrachten Nederlands uit de regio bij de
actie. Zij krijgen een affiche met het campagnebeeld. Zo kunnen ze
hun cursisten aanmoedigen Nederlands te spreken in de winkels die
aan de campagne deelnemen. Verder ontvangen ook de bibliotheken
en culturele centra in de buurt van de deelnemende gemeenten
informatie over de actie.
Info: vzw ‘de Rand’, Karen Stals, taalloket@derand.be Indien je zelf
aan de actie wil deelnemen, kan je bij haar affiches aanvragen.

Bereken zelf je elektriciteits- en
gasrekening
Op de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kan je op basis van je energiegebruik zelf
het aanbod van de verschillende leveranciers vergelijken. Met de
nieuwe berekeningsformule is het mogelijk om op basis van je concrete gezinsverbruik het actuele aanbod van de elektriciteits- én
aardgasleveranciers met elkaar te vergelijken. Niet alleen de prijzen,
maar ook andere objectief vergelijkbare elementen, zoals de opzegtermijnen en het aandeel van groene stroom, worden weergegeven. Wie
niet beschikt over een internetverbinding kan telefonisch terecht bij
de VREG. De gegevens worden dan per fax of per post bezorgd.
Info: www.vreg.be
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De Bosuil wordt 20
Vier mee!
Gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik wordt twintig en
bouwt in 2004 een feestje. En niet zomaar een feest. Nee, een
feestje van… een half jaar! Met veel muziek, kunst en gezelligheid voor en door de inwoners van Jezus-Eik. En voor iedereen
die wil meevieren. De verenigingen en inwoners van Jezus-Eik
staan al twintig jaar centraal in De Bosuil. Het ligt dan ook voor
de hand dat zij centraal staan in dit feestjaar. Zij maken het
feest zelf, met swingende optredens, exposities, zoektochten in
het Zoniënwoud en een vlammende salsa-avond. Iedereen is er
welkom. Ook jij! Maak van de gelegenheid gebruik en kom een
kijkje nemen in dit prachtig gelegen gemeenschapscentrum van
vzw ‘de Rand’. De lachende gezichten krijg je er gratis bij, want
het is feest!
Wat gebeurt er zoal? De Bosuil dook samen met ‘De Serrist’ de
geschiedenis en de krantenarchieven in, en stelde een beschouwende tentoonstelling samen. De Chirojongeren halen Admiral
Freebee naar Jezus-Eik. Het lokale muziektalent van de Groep
Jezus speelt het publiek van de admiraal warm. In maart waant
de fanfare zich in Hollywood en brengt bekende filmdeuntjes.
Jong lokaal tekentalent wordt ontdekt eind maart tijdens de
tekenwedstrijd van de Vrije Basisschool. En in april wordt het
heet. Jong-KVLV gaat de zwoele toer op tijdens de salsa-avond,
op smaak gebracht met een Zuid-Amerikaanse keuken. Black
Velvet geeft in mei een concert. Er is ook folk met de plaatselijke volksdansgroep De Koerp. En er is nog veel meer. Fotoklub
Kreatief versiert De Bosuil een half jaar lang met een permanente tentoonstelling. De KBG plant een gezellige koffietafel,
waar ook de kleinkinderen hun ding kunnen doen, de Natuurgidsen Zoniën gaan op stap door het Zoniënwoud, enzovoort. Alles
eindigt met een spetterende apotheose tijdens het slotmoment
in het laatste weekend van mei.
Interesse? Spring eens binnen in De Bosuil, Witherendreef 1,
3090 Jezus-Eik of informeer naar het volledige programma op
02 657 31 79 of neem een kijkje op www.debosuil.be

Infoavond over nieuwe vzw-wetgeving
13 februari - 20u - De Zandloper
Wemmel
Tegen 31 december 2004 moeten alle bestaande vzw’s omgevormd worden volgens de nieuwe wetgeving. Door de overvloed
aan wijzigingen zien veel mensen het bos door de bomen niet
meer. Daarom organiseert de Nederlandse Kultuurraad Wemmel
(NKR), samen met het gemeenschapscentrum de Zandloper, een
infoavond over de nieuwe vzw-wetgeving. Enkele specialisten
zullen de concrete stappen om een vzw aan de nieuwe wetgeving aan te passen, eenvoudig uitleggen. Iedereen krijgt de
mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen die zeker aan bod
zullen komen, zijn: waarom een vzw en geen feitelijke vereniging?, wat moet je doen om te voldoen aan de nieuwe vzwwetgeving op organisatorisch en boekhoudkundig vlak?
Je kan je vragen nu reeds doorsturen naar de NKR Wemmel,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, fax 02 460 32 46,
e-mail: geert.pittomvils@skynet.be met vermelding infoavond
vzw-wetgeving, zodat de antwoorden op de avond zelf vlot
kunnen verlopen. Gastsprekers zijn Armand Hermans en Kristy
De Groodt. De toegang is gratis.

RAND-NIEUWS
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Vzw ‘de Rand’ wil assertievere
Vlaamse regering
Op 26 januari bood vzw ‘de Rand’ aan alle medewerkers, vrienden en sympathisanten een nieuwjaarsreceptie aan. Dat feestje
had plaats in gemeenschapscentrum de Bosuil en dat was geen
toeval. Dit gemeenschapscentrum viert in 2004 immers zijn
twintigjarig bestaan; een verjaardag die niet ongemerkt zal
voorbijgaan (zie ook De Bosuil wordt 20. Vier mee!). Voorzitter
André De Moor en directeur Eddy Frans spraken de aanwezigen
op de nieuwjaarsreceptie toe. Nu de Vlaamse regering op haar
laatste benen loopt, keken zij terug op het Vlaamse beleid van
de jongste vijf jaar. Zo’n terugblik levert gemengde gevoelens
op. Voor vzw ‘de Rand’ is de balans positief. Er kwamen middelen om stafmedewerkers in dienst te nemen voor jeugd, taal en
‘onthaal en integratie’, om in de zes gemeenten met bijzonder
taalstatuut gemeenschapskranten te publiceren en om ondersteuning te bieden aan sportclubs in de ‘zes’. Bovendien kreeg
vzw ‘de Rand’ het vertrouwen om RandKrant over te nemen, om
een beheersopdracht waar te nemen in het Museum Felix de
Boeck en om, vanaf 2004, de culturele programmering van het
Bruegelproject in te vullen. Toch is er ook een keerzijde aan de
medaille. “De belangstelling van de diverse Vlaamse ministers
voor de bijzondere situatie van de Vlaamse rand is de jongste
jaren zeker niet toegenomen. Wel integendeel”, aldus De Moor
en Frans. “Inzake huisvesting, onderwijs, toerisme en welzijn
worden bijvoorbeeld voor Brussel wél specifieke maatregelen
genomen, voor de rand omzeggens niet.” Er ligt dus heel wat
‘rand-werk’ op de plank van de nieuwe Vlaamse regering die in
het najaar zal aantreden. André De Moor en Eddy Frans presenteerden een waslijst van aandachtspunten. Zowel op het institutionele vlak - de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - als op het inhoudelijke vlak zou de
regering zich best wat assertiever opstellen. Met de komst,
vanaf 2004, van heel wat nieuwe Europeanen door de uitbreiding van de Europese Unie, zal de bevolking van de rand nog
internationaler worden. De Nederlandstalige uitstraling van
deze regio is dus meer dan ooit een aandachtspunt én een zorg.
In haar nieuwe status van privaatrechterlijk extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Gemeenschap (EVA), zal vzw
‘de Rand’ de komende maanden een dossier opmaken met beleidssuggesties voor de nieuw regering. De Moor en Frans hopen
dat de provincie hieraan zal meewerken. Meer dan ooit zal
afstemming van het beleid op de diverse niveaus noodzakelijk
zijn.
André De Moor en Eddy Frans spraken hun dank en waardering
uit voor iedereen die de afgelopen jaren aan de talrijke activiteiten en projecten heeft meegewerkt, zowel die van ‘de Rand’
als die van de zes gemeenschapscentra. De sociaal-culturele
sector, waartoe vzw ‘de Rand’ behoort, moet het nog steeds
hebben van veel vrijwilligerswerk. “Allemaal samen werken we
aan een cultureel boeiende rand. Ook in 2004!”, zo besloot een
enthousiaste voorzitter.

De rol van de Nationale Bank als
partner in het Eurosysteem
Luc Coene, vice-gouverneur van de
Nationale Bank van België
10 februari - 20u - De Bosuil

Luc Coene, vice-gouverneur van de Nationale Bank van België,
houdt op 10 februari een lezing in de reeks Speakers’ Corner van
vzw ‘de Rand’. Welke relevantie heeft een nationale bank in een
Monetaire Unie? Niemand is beter geplaatst dan Luc Coene om
hierop te antwoorden. De Gentenaar begon zijn loopbaan in
1973 als econoom bij de Nationale Bank, verhuisde naar het IMF
en maakte een passage in de politiek. Zijn politieke loopbaan
begon als adjunct-kabinetschef van Frans Grootjans (PVV).
Vanaf 1985 vormt hij een hecht duo met premier Guy Verhofstadt (VLD) en wordt hij beschouwd als de antipode van Fons
Verplaetse. Coene stond mee aan de wieg van Verhofstadt-I. Als
kabinetschef van de premier loodste hij paars-groen door veel
politieke stormen. Sommigen beweren dat hij in die positie
meer macht had dan de vakministers. Bij zijn vertrek uit de
politiek kreeg hij als eresaluut de titel van Minister van Staat.
In 2003 is hij als vice-gouverneur teruggekeerd naar de plaats
waar zijn loopbaan begon: de Nationale Bank. In Knack van 26
november 2003 beweren kenners zelfs dat Luc Coene na enkele
maanden zijn baas reeds overvleugelt. Coene combineert
financiële en monetaire expertise met politieke ervaring. Hij is
zeer goed geplaatst om de kans op slagen van de Europese Unie
als economische macht in te schatten na de komst van tien
nieuwe lidstaten in 2004.
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 Luc
Coene heeft plaats op 10 februari om 20u in gemeenschapscentrum De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik.
Info en inschrijvingen:
Vzw ‘de Rand’, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Ingrid Laporte,
tel. 02 456 97 80, fax 02 456 97 81, info@derand.be of
www.derand.be
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BURENGERUCHT
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
18
SINT-GENESIUS-RODE
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 doorheen 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)

MAANDAG
KAV
Turnen - De Moelie - 20u
Sint-Ceciliakoor
Repetitie - De Moelie - 20u

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

WOENSDAG
Dimitri Van Toren
De vertelling gaat door
6 maart - 20u
Het is moeilijk om Dimitri Van Toren precies te omschrijven. Een
vertellend zanger of een bard naar de geest van de Oude Kelten?
Komt hij tot zijn publiek als een volksdichter, die zingend zijn
gemoedstoestand van het ogenblik vertolkt? Of is het de troubadour die zichzelf begeleidt, maar eens onder de spots van het
voetlicht vervloeit met het publiek? Eigelijk is hij een beetje van
dit alles. Misschien voor sommigen een merkwaardig man, die
sinds jaren teruggetrokken leeft en zich zelden in de media
toont. En toch. Er zijn maar weinig liedjesschrijvers zoals hij. Met
hits als ‘Hé komaan’ en ‘Lied alleen voor kinderen’ is hij niet weg
te denken uit het repertoire van de kleinkunstscène. In Vlaanderen heeft hij de laatste jaren een nieuwe opmars gemaakt met
zijn deelname aan ‘De komplete Kleinkunstkollektie Live’ en zijn
theatertournee ‘Is liefde wel genoeg’ met Bart Herman.
Tickets: 11,00 euro (kassa), 9,00 euro (vvk), 7,00 euro (abo)

Jummoo
Quaiss Kitir
12 maart - 20u
Twee klasbakken en een heerlijke cocktail van muzikale spielereien met een nieuwe lading visuele vondsten. Dat mag je
verwachten van Jummoo. Helaas voor hen, maar gelukkig voor
het publiek, zijn hun twee personages ook in deze derde show
gedoemd om samen te spelen. In Jummoo-taal betekent dat
‘muzikaal met elkaar in de clinch gaan’. Of volgt nu de verzoening? Eén ding is zeker, wie vorige keer al in een deuk lag,
neemt dit keer best voorzorgsmaatregelen of volgt snel een
cursus EHBO. De muzikale en visuele humor van Jummoo laat
zich niet in woorden vatten. Jummoo, dat moet je gewoon zien
én beleven. In Quaiss Kitir balanceren deze acrobaten van de
eenvoud opnieuw tussen de lach en de verwondering.
Tickets: 10,00 euro (kassa), 8,00 euro (vvk), 6,00 euro (abo)
Info en tickets: De Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be
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Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

DONDERDAG
Brei-atelier
De Moelie - 19u
Gezinsbond
Conditietraining - De Moelie - 20u30 tot 21u30
KBG
Petanque of bowls - De Moelie - 14u

VRIJDAG
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

ZATERDAG
Studio@etude
Danscursus - De Moelie - 11u
info 0496 06 38 58

ZONDAG
Gezinsbond
Jogging - parking Hoeve Holleken - 10u30 tot 11u30
Chiro Sjoen
Chirolokalen, Hollebeekstraat 262 - 14u30 tot 18u
(uitgezonderd laatste zondag van de maand)
Voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar.

ACTIVITEITENKALENDER
19

WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

13

Raymond vh Groenewoud

Schweinhund

De Moelie

02 380 77 51

17

KBG

Hobbyclub

De Moelie

02 380 83 85

FEBRUARI
18

Fluo Flits Fuif

Kinderanimatie

De Moelie

02 380 77 51

19

KAV

Sierraden met kralen

De Moelie

02 380 85 95

21

Videoclub Zennevallei

Clubwedstrijd

De Moelie

02 380 61 65

23

Gezinsbond

5 daagse dansstage

De Moelie

02 380 59 75

24

Gezinsbond

5 daagse dansstage

De Moelie

02 380 59 75

24

KBG

Ledenvergadering en koffietafel

De Moelie

02 380 83 85

25

Gezinsbond

5 daagse dansstage

De Moelie

02 380 59 75

26

Gezinsbond

5 daagse dansstage

De Moelie

02 380 59 75

26

JeuLink

Filmavond

De Moelie

02 380 39 89

27

Gezinsbond

5 daagse dansstage

De Moelie

02 380 59 75

02

KBG

Hobbyclub

De Moelie

02 380 83 85

02

Videoclub Zennevallei

Clubbijeenkomst

De Moelie

02 380 61 65

05

Echt Antwaarps Theater

Macho

De Moelie

02 380 77 51

16

KBG

Hobbyclub

De Moelie

02 380 83 85

17

Fred’s Kindercarrousel

Kinderanimatie

De Moelie

02 380 77 51

18

KAV

Sala dansen

De Moelie

02 380 85 95

25

KBG

Gewestvergadering

De Moelie

02 380 83 85

MAART

27

Chiro Sjoen

Fataal-fuif

De Moelie

02 380 86 50

30

KBG

Ledenvergadering + koffietafel

De Moelie

02 380 83 85

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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RAYMOND
VAN HET GROENEWOUD
SCHWEINHUND
13-02 > 20u30
De Moelie

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

Sjoenke komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
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ECHT ANTWAARPS TEATER
MACHO
05-03 > 20u30
THEATER - HUMOR
De Moelie

WWW.APPLAUS.BE

FREDS KINDERCARROUSEL
17-03 > 14u
KINDERANIMATIE
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.

