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Gezellig druk
In dit Sjoenke staat een ﬂinke portie
verenigingsnieuws. Dat wijst erop dat er in
de kleine Vlaamse gemeenschap van onze
gemeente nog heel wat dynamiek schuilgaat. Dit blijkt trouwens uit de hoge
bezettingsgraad van gemeenschapscentrum de Moelie, waar je momenteel best
tijdig je vergaderruimte reserveert, wil je
niet in de keuken of een kleedkamer
terechtkomen.
De redactie kreeg de belofte dat er opnieuw nieuws zal komen van HVCL, de
Linkebeekse voetbalclub, die blijkbaar
terug de wind in de zeilen heeft. De
plaatselijke school is voor een lokale
gemeenschap een belangrijke draaischijf.
Daarom is het verheugend dat een actieve
ouderraad regelmatig informatie over de
school doorspeelt. Dat kan jammer genoeg
niet meer gezegd worden van de gemeentelijke bibliotheek, die nochtans ook een
speciﬁeke gemeenschapsvormende rol te
vervullen heeft.
Opvallend zijn de toenemende jongerenactiviteiten. De jeugdwerking is duidelijk
aan heropleving toe. Op 18 februari vond
er een geslaagde ‘kinderfuif’ plaats met
128 kinderen die erop los dansten en
zongen. Deze activiteit kende zoveel
succes dat de Moelie van verschillende
ouders de vraag kreeg om volgend seizoen
opnieuw een kinderfuif te organiseren.
(zie ook de foto’s hiernaast) Op 27 maart
is het de beurt aan de ‘oudere’ jongeren
om uit de bol te gaan want dan organiseert Chiro Sjoen hun ‘fataal’-fuif. De
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kinderen hadden het druk in februari want
vanuit de gemeenteschool trok een bonte
carnavalstoet door de straten van Linkebeek. Als afsluiter werd er samen gezongen in de polyvalente zaal van de Moelie.
Ook de activiteiten van de herboren
jeugdwerkgroep JeuLink nemen toe.
Onlangs organiseerden zij een ﬁlmavond
en gingen zij een dagje ‘lasershooten’. Op
19 maart organiseert JeuLink een ‘gameavond’ en op 11 april staat een bezoek aan
Six Flags op het programma. Adventureteam ‘Teek it iezie’ brengt maandelijks het
jonge en sportieve geweld van Linkebeek
samen om aan survivalruns, rafting,
muurklimmen, bergbeklimmen, speleologie
te doen. Ook de Gezinsbond blijft niet
achter en organiseerde, samen met
Studio@etude, tijdens het krokusverlof
een dans- en djembé-stage die zeer veel
bijval kende. Deze stage werd voor een
volle zaal afgesloten met een spetterende
dans- en djembéshow. De Cultuurraad tot
slot organiseert op zondag 9 mei een ware
zeepkistenrace. Wie kan er nog pap zeggen
na al deze toffe, jonge en sportieve
activiteiten?
Verder trachten wij in dit Sjoenke een
beeld te schetsen van de gevolgen van de
verbreding van de spoorweg op Linkebeeks
grondgebied. Als deze ingreep effectief
zal bijdragen tot een verbetering van de
mobiliteit in de streek, dan zullen de
omwonenden zich misschien met de aanslag op hun omgeving kunnen verzoenen.
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De jonge en sportieve activiteiten zitten de laatste maanden duidelijk in de lift. Van klein tot groot kunnen kinderen en jongeren zich uitleven in allerlei
activiteiten georganiseerd door de verenigingen en de Moelie. Zoals je ziet, is dat erg plezant.
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UIT DE GEMEENTE
04 aan de politieke pols

Binnenkort meer ruimte voor
gemeentelijke diensten
Uit de gemeenteraad van 16 februari
Net als in januari wordt het een korte zitting want er zijn amper twee agendapunten en een viertal
toegevoegde vragen van oppositiefractie LK2000.

> Belangrijk punt was de goedkeuring om
over te gaan tot de aankoop van een
gebouw gelegen aan de Dapperensquare.
Reeds enkele jaren beraadt het gemeentebestuur zich over het plaatsgebrek in het
gemeentehuis. Het schepencollege schakelde vorig jaar zelfs een studiebureau in
om voor dit probleem een oplossing te
vinden. Conclusie hiervan: de enige
duurzame oplossing is het gemeentehuis
met de grond gelijk maken en een nieuw
functioneel gebouw oprichten. Deze
oplossing werd door de meerderheid als te
duur afgewezen. Van oppositiezijde werd
intussen meermaals de onbeslistheid van
het College aan de kaak gesteld, vooral nu
dit jaar nieuw personeel in dienst treedt
en de bibliotheek en de technische dienst
dringend meer ruimte nodig hebben.
Volgens LK2000 liet het College de voorbije jaren enkele kansen voorbijgaan om
op het Gemeenteplein een nieuwe ruimte
aan te kopen. Aangezien het plaatsgebrek
steeds acuter wordt, stelt het schepencollege aan de gemeenteraad voor het voormalig ﬁliaal van de Generale Bank aan te
kopen. Het schepencollege nam al een
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optie op het gebouw en vraagt de gemeenteraad nu de toelating om de aankoopovereenkomst af te ronden want er
zijn nog andere belangstellenden.
Het gebouw aan de Dapperensquare 16
dateert van 1989 en verkeert in goede
staat. Het kan, mits enkele kleine ingrepen, een paar gemeentediensten huisvesten; het bestaande appartement zou
verder verhuurd worden. De ontvanger van
de registratie ging akkoord met de gestelde vraagprijs die om begrijpelijke
redenen niet in de openbare zitting
bekendgemaakt werd. Vooraleer haar
goedkeuring te verlenen, wil de oppositie
van het schepencollege vernemen welke
gemeentediensten naar het nieuwe gebouw zullen verhuizen. Eén ervan wordt
zeker de politie, voor de tweede bestaat er
nog twijfel tussen de bibliotheek en de
technische dienst. Burgemeester en
oppositieleden opteren, indien mogelijk,
voor de bibliotheek aangezien deze toch
minder een directe band heeft met de
andere diensten. Welke aanpassingswerken
er verder aan het gemeentehuis zullen
gebeuren, is nog onduidelijk. Wel wordt de
opdracht van het studiebureau stopgezet
en worden de noodzakelijke comformiteitswerken inzake brand en veiligheid
uitgevoerd. De gemeenteraad verleent
unaniem de toelating om over te gaan tot
de aankoop van het gebouw.
> De gemeenteraad gaat akkoord met een
aanpassing van het retributiereglement
voor de kinderopvang tijdens de verlofperiodes. De tussenkomst van de ouders
blijft ongewijzigd: 1,25 euro per kind voor
een halve dag en 2,50 euro voor een hele
dag. Per dag mag de opvang maximaal 5
euro per familie kosten. Aangezien het
aantal toezichters uiteraard afhangt van
het aantal kinderen zullen de ouders,
zoals voorheen, hun kinderen moeten
inschrijven. De aanpassing van het regle-

ment bestaat erin dat voor kinderen, die
zonder ernstige reden niet komen opdagen, de vergoeding toch wordt aangerekend en voor wie zonder inschrijving
verschijnt de prijs verdubbelt. In het
verleden gebeurde het regelmatig dat er
soms te veel en soms te weinig toezichters
waren doordat ouders al te slordig omspringen met de opgegeven inschrijvingen.
> Omdat de lijst van de subsidies aan
verenigingen dit jaar niet bij de begroting
was gevoegd, willen de oppositieleden
weten wanneer deze aan de gemeenteraad
zal worden voorgelegd. Uit het antwoord
van de twee bevoegde schepenen blijkt
dat er voor de sportverenigingen een
nieuw subsidieregelement komt waarover
de sportraad nog een advies moet uitbrengen. In dat nieuwe reglement zou het
aantal leden bepalend zijn voor de grootte
van de subisidie. Voor de sociaal-culturele
verenigingen blijven de bedragen voor dit
jaar grotendeels dezelfde als vorig jaar.
Volgens de Schepen van Cultuur diende dit
jaar geen enkele vereniging een project in
dat recht geeft op een extra uitkering. De
Schepen voor Sport hoopt voor de gemeenteraad van maart klaar te zijn met de
subsidielijst.
Hij maakt ook van de gelegenheid gebruik
zijn bedenkingen te ventileren over de
subsidies die de Vlaamse Minister van
Sport uitkeert aan Nederlandstalige
sportverenigingen in de zes faciliteitengemeenten. Verenigingen die aangesloten
zijn bij het (vorig jaar opgestarte) Sportoverleg kunnen naast een subsidie eveneens beroep doen op de logistieke steun
via vzw ‘De Rand’. De schepen vindt het
spijtig dat enkel Nederlandstalige verenigingen hiervoor in aanmerking komen en
neemt zelfs het woord discriminatie in de
mond. Hij zegt dit punt ter sprake te
brengen op de Sportraad en zal hierover
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een brief richten aan de Vlaamse Minister
van Sport.
> Vervolgens vraagt LK2000 hoever het
staat met de aanwerving van nieuw
gemeentepersoneel en met de uitbetaling van achterstallige lonen. Voor de
aanwerving van twee gemeentearbeiders
waren er zeven kandidaten. Twee gemeentearbeiders, die reeds een tijd in voorlopige dienst waren, slaagden in de schriftelijke en mondelinge proeven. Er zal ook
opnieuw een werkman in het Gescostatuut worden aangeworven. Voor de
betrekking van bestuurssecretaris slaagden drie van de vier kandidaten. Die
dienen nu in hun taalexamen te slagen
vooraleer één van hen aan de slag kan,
wat wellicht ten vroegste in juli zal zijn.
Voor de technische dienst leverde de
eerste oproep geen kandidaten op. Bij de
tweede oproep meldden zich twee kandidaten. Voor deze betrekking moet het
examen nog plaatsvinden.
Wat de uitbetaling van de achterstallige
lonen betreft, kan de burgemeester
meedelen dat die niet lang meer zal
uitblijven aangezien alle berekeningen
door de looncentrale achter de rug zijn
zodat de gemeenteontvanger binnenkort
kan overgaan tot de uitbetaling van de in
totaal ongeveer 200.000 euro. Deze
achterstallen hebben betrekking op de
laatste tien jaar en zijn een gevolg van
het laattijdig invoeren van het nieuwe
personeelsstatuut.
> In geheime zitting keurt de gemeenteraad eenparig de aanstelling goed van
Alain Lamont en Guillaume Delantsheer als
voltijds geschoold werkman. LK2000 wil
ook duidelijkheid over de situatie van
twee raadsleden van de meerderheid. Er
bestaan twijfels dat zij nog in de gemeente wonen. De burgemeester bevestigt dat
mevrouw Gustot-De Greef niet meer in het
bevolkingsregister is ingeschreven en dat
zij verzocht werd haar ontslagbrief in te
dienen. Het tweede raadslid heeft volgens
de burgemeester de gemeente momenteel
niet verlaten. De oppositie wijst erop dat
het schepencollege de plicht heeft erop
toe te zien dat de mandatarissen wel
degelijk aan alle voorwaarden voldoen om
als raadslid te zetelen en dat het niet
volstaat in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn, maar dat men er ook
effectief moet verblijven. De meerderheidsgroep beschikt hiermee over geen
opvolgers meer.

Staalkaart Linkebeek
Antonio Nardone

1) naam (bijnaam): Antonio Nardone, bijnaam: ‘Tonio’.
2) adres: Boterberg 4.
3) leeftijd: 39.
4) kinderen en kleinkinderen (aantal, leeftijd, namen): twee dochters: Mathilde
(9) en Eva (7).
5) huisdieren: een kat ‘Biscotto’.
6) beroep: art director, stelt kunsttentoonstellingen op.
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: ik speel bij voetbalclub ‘South Side’ uit
Ukkel, die actief is in de ABSSA-competitie.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: ik woon hier tien jaar.
9) mooiste plekje van Linkebeek: Wijnbrondal.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: het station. Dat kan veel nuttiger gebruikt
worden, als jeugdhuis of kunstatelier bijvoorbeeld. Nu is het echt een lelijk gebouw.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: Ik ben hier geboren en ben in
Ukkel naar school geweest. Linkebeek is een prachtige gemeente. Mensen begroeten
elkaar; er heerst een dorpssfeer. Maar de politiek mag zich niet moeien, want dan
komen er problemen van. Het is spijtig dat ik van andere mensen steeds moet horen
dat ‘Linkebeek toch die gemeente met die problemen is?’ Dan bedoelen ze de taalfaciliteiten. In de straat is daar volgens mij weinig van te merken. Ikzelf merk dat
iedereen elkaar kent, en elkaar goeiedag zegt.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: zie punt 11.
13) held in de wereld: de Iranese juriste Shirin Ebadi die de Nobelprijs voor de
Vrede kreeg in oktober 2003.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: kunstenaar Jacques Joniaux die de houten
vogel maakte aan het Holleken. Dat vind ik een prachtige creatie. Ik heb veel
sympathie en lof voor deze kunstenaar.
15) wie zou je voor één dag willen zijn?: Een astronaut! Dan kan ik van in de
ruimte onze aarde aanschouwen. Dat moet fantastisch zijn.
16) krant: Le Soir en kunstmagazines.
17) lievelingsprogramma / ﬁlm?: Bagdad Café.
18) lievelingsboek: Mijn lievelingsauteur is Amin Maalouf.
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep?: Bob Marley.
20) merk auto: Audi.
(JH)
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Linkebeek vroeger en nu
Wijk Verrewinkel (5), de Sint-Elooishoeve en Prosper Van Langendonck

1893: een jaartal met dubbele betekenis
De Sint-Elooishoeve komt terecht in privéhanden en probeert een graantje mee te
pikken van het toerisme dat uitzwermt
vanaf Linkebeek Station. In datzelfde jaar
komt voor het eerst een groep Vlaamse
letterkundigen samen rond het tijdschrift
‘Van Nu en Straks’. De Sint-Elooishoeve is
één van hun pleisterplekken. Prosper Van
Langendonck speelt hierbij een hoofdrol.
Eerst als medestichter, later als verzoenende ﬁguur. Voor de Vlaamse letteren is
deze samenwerking van uitzonderlijk
belang geweest. We mogen ﬁer zijn dat de
leden regelmatig samenkwamen in de
nabijheid van Linkebeek.
In 1830, na drie eeuwen onderdrukking,
was het maar magertjes gesteld met de
Vlaamse letterkunde. Op enkele uitzonderingen na beperkte die zich tot hooggeleerde tractaten of tot ‘vaderlandslievend’
romantisme. Vlaanderen kon absoluut niet
wedijveren met de omringende landen.
Laten we niet vergeten dat het middelbaar
en hoger onderwijs in die tijd uitsluitend
in het Frans was. Vandaar dat begaafde
Vlamingen zoals De Coster, de medewer-

Op de achtergrond de Sint-Elooishoeve.
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kers van ‘La Jeune Belgique’ (Maeterlinck,
Verhaeren, enzovoort) en later de Ghelderode liever in het Frans schreven. Pas met
de Antwerpenaar Hendrik Conscience en
de West-Vlamingen Guido Gezelle, Verriest
en Rodenbach begint de heropleving van
de Vlaamse letterkunde. Maar rond 1880
was de Vlaamse dichtkunst blijven haperen
in een kritiekloos nationalisme van ‘kabbelende beekjes’ en ‘klauwende leeuwen’
in ellenlange, soms bulderende verzen. Er
was dringend nood aan vernieuwing.
Het was de jonge Van Langendonck die de
richting aangaf. “Dichtkunst moet de
kernachtige uitdrukking zijn van de
eeuwige gevoelens, driften en verzuchtingen die diep in elke afzonderlijke mens
leven.” Hij was het die de miskende
Gezelle een ereplaats gaf en die de aankomende talenten ontdekte en aanmoedigde.
Onder hen vermelden we Vermeylen,
Hegenscheidt, Streuvels, Van de Woestijne
en… Herman Teirlinck, die in zijn beginperiode Linkebeek als woonplaats koos
(1902-1912). Van Langendonck gaf het
voorbeeld met enkele gedichten waaronder
‘Naar Linkebeek’, dat in 1891 voor het

eerst verscheen onder de titel ‘Zomerwandeling’. Wij bespreken dit poëtisch werk in
de volgende bijdrage.
Sint-Elooishoeve
De Sint-Elooishoeve was toen ingericht als
‘laiterie-restaurant’. Er stond een liggende
wip in de boomgaard en je kon er vissen in
de poel met het zicht op de dromerige
vallei van de Linkebeek/Verrewinkelbeek.
Rond de jaren 1930 verminderde het
toerisme in onze streek en in 1932 werd de
hoeve ontsierd met een stijlloze eerste
verdieping. Nochtans wordt de hoeve nog
vermeld als spijshuis in ‘De Toerist’ van
1 februari 1934. De ofﬁciële weg tussen de
gebouwen werd afgeschaft in 1937. De
hoeve en de omliggende landerijen zijn
geklasseerd respectievelijk als landschap
en als monument op 14 oktober 1971. Bij
het verschijnen van de ‘Geschiedenis van
Linkebeek’ was de hoeve eigendom van de
drie gebroeders Jooris, allen generaal in
het Belgische leger. Het werd deels bewoond door het landbouwersechtpaar G.
Dewanckel-Van den Bussche en door de
gravin de Briey, dochter van één der

Prosper Van Langendonck.
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Het platteland in Linkebeek, begin vorige eeuw.

generaals, tot het in 1979 verkocht werd.
De nieuwe eigenares, mevrouw Josianne
Dansette, betrok het volledige woonhuis
terwijl de boer en de boerin hun intrek
namen in de omgebouwde stallingen tot
aan hun pensioen op 1 november 1986. Tot
verleden jaar (1 november 2003) konden
zij hun oude dag doorbrengen in de
Perkhoeve. Op haar beurt verlaat Josianne
Dansette de Sint-Elooishoeve op
13 januari 2003 vermits zij deze even
tevoren verkocht had aan het echtpaar
Vannest terwijl de landerijen onlangs
eigendom werden van de heer Van der Rest,
die ook eigenaar van de Perkhoeve werd.
Prosper Van Langendonck
Prosper Van Langendonck (15 maart 1862 7 november 1920) heeft geen gemakkelijk
leven gehad. Hij was een intellectueel met
weinig praktische zin en aanvankelijk ging
hij een gepaste toekomst tegemoet. Hij
was een ﬂinke leerling aan het Collège
Saint-Louis te Brussel tot zijn moeder, de
eigenlijke kostwinnaar, stierf. Prosper
moest noodgedwongen zijn studies staken
om de kost te verdienen en de zorg voor
zijn bijna blinde vader en zenuwzieke zus
op zich te nemen. Een eerste idylle brak af
hetgeen voor de gevoelige dichter een
emotionele klap was. Op 37-jarige leeftijd
werd hij ‘gekoppeld’ (volgens zijn vrien-

den) aan een Brusselse vrouw uit de
burgerstand. Ook dit werd een mislukking
vermits zijn vrouw grillig en praatzuchtig
was en enkel bekommerd om het maandsalaris. De dichtkunst - en dan nog in het
Nederlands - vond zij een kinderachtig
gedoe. Het is moeilijk te begrijpen hoe
Prosper bij al die tegenslagen niet wegzonk in pessimisme, drankzucht of andere
uitspattingen. Hij was een innerlijke
lijder, een droefgeestig iemand die verkeerde in ‘stomme smart’ maar die getracht heeft een correcte levenswandel te
bewaren. Zonder een heilige te zijn zocht
en vond hij hierbij steun in zijn geloof. Op
dit vlak is hij door velen nooit begrepen
geweest.
Een volgende beproeving was een psychische afwijking, de zwerfziekte, die steeds
maar erger werd. Na de Eerste Wereldoorlog werd hij valselijk beschuldigd van
collaboratie. Juist hij, die zijn vrienden op
het hart had gedrukt niet mee te heulen
met de bezetter! Hij verloor zijn werk aan
de staat en belandde in een armenhospitaal waar hij zijn medezieken nog aanmoedigde en hielp tot hij dement werd en
stierf. Deze enkele beschouwingen zijn
een leidraad om zijn gedicht ‘Naar Linkebeek’ beter te kunnen waarderen.

Bronnen:
> C. Theys en J. Geysels, De Geschiedenis
van Linkebeek, Brussel 1957, blz. 154
en 155.
> J. Geysels, Een greep uit het werk van
J. Geysels, Brussel ,1979, blz. 88.
> Brief van de Gemeente Ukkel,
12 juli 1973.
Belgisch staatsblad van 23 februari
1972, blz. 2216.
> Winkler Prins Encyclopedie van
Vlaanderen, Elsevier 1974, deel 5,
blz. 381 en 382.
> L. Sourie, Prosper Van Langendonck,
Davidsfonds keurreeks nr. 28, 1942.
> Werken van Prosper Van Langendonck
(selectie door L. Simoens), Pro Arte,
Dienst, ±1940.
> Een speciale dank aan Paul en
Marguerite.

Alex Geysels
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Uit goede bron
Het GEN en de gevolgen in Linkebeek
De voorbereiding van de uitbreidingswerken aan de spoorweg zijn volop aan de gang. We keken voor jou
het ‘Kennisgevingsdossier’ van TUC RAIL in en proberen een samenvatting te maken van de projectbeschrijving op het grondgebied van onze gemeente.
sporen wordt uitgebreid. Door beperkte
rechttrekkingen van het tracé zal ook een
hogere snelheid mogelijk zijn, tot 160 km/u
op bepaalde delen. In het Vlaams Gewest
ligt de spoorlijn Brussel-Charleroi volledig
op het grondgebied van de gemeenten Linkebeek (2 km) en Sint-Genesius-Rode (4
km). Het derde en vierde spoor komen op
Linkebeeks grondgebied langs de oostzijde
(kant Ukkel-Verrewinkel) op een betonnen
plaat, de twee bestaande sporen worden
enkel hier en daar lichtjes verschoven in
hun oorspronkelijke bedding.

De uitwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) voor Brussel is één van de
belangrijke plannen die de overheid wil
realiseren om een antwoord te bieden aan
het mobiliteitsprobleem in de omgeving
van de hoofdstad. Als Europese hoofdstad
zorgt Brussel voor veel tewerkstelling en
zodoende voor een massa pendelaars
wiens dagelijkse verplaatsing van en naar
de hoofdstad steeds maar moeizamer
verloopt. Om de verwachte groei van het
verkeer op te vangen, is het noodzakelijk
mensen te overtuigen meer gebruik te
maken van het openbaar vervoer. Voorwaarde is wel dat dit openbaar vervoer
goed en aantrekkelijk is uitgebouwd.
Daaraan wil het GEN tegemoetkomen door
het verhogen van de frequentie tot vier
GEN-treinen per richting en per uur
tijdens de piekuren op weekdagen en van
twee treinen in de daluren en tijdens het
weekend. Ook door het behoud van alle
bestaande opstapplaatsen en het creëren
en/of heropenen van bijkomende stopplaatsen, alsook door het verbeteren van
de verbindingen tussen de trein en andere
vervoermiddelen.
In het kader van dit GEN-project is het
nodig dat op de lijn Brussel-Charleroi het
traject tussen Ukkel en Nivelles tot vier
SJOENKE I jaargang 44, nr 254 maart 2004

Halte Linkebeek
Naast het huidige station van Linkebeek
komt er een nieuwe en bredere brug die
zich iets meer richting Brussel zal bevinden. Zo moet het verkeer tijdens de bouw
van de nieuwe brug niet worden omgeleid
en zal de aansluiting met de Stationsstraat minder steil en rechter verlopen. Na
de voltooiing van de brug worden de oude
brug en het stationsgebouw afgebroken.
Op die plaats komt een parking voor een
50-tal wagens die aansluit op de nieuwe
brug en via trappen tot de nieuwe perrons.
De halte Linkebeek zal uit één breed
centraal perron en twee smallere perrons
aan de buitenkant bestaan. Om de bereikbaarheid ervan te verhogen worden deze
over een lengte van ongeveer 450 meter
doorgetrokken tot aan de brug aan het
Op-Linkebeek, vanwaar men eveneens de
perrons zal kunnen bereiken. Hierdoor
zullen de reizigers die te voet van de halte
Linkebeek naar het hogergelegen Holleken
(en omgekeerd) moeten veel minder last
van de helling ondervinden.
Voorbij de halte Linkebeek bevinden de
sporen en perrons zich bijna 200 meter op
een aanzienlijke verhoging wat de verbreding van de spoorlijn ernstig bemoeilijkt.
Dit zal gebeuren door het plaatsen van
een viaduct naast de bestaande bedding
(kant Kleindalstraat). Het bestaande talud
en de onderbrugging beneden aan de
Bloemhof blijven op die manier groten-

deels intact. Verderop komen er regelmatig zogeheten ‘groene muren’ om de
uitbreiding van de treinbedding te realiseren en tevens als geluidsmuur te fungeren.
In deze zone moeten drie woningen
worden afgebroken.
Op-Linkebeek
De laatste 50 meter voor de brug aan het
Kleindal zal het tracé van de Kleindalstraat (voor Linkebeekenaren de Koekoeksstraat), die steil afdaalt richting Linkebeek-centrum, verlegd moeten worden,
evenals een stukje van de Marissaldreef
die hierop aansluit. De brug aan het
Kleindal wordt verschoven in de richting
van Rode. Voorbij de brug liggen de sporen
opnieuw in een uitgraving. Die liggen hier
zeer dicht bij de Kleindalstraat (deze keer
richting Verrewinkel) zodat er zelfs een
stukje van deze straat verlegd moet
worden en groene geluidswerende muren
komen om de taluds te stutten.
Halte Holleken en Hollebeekstraat
De onderbrugging ter hoogte van de halte
Holleken wordt verbreed door het plaatsen
van een nieuwe koker naast de bestaande.
De halte Holleken zal zoals deze van
Linkebeek eveneens drie perrons tellen.
Ook hier worden de perrons over een
lengte van ongeveer 450 meter doorgetrokken tot aan de brug van de Hollebeekstraat. Aan de brug moeten drie
woningen verdwijnen. Om de doorgang van
de twee bijkomende sporen mogelijk te
maken, komt er een nieuwe brug. Dit zal
gevolgen hebben voor het autoverkeer
omdat de nieuwe brug ongeveer op dezelfde plaats als de huidige komt. Een
tijdelijke loopbrug voor voetgangers en
ﬁetsers is voorzien. Van op de nieuwe brug
hebben de treinreizigers toegang tot de
perrons en naast de brug (kant Rode) komt
er een kleine parking voor een 10-tal
wagens. Verderop richting Rode zijn de
ingrepen minder belangrijk en doen
groene muren dienst als geluidsmuur.
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Adventure Team Teek-it-iezie

Sportnieuws
KHVCL op dreef
Voetbalclub KHVCL van Linkebeek is opnieuw op dreef. Het
seizoen startte met een komen en gaan van gekwetste spelers,
maar stilaan wordt de Koninklijke Holleken Voetbalclub Linkebeek
terug de oude. Momenteel telt de voetbalclub maar liefst 213
leden, samen goed voor 7 ploegen waarvan 6 jeugdploegen. Van
de Duiveltjes zijn er twee ploegen, zo groot is de interesse voor
voetbal bij de Linkebeekse jeugd. De eerste ploeg van KHVCL
staat momenteel zesde in vierde provinciale. Wie wil komen
supporteren, mag zeker volgende thuiswedstrijden niet missen:
> zondag 14 maart om 15u
KHVCL - Brucom Sport
> zondag 4 april om 15u
KHVCL - Emi Essene
> zondag 25 april om 15u KHVCL - VK Berchem

Op 14 februari organiseerden we voor de eerste maal ons ‘Skibottencafé’ in ’t Schoolke op het Holleken. De weergoden waren
ons gunstig gezind (niet onbelangrijk voor een openlucht café)
en trakteerden ons op droog en aangenaam weer. Dit in combinatie met hartverwarmende schnaps, overheerlijke glühwein
gespijsd met worsten en spek gebakken door meester bbq-er
Dirk maakten dat er gezelligheid troef was. De avond duurde tot
in de late uurtjes en nadat onze voorraden waren uitgeput ging
menigeen met een brede glimlach naar huis. Dat die glimlach de
volgende ochtend bij velen plaats maakte voor een houten
schnapskop en kleine oogjes kan aan ons voornemen om aan
deze geslaagde organisatie volgend jaar een vervolg te breien
niets veranderen. In ieder geval dank aan alle aanwezigen!
Onze volgende activiteiten komen met rasse schreden dichterbij.
Mountainbike en fit-o-meter - 21 maart - Zoniënwoud
Om onze conditie stilaan een beetje op peil te brengen organiseren we op zondag 21 maart een fietsuitstap naar het Zoniënwoud. We vertrekken om 14u aan ’t Schoolke met de fiets
richting Zoniënwoud. Daar zullen we het parcours van de fit-ometer afleggen en dan zetten we onze trip verder. Deze activiteit is volledig gratis, maar we vragen toch om je in te schrijven
zodat we de organisatie vlot kunnen laten verlopen. De aankomst is voorzien rond 17u.
Inschrijven kan op onze website www.adventureteamlinkebeek.be
of bij de leden van het bestuur.
Raftinginitiatie - 17 april - Arras (Noord Frankrijk)
De ideale gelegenheid om kennis te maken met deze avontuurlijke sport onder begeleiding van één ‘s lands beste rafters.De
initiatie wordt aangepast aan eenieders niveau, een buitenkans
voor een spannende dag met de hele familie.
Inschrijven kan (vanaf 14 jaar) tot 31 maart via het te downloaden formulier op onze website www.adventureteamlinkebeek.be.
Be there or be square! Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de leden van het bestuur.

Skipret met ‘de Rand’
Zondag 15 februari organiseerden de stafmedewerkers sport van
vzw ‘de Rand’ een grootse skihappening in Peer. Voor 10 euro
kon je twee uur skiën of snowboarden… Niet getreuzeld dus!
Twee bussen die vanaf 10u15 vanuit de noord- en zuidrand van
Brussel vertrokken, zorgden ervoor dat iedereen in de eigen
gemeente kon opstappen. In de overdekte skipiste van Snowvalley trokken in totaal 103 inwoners of betrokkenen uit alle zes
faciliteitengemeenten hun skibotten aan. Zowel kinderen,
jongeren en volwassenen waren aanwezig. Een meerderheid
koos voor skiën, de overigen gingen snowboarden. Beginnelingen konden eerst een uurtje les volgen alvorens de grote, wilde
piste te veroveren. Na een uurtje was het opwarmen geblazen
en kon je naar wens eten of drinken bestellen. Daarna sprong
iedereen weer op de latten of het snowboard voor nog een
uurtje vrij skiën en snowboarden. Rond 18u werden de mensen
weer aan de verschillende haltes afgezet. Aan de reacties van
de deelnemers te horen, een geslaagde, leuke en sportieve
zondag dankzij ‘de Rand’!

KAV
KAV, in samenwerking met KWB Linkebeek, hebben het genoegen
jou met jouw familie en vrienden uit te nodigen op de jaarlijkse
pensenkermis in het Gildenhuis aan de Kerkstraat op zaterdag
13 maart vanaf 18u en zondag 14 maart van 11u30 tot 15u.
Familiale sfeer en democratische prijzen + een puike tombola.
Iedereen is van harte welkom.
Vanaf 2 maart om 10u in de Moelie: KAV ism KBG turnen voor
50-plussers.
In de Moelie om 19u30 op 18 maart salsadansen, op 25 maart
dansen op het ritme van de wereld.
Info: Lieve Motté, 02 380 85 95

Sportieve groeten,
Het Bestuur
Info: Werner, 0475 83 93 22, Roel, 0494 61 23 25
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KWB

Bezoek aan het Fort van Breendonk.

Hierbij nodigen wij je graag uit op onze volgende activiteiten:
> 13 en 14 maart: Pensenkermis KAV/KWB in het Gildenhuis.
Iedereen van harte welkom!
> 18 en 25 maart: Salsa-dansen. Georganiseerd door de KAV in
de Moelie. Start om 20u. Allé mannen, zet jullie beste beentje voor!
> Cursus rijbewijs: je rijbewijs behalen via de vrije begeleiding:
goed en goedkoop. In ons land kan je nog altijd de hoge kostprijs
van een rijbewijsopleiding ontlopen door je via vrije begeleiding op
het rijexamen voor te bereiden. De KWB is een groot voorstander
van vrije begeleiding en biedt ook in jouw Linkebeek een cursus
rijbewijs aan voor kandidaat-bestuurders en hun begeleiders. De
cursus loopt over 6 avonden, telkens dinsdag en donderdag om
19u30 in de Moelie. Data: 20, 22, 27, 29 april en 4, 6 mei. Deelnameprijzen: leden leerlingen 25 euro, leden begeleiders 10 euro,
niet-leden leerlingen 45 euro, niet-leden begeleiders 15 euro.
Inschrijven kan bij Koen Pierret, tel. 02 306 05 06.
Meer info met de Raak van maart of op www.kwb.be onder diensten/
rijbewijs.
> Zondag 2 mei is het de dag van de KWB-nationaal en gaan we
met het gezin naar Paradisio. Een gezinsdag waar niemand mag
ontbreken! Park Paradisio is een dierenpark waar de bezoeker niet
enkel een wonderlijke dag beleeft in contact met wilde dieren, maar
waar hij ook leert inzien dat de natuur zeer kwetsbaar is en welke
belangrijke ecologische kwesties momenteel op het spel staan. Het
park is gelegen in een prachtig domein van 55 hectaren, bebost en
vol bloemen, doorkruist door een rivier en bezaaid met vijvers.
Inkom aan de ongelofelijke prijs van 10 euro in plaats van 18,40
euro! Inschrijvingsformulier volgt in maart.
> Zondag 16 mei: dagtocht bus-boot naar de nieuwe scheepsliften van Strépy-Thieu.
Info : Koen Pierret 02/306 05 06 en Leo Van Houdt 02/380 62 37

Uit de kunst
Oudercomité GBS De Schakel
In februari leek ‘De Schakel’ wel een kunstacademie. Met ‘kunst
en kleur’ werden vooral de tweede en derde kleuterklas ondergedompeld in de wereld van de beeldende kunsten. Als volleerde
schilders en beeldhouwers gingen ze doeken en panelen te lijf om
vorm te geven aan hun diepste zielsroerselen. En het resultaat
mocht gezien worden. Met een echte vernissage op 7 februari werd
de tentoonstelling geopend. De kleuren en passie sprongen van
de Moeliemuren, het ene werk nog meesterlijker dan het andere.
SJOENKE I jaargang 44, nr 254 maart 2004

Was het een veiling geweest, er zou geen doek zijn blijven hangen.
Abstract en figuratief, met verf en andere materialen, de kinderen
doken op speelse wijze in de wereld van de grote kunst. Wel jammer dat er uiteindelijk geen echte kunstenaars zijn komen kijken
om het werk van deze jonge generatie te bewonderen. Want dat er
enkele natuurtalenten bijzitten, is zeker. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Een dikke proficiat aan alle kinderen en de juffen,
het was ‘Uit de kunst’! Wat ook geslaagd mag genoemd worden,
is het eerste ‘schrikkelfeest’ dat de ouderraad en de leerkrachten
organiseerden op, ze durfden, vrijdag 13 februari. Een paar tentjes opgesteld op de kleuterspeelplaats, warme dranken, vissoep,
pannenkoeken en croque-monsieurs, alle ingrediënten voor een
geslaagd feestje waren aanwezig. Het idee van een praatcafé sprak
de mensen duidelijk aan, want alle aanwezigen waren erg enthousiast.
Deze ongedwongen bijeenkomst gaf ouders en leerkrachten de
gelegenheid om even rustig bij te babbelen bij een lekker drankje.
En dan hoeft het niet altijd over school te gaan. Alleen jammer
dat niet wat meer ouders met hun kinderen de weg vonden naar de
speelplaats van de kleuters. Lag het aan het uur, de dag, of was
het bericht niet goed doorgedrongen? In ieder geval hadden de afwezigen ongelijk. Zo’n ‘schrikkelfeest’ organiseren we zeker en vast
opnieuw, al is het dan pas binnen vier jaar. Op vrijdag 20 februari
had het uitbundige carnavalsfeest met een vrolijke en bonte stoet
plaats en is het krokusverlof alweer achter de rug. Op naar Pasen.
Joost Berends, Oudercomité GBS De Schakel

JeuLink is back
Voilà, na onze eerste echte activiteit (filmavond) en een nieuw
bestuur kunnen we zeggen dat JeuLink terug is van weggeweest.
Ons nieuw bestuur bestaat uit JeuLink-leden van de oude generatie (François en Jim) en vooral nieuwe gezichten (Dries, Tina,
Lisley, Wim, Eva, Raf). Met dit team zullen we dus een spetterend
jaar doorbrengen met zeer veel activiteiten.
Onze agenda ziet er als volgt uit:
> 6 maart: lasershooting
> 19 maart: game-avond 19u-23u
> 11 april: Six Flags
> vanaf 11 september: graffiti-cursus
Natuurlijk is dit niet alles. We hebben nog van alles in petto zoals
festivalbezoekjes, een kickertornooi, de 24-uren van Jeulink,
pétanque, zeepkisten bouwen, filmavonden en cursussen ... Op al
deze activiteiten kan je onze lidkaart aanschaffen zodat je interessante kortingen kan krijgen. We hebben al een filmavond achter de
rug met de schitterende film ‘Bowling for Columbine’, en waar er
vooral zeer veel popcorn werd gegeten. Moesten jullie nog informatie willen over inschrijvingen, activiteiten of gewoon ideeën
hebben stuur ze dan door naar jeulink@hotmail.com.
Het JeuLink-team

Judonieuws
Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij tijdens onze kaas- en wijnavond een prijsvraag ingelast. Dit jaar was de opgave als volgt:
‘vier judoka’s zullen elk twintig sit-ups doen, tien keer pompen en
daarna negen collega-judoka’s met een geëigende judoworp
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vloeren.’ De prijsvraag luidde: ‘Geef de totale tijd die verloopt
tussen de start van de eerste judoka en het einde van de activiteit
van de vierde judoka’. Tijdens de avond werd het verloop van de
uitvoering op groot scherm afgespeeld. Bestuurslid Philippe
Vertongen had de totale cyclus digitaal geregistreerd en de vertoning getrukeerd afgespeeld. Sommige passages werden tot tien
keer versneld, andere werden in slow motion afgespeeld. De
bedoeling was het verloop aanschouwelijk voor te stellen, zonder
de kans te laten te chronometreren. De antwoorden varieerden van
1 minuut 44 seconden tot exact 55 minuten. Het enige juiste resultaat was echter 3 minuten en 26 seconden. Twee personen waren
tot op één seconde juist: Jef Waumans en Etienne Van Haelen. Drie
andere personen zaten er slechts twee seconden naast: Jeanine
Sermon-Rombaut, Yves Moens en Yves Van Belle. Nog eens drie
andere personen zaten er slechts drie seconden naast: Pierrot Van
Kelegom, Koen Pierret en Kirsten Saenen. Straffe kost! Op de
eerste judotraining na de kaas- en wijnavond voerde een onschuldige hand de lottrekking van de zes hoofdprijzen uit. De definitieve uitslag is: de eerste prijs (Playstation 2) gaat naar Jef
Waumans, de tweede prijs (gouden munt) naar Etienne Van Haelen.
Een even onschuldige hand trok vervolgens de volgorde van de drie
overige prijzen: de derde prijs (Polarhorloge) gaat naar sportman
Yves Moens, de vierde prijs (petanquespel) naar de al even sportieve Jeanine Sermon, de vijfde prijs (klokwekker) gaat naar Yves
Van Belle, de zesde prijs (mobiel reiskoffertje) naar Koen Pierret.
Wij danken iedereen die ons gesteund heeft en spreken alvast af
voor het laatste weekend van januari 2005.
Info: Johan De Sauter, 02 380 59 75

Gezinsbond

Op maandag 23 februari is de dans- en djembéstage van start
gegaan. De inschrijvingen liggen een beetje beneden de verwachtingen: 6 in de categorie 6-8 jaar ‘games en dance’, 9 voor de groep
‘jazz’ 8-12 jarigen en 4 in de categorie ‘jazz’ 13 en ouder. De djembé-liefhebbers daarentegen zijn met 10 goed vertegenwoordigd.
Al bij al was het die eerste maandag best gezellig in de Moelie met
de djembéspelers in de tentoonstellingszaal en de dansers in de
grote zaal mét spiegels! De eerste reacties zijn positief. Op het einde
van de verschillende lessen kwamen de (toevallige) toeschouwers
tot de vaststelling dat alles vlotjes en zeer professioneel verloopt.
Meer nieuws en reacties in een volgend sjoenke.
Er is nieuws van het Vlaams woningfonds: de maximum waarden van
de woningen die door een Woningfondslening kunnen worden

gefinancierd zijn verhoogd. Gezinnen met 2 kinderen kunnen nu
lenen voor een woning van 135.930 euro; gezinnen met 3 kinderen
kunnen lenen voor een woning van 147.710 euro. De gemiddelde
rentevoet van de leningen, toegekend door het Woningfonds in
2003, bedroeg slechts 2,49 %. Wel de moeite om even te informeren
als je op zoek bent naar een financiering voor je bouw- of koopplannen. Meer informatie vind je op de website www.vlaamswoningfonds.be.
Gratis bellen voor adressen en telefoonnummers kan naar de
groene lijn 0800-16287. Het Vlaams Woningfonds staat eveneens
op Batibouw 2004.
Info: Marleen De Schepper, 02 380 59 75

KBG
Zoals elk jaar na een winter met het bowlsspel in de zaal hernemen
we bij de eerste warme zonnestralen onze petanque-activiteiten
buiten. Wij hervatten zodra het weer het toelaat en nodigen iedereen die belangstelling toont voor dit spel uit een namiddag door
te brengen op de terreinen achter de Moelie. Aan enthousiasme
ontbreekt het nooit en hoe meer zielen hoe meer vreugde. Nadien
kaarten we na en geven we commentaar bij een stevige pint of
koffie. Wij voorzien ook, indien de gelegenheid zich voordoet, om
enkele tornooien te betwisten, om alzo de competitie-atmosfeer
op te snuiven. Wij verwachten iedereen op post.
Groetjes, Victor
Info: Julia Degreef, 02 380 83 85

Wist je dat ...

> we er na de examens in Chiro Sjoen weer eens stevig in
gaan vliegen
> het 13 maart Aspicafé is
> de lokalen omgetoverd worden tot een casino
> de speelclub op weekend gaat van 13 tot 15 maart
> we gaan feesten als de beesten op 27 maart
> het 27 maart onze beroemde Fataalfuif is in de Moelie
> het er op de fuif van 20u tot 21u dansinitiatie is
> iedereen welkom is!
> de sjoenmobiel de snelste is
> Chiro Sjoen dan ook gaat winnen op 9 mei
> de haantjeskermis een succes was
> de winnaar van de dvd-speler Jef Motté is
> het totaalgewicht van de leidingploeg 1.100,1 kg is
> we iedereen willen bedanken die is komen eten,
maar natuurlijk ook is komen helpen
> er een rioolmens bestaat!

Info: Chiro Sjoen, 02 380 86 50
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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.

Zeepkistenrace reglement
>
>
>

>
>
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>
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De inschrijving verloopt per zeepkist, niet per ploeg.
De minimumleeftijd voor de deelnemers bedraagt 10 jaar.
Inschrijvingen liefst voor 20 april 2004. Indien er zich
daarna nog kandidaten aandienen, behoudt de jury zich het
recht voor om ze in functie van het deelnemersaantal toe te
laten of te weigeren.
Per kist mogen er (al dan niet gelijktijdig) twee piloten
zijn.
De kist moet op minstens drie wielen steunen (een tweewieler met een derde niet-functioneel aanhangsel kan dus
niet).
De basisstructuur mag geen volledig bestaand chassis zijn.
Losse onderdelen van bestaande voertuigen mogen wel
gecombineerd worden, maar de bestaande combinaties
mogen niet in hun geheel overgenomen worden.
Een goed werkende besturing is noodzakelijk.
Er mag geen aandrijving aanwezig zijn.
Maximumbreedte 1,5 m.
Max lengte 2,5 m.
Max gewicht 50 kg.
Een mechanische rem die de kist bij 20 km/u op 6 m tot
stilstand brengt, is verplicht.
De zeepkist moet uitgerust zijn met een mechanisch of
elektr(on)isch waarschuwingssignaal.
De deelnemer zorgt zelf voor een afduwploeg.
De startaanloop(duw)lengte bedraagt 5 m. Wie verder duwt,
krijgt straftijd en kan worden gediskwaliﬁceerd.
Het dragen van een helm is verplicht; overall of
beschermende kledij wordt aangeraden; ludieke kledij
erboven wordt geapprecieerd.
Voor de start wordt de kist gecontroleerd door de organisatie (jury); zij beoordelen de constructie op veiligheid en
conformiteit aan het reglement. Hun beslissing omtrent de
deelname is bindend.
Deelnemers die zich in zichtbare toestand van dronkenschap aan de start melden, krijgen startverbod.
De jury kan een kist waarvan wordt geoordeeld dat ze een
gevaar vormt voor de competitie (deelnemers en/of publiek)
voor of tijdens de wedstrijd afkeuren.
In het laatste geval kan dit bijvoorbeeld ook het gevolg
zijn van het moedwillig of onnodig hinderen van andere
deelnemers en/of een totaal gebrek aan fair-play.
Er worden prijzen voorzien voor: de drie snelste kisten,
de origineelste kist, de grootste pechvogel.
De jury behoudt zich het recht voor om omwille van veiligheidsredenen wijzigingen aan te brengen in het reglement.
Daarbij is het evenwel niet de bedoeling om technische
vereisten (bv. afmetingen en gewicht) van de zeepkisten
ten gronde te wijzigen.
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Open tuinen
Cultuurraad
13 juni - 11u tot 18u
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
veel 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

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

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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Moeder Wanjke
Dineetjes met zijn tweetjes
Heel wat mensen die ik ken, hebben jaren gekookt voor een grote familie. Nu zijn ze nog met zijn tweetjes
of alleen. Iets lekker klaarmaken is plezanter voor een hele bende. Voor twee ben je eerder geneigd een
blik of een pakje te nemen of snel nog even “iets te halen”. Smakelijke en vooral, gevarieerde maaltijden
voor twee bereiden, is niet altijd zo eenvoudig. Dus op aanvraag enkele ‘dineetjes met zijn tweetjes’.
Tweemaal soep
Maak een groentesoep voor twee dagen
met reepjes selder, wortel en prei. In een
liter groentebouillon (kan met een blokje)
werp je eerst de taaiste groenten t.t.z.
staafjes selder; na een paar minuten voeg
je de reepjes wortel toe en laatst van al de
sliertjes prei. Kook kort. De groenten
mogen een beetje knapperig blijven.
Dag één: scampi à la nage
Maak ½ liter visbouillon met tablet. Laat
koken. In het ziedende water doe je de
nodige gepelde scampi’s, die je 2 minuutjes pocheert. Niet langer, anders worden
ze taai. Meng met de helft van de groentebouillon en laat goed heet worden. Bestrooi met peterselie. Met een stevige
bruine boterham heb je hier een éénpansgerecht.
Dag twee: provencaalse vissoep
Blancheer 300 g (meer of minder volgens
eetlust) visﬁlet, bijvoorbeeld kabeljauw,
en pocheer 5 min. in visbouillon. Gebruik
de tweede helft van de groentebouillon.
Snipper een sjalot en een knoﬂookteentje
en gaar ze afgedekt in de microgolfoven
gedurende 1 min. Doe ze bij de soep
samen met een doos hele tomaten en
provencaalse kruiden.
Lekker fris slaatje
1 avocado, 1 appelsien (of clementien of
½ pompelmoes).
De geschilde gehalveerde avocado in
schijfjes snijden. De citrusvrucht ontdoen
van huid en vliezen en alles overdekken
met een sausje van 4 eetlepels youghourt,
zout, peper en verse muntblaadjes (of
basilicum). Versieren met 2 lange sprietjes
bieslook.
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Mousse van gerookte zalm in eierdopjes
50 g zalm of andere gerookte vis in blokjes snijden, 50 g geklopte room of platte
kaas, een uitgeknepen knoﬂookteentje
citroensap, peper, beetje curry en zout of
knorrkruiden.
Alles samen mixen. Met een lepeltje of
met spuitzak in witte eierpotjes doen. Je
lepelt het uit het potje met ‘soldaatjes’,
reepjes in olie gebakken brood, of met
kleine mokka lepeltjes.
Supersnel ijs ‘Au Grand Marnier’
100 g geconﬁjt fruit in teerlingen gesneden, laat je marineren in een grote eetlepel Grand Marnier (30 a 60’). Klop 250 g
room samen met een eetlepel suiker tot
mooie chantilly. Meng met het fruit en
enkel uren invriezen.

Toemaatje tegen Pasen: truffels
Verwarm 3 eetlepels room (50 g) in de
microgolfoven. Breek 100 g chocolade in
kleine stukjes of neem ‘callets’. Je laat die
smelten in de hete room en je roert er ook
50 g in teerlingen gesneden roomboter
onder. Laat enkele uren afgedekt opstijven
in de ijskast. Maak een mengel van cacaopoeder en bloemsuiker en rol de bolletjes
hierin. Je doet dit met je handen of met
behulp van kofﬁelepeltjes. Je kan er ook
nog andere smaken aan toevoegen:
> ofwel 1 kofﬁelepel nescafé opgelost in 1
lepel hete melk.
> ofwel 1 kofﬁelepel likeur met whisky,
cognac of calvados
> ofwel amandelpoeder.
Doe de truffels in een mooi doosje en geef
de doos aan vriend of vriendin. Of smul er
zelf van.
Smakelijk,
Moeder Wanjke

De kookrubriek van Moeder Wanjke
verschijnt om de twee maanden.
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FREDS KINDERCARROUSEL
KINDERANIMATIE
WO 17-03

RANDACADEMIE
ZO 25-04

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.

Voor de tweede keer organiseert de Moelie in samenwerking met
de Orfeus-Academie van Alsemberg een aperitiefconcert. Voor
dit concert slaan het Orkest van de Orfeus Academie, de cursus
Samenspel onder leiding van Ludwine Beuckels en het SintCeciliakoor van Linkebeek de handen in elkaar. Het volgende
programma wordt gebracht:

APERITIEFCONCERT

De Orfeus Academie brengt:
> Concerto in la klein voor viool en orkest van Bach
> Dubbel concerto voor 2 violen in re klein van Bach
(begeleid door spinnet)
> Quintet van Hellmesberger met piano
Het Sint-Ceciliakoor en de Orfeus Academie brengen samen:
> Land of hope and glorie
Verder brengt het koor nog enkele liederen.
11u - De Moelie
tickets: 8,00 euro (kassa), 7,00 euro (vvk)

Na het concert word je
uitgenodigd op een
gratis aperitief.

14u - De Moelie
tickets: 5,00 euro (kassa), 4,00 euro (vvk)
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Zomerdag
Nederlandstalig theater voor
anderstaligen
Een man alleen in het
park. Hij ziet er niet
gelukkig uit. En dat op
zo’n warme dag. Hij
kijkt naar mij. Ik zou
hem willen vragen of
we niet samen iets
leuks kunnen doen. Nu
de zon zo zalig schijnt.
Hij zwijgt. Is hij bang?
Zal ik hem een drankje
betalen? Dan kunnen
we wat praten. Babbelen op een terrasje
misschien? Het lijkt
alsof hij daar geen zin
in heeft. Tja. Wat doe je
dan? Beleefd elkaar groeten? Vragen hoe het gaat? Elkaar
gewoon voorbijlopen? Nee toch. In geen geval!
In ‘Zomerdag’ van de Poolse auteur Slawomir Mrozek staat een
man eenzaam in het park. Hij wil een ander leven. Maar hij is
bang dat het hem nooit zal lukken. Hij weet niet hoe dat moet.
En hij kent niemand die het hem kan leren. Tot plots iemand in
de schaduw verschijnt. En nog iemand! Er zijn nog heel wat
andere mensen die dromen van een spannend leven!
‘Zomerdag’ is een ‘speciaal’ theaterstuk. De dialogen zijn zo
geschreven dat mensen die Nederlands leren ze perfect kunnen
begrijpen. Anderstalige studenten Nederlands die naar ‘Zomerdag’ komen, zien in dat ze meer Nederlands begrijpen dan ze
zelf denken. Het zal hen motiveren om verder Nederlands te
studeren.
Speeldata in de rand:
> 26 april GC De Bosuil, 15u en 20u
Info & reservatie: 02 657 31 79 - info@debosuil.be
> 28 april GC De Lijsterbes, 15u en 20u
Info & reservatie: 02 721 28 06 - info@delijsterbes.be
> 29 april GC De Zandloper, 15u en 20u
Info & reservatie: 02 460 73 24 - info@dezandloper.be
> Tickets kosten 5 euro.
In mei 2004 wordt het stuk gespeeld in Antwerpen, Leuven en
Brussel. Een tweede tournee volgt in oktober 2004. Als je in
oktober zelf een voorstelling wil organiseren in een school,
cultureel centrum of theater contacteer dan vzw Fast Forward,
fastvzw@hotmail.com of kijk op www.fast-forward.be
Zomerdag is een co-productie van vzw Fast Forward,
het Instituut voor Levende Talen en vzw ‘de Rand’.
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Splitsing kieskring Brussel-HalleVilvoorde niet voor morgen
De leden van de meerderheidspartijen VLD, SP.A en Spirit
stemden begin februari in Kamer en Senaat tegen de splitsing
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Nochtans
steunden hun partijgenoten in het Vlaams parlement nog niet
zo lang geleden net het omgekeerde en spraken een aantal
toppolitici zich voor de federale verkiezingen van 2003 resoluut
uit voor een splitsing van BHV. De meerderheidspartijen maken
zich nu sterk om deze aanslepende kwestie na de verkiezingen
van 13 juni 2004 te regelen.
Voor de mensen in de rand is dit een opdoffer van formaat. Wie
gedacht had dat het standpunt van de burgemeesters van de
randgemeenten enige indruk gemaakt had, komt bedrogen uit.
Benieuwd of sommigen onder hen hun dreigement om de verkiezingen niet te organiseren hard zullen maken, zeker na de
uitspraak van de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick
Dewael, die stelt dat hij de burgemeesters zal schorsen als zij
hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Ondertussen
kunnen Franstalige partijen zich in dit stukje Vlaanderen ook op
13 juni 2004 blijven presenteren aan de kiezer. Wie maalt er
nog om dat dit tegen alle logica van de staatshervorming
ingaat en dat zelfs het hoogste rechtscollege dit een discriminatie noemt?
De Franstalige partijen zijn helemaal niet geneigd om mee te
werken aan een correcte staatskundige organisatie van ons
land. Integendeel. Het recente, provocerende voorstel van
Olivier Maingain en Xavier de Donnéa (MR-FDF) om twaalf
gemeenten van de rand bij Brussel te voegen, toont aan dat de
Franstalige partijen de prijs voor een splitsing aan het opdrijven zijn. Het wordt nog een helse karwei om BHV gesplitst te
krijgen.

vzw ‘de Rand’ wordt EVA
Vzw ‘de Rand’ krijgt een nieuw statuut en wordt een EVA. De
Vlaamse regering is momenteel druk doende om heel haar
administratie grondig te herstructureren. Zo werden voor de
hele Vlaamse Gemeenschap dertien homogene bevoegdheidsdomeinen afgebakend. Eén ervan is ‘cultuur, jeugd, sport en
media’. Hieronder valt vzw ‘de Rand’.
Voor elk bevoegdheidsdomein worden een departement en
agentschappen opgericht. Het departement werkt aan beleidsvoorbereiding, de agentschappen zorgen voor de beleidsuitvoering. Bij de agentschappen zijn er interne en externe. De
externe staan verder af van het dagelijkse beleid van de bevoegde minister. Binnen heel deze herstructurering krijgt vzw
‘de Rand’ een prominente plaats: het wordt een privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap EVA. Dit betekent dat
het sociaal-cultureel beleid in de rand als een belangrijke
overheidstaak wordt bevestigd en dat ‘de Rand’ hier dé uitgesproken speler is en blijft. De erkenning als EVA maakt het ook
mogelijk dat de provincie Vlaams-Brabant verder structureel zal
kunnen deel uitmaken van de bestuursorganen van ‘de Rand’. De
provincie is hiermee trouwens akkoord.
In de bestuursorganen van ‘de Rand’ zullen zo vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap, van de provincie VlaamsBrabant en van de programmeringscommissies van de zes
gemeenschapscentra zitten. De Vlaamse Gemeenschap heeft de
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17
meerderheid van de stemmen, wat logisch is omdat ze ook de
meeste middelen op tafel legt. Aan het statuut van de professionele medewerkers van ‘de Rand’ verandert er niets: ‘de Rand’
blijft trouwens een vzw. Het decreet dat dit alles vastlegt, werd
op 6 februari deﬁnitief goedgekeurd door de Vlaamse regering
en wordt in het Vlaams Parlement ingediend.
De werking van de gemeenschapscentra en de uitgave van deze
gemeenschapskranten kaderen binnen de algehele werking van
vzw ‘de Rand’.

De Groene Gordel, een ontdekking
Toerisme Vlaams-Brabant heeft een prachtige toeristische gids
uitgegeven over de brede Vlaamse rand rond Brussel. Wie ‘De
Groene Gordel, een ontdekking’ doorneemt, merkt snel dat deze
streek heel wat te bieden heeft. Misschien niet direct de grote,
sensationele attracties, maar wel de aangename en dikwijls nog
erg rustige landschappen, dorpsgezichten en waardevolle
monumenten niet eens zo ver van de grootstad Brussel. Op
basis van deze verzorgde gids kan je alvast op ontdekkingstocht
gaan. De Groene Gordel wordt onderverdeeld in drie streken: de
Brabantse kouters ten noordwesten, het Dijleland, en het
Pajottenland en de Zennevallei. Vierenveertig gemeenten
worden kort beschreven. Van de typische culinaire troeven van
de streek krijg je het water in de mond. Ook Brussel en Leuven
komen kort aan bod evenals enkele regionale organisaties die
zich inzetten voor de streek. De gids geeft heel wat tips voor
ﬁetstochten en wandelingen; trouwens de beste manier om deze
streek beter te leren kennen. Tenslotte vind je er een heleboel
nuttige adressen in waar je terecht kan voor meer speciﬁeke
toeristische informatie.

Boompjesweekend
21 maart
De actie Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen
van de Vlaamse Gemeenschap houden op zondag 21 maart
een ‘Boompjesweekend’. Waarover gaat het? In elke
provincie wordt een Kom op tegen Kanker bos aangeplant.
De jonge boompjes worden van 5 tot 20 maart aan 5 euro
verkocht. Voor je 5 euro krijg je een certiﬁcaat en een
naamplaatje waarmee je als ‘eigenaar’ jouw boom op de
boomhappening van 21 maart zelf kan komen planten in
het Kom op tegen Kanker bos. Wie een boom koopt, steunt
niet alleen de actie Kom op tegen Kanker, maar ook een
mogelijk groenproject van zijn gemeente op voorwaarde
dat de gemeente een groenproject heeft ingediend bij de
Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap engageert zich immers om voor elke verkochte boom 1 euro
ondersteuning te geven aan een groenproject van de
gemeenten.
In de provincie Vlaams-Brabant wordt met deze actie het
Houtembos in Vilvoorde aangelegd. Van de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel heeft Kraainem
beslist om deel te nemen aan deze actie. De gemeente
hoopt op die manier ook een deel van de fondsen voor het
geplande Kraainemse Molenbos te verwerven.

SJOENKE I jaargang 44, nr 254 maart 2004

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
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SINT-GENESIUS-RODE
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)

Randacademie
21 maart - 16u
Voor de tweede maal vergasten de Boesdaalhoeve en Muziekacademie Orfeus je op een uniek concert in de Sint-Genesiuskerk in
het centrum van Sint-Genesius-Rode. Net zoals vorig seizoen
werd geopteerd voor een formule waarbij leerkrachten, leerlingen en oud-leerlingen van de Orfeus-academie jou een staaltje
van hun muzikaal talent zullen tonen. Het concert is net als bij
de eerste editie een ‘verrassing’.
Tickets: 8,00 euro (kassa), 7,00 euro (vvk), 6,00 euro (abo)

Marlène Dorcena
Mèsy
7 mei - 20u
De Haïtiaanse zangeres Marlène Dorcena is zopas bevallen van
een baby en moest daarom haar optreden van 20 februari in de
Boesdaalhoeve afzeggen. Een goede reden, zo dachten wij. Op 7
mei komt ze dat dubbel en dik goedmaken. Ze belooft een
knaller van een concert te brengen. Of de baby al mee mag?
Marlène Dorcena groeide op in Les Cayes, in het zuidwesten van
Haïti. Ze vormt haar stem met het zingen van gospels in de kerk
en Franse liederen op school. 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. Na de opname voor de uitzending van Didier Melon
‘De wereld is een dorp’ beslist Marlène haar eigen groep te
vormen en treedt op in La Tentation in Brussel, in de Hallen van
Schaarbeek en op het Festival d’Art de Huy. 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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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
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

DONDERDAG
KBG
Petanque of bowls - De Moelie - 14u
Studio@etude
Danscursus volwassenen - De Moelie - 18u
info 0496 06 38 58
Brei-atelier
De Moelie - 19u
Gezinsbond
Conditietraining - De Moelie - 20u30 tot 21u30

VRIJDAG
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

ZATERDAG
Studio@etude
Danscursus kinderen - 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

MAART
16

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

16

19u30

Quiltatelier

Patchwork en quilten

GC De Moelie

02 375 03 44

17

14u

Freds Carrousel

Kinderanimatie

GC De Moelie

02 380 77 51

18

19u30

KAV

Salsa-dansen

GC de Moelie

02 380 85 95

19

19u

JeuLink

Game-avond

GC De Moelie

02 380 39 89

23

20u

Cultuurraad

Algemene vergadering

GC De Moelie

02 380 77 51

25

19u30

KAV

Salsa-dansen

GC De Moelie

02 380 85 95

27

20u

Chiro Sjoen

Fataal-fuif

GC De Moelie

02 380 86 50

30

14u

KBG

Ledenvergadering + kofﬁetafel

GC De Moelie

02 380 83 85

GC De Moelie

02 380 83 85

APRIL
6

KBG

Hobbyclub

11

13u30

JeuLink

Uitstap naar Six Flags

17

Teek-it-iezie

Rafting

Arras

0475 83 93 22

20

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

20

19u30

KWB

Cursus ‘Rijbewijs’

GC De Moelie

02 306 05 06

22

19u30

KWB

Cursus ‘Rijbewijs’

GC De Moelie

02 306 05 06

25

11u

Orkest en cursus samenspel van
de Orfeus Academie van Alsemberg i.s.m. het Sint-Ceciliakoor
van Linkebeek

Aperitiefconcert

GC De Moelie

02 380 77 51

27

19u30

KWB

Cursus ‘Rijbewijs’

GC De Moelie

02 306 05 06

27

11u

KBG

Paasfeest

GC De Moelie

02 380 83 85

28

19u30

KAV

Kookles ‘Italiaans koken’

GC De Moelie

02 380 85 95

29

19u30

KWB

Cursus ‘Rijbewijs’

GC De Moelie

02 306 05 06

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

Wachtdienst dokters

13-14 maart: Dr. O. Maury, 02 375 88 84
20-21 maart: Dr. V. Risse, 0475 94 32 78
28-29 maart: Dr. A. Delwart, 0479 73 46 11
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 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.

Wachtdienst apothekers

Via het telefoonnummer 02 380 03 18 kan je de apothekers van
wacht van Linkebeek, Alsemberg, Sint-Genesius-Rode en Dworp
opvragen.
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SJOENKE
is een uitgave van
de cultuurraad,
het gemeenschapscentrum
De Moelie en vzw ‘de Rand’.

FREDS KINDERCARROUSEL
17-03 > 14u
KINDERANIMATIE
De Moelie

RANDACADEMIE
25-04 > 11u
APERITIEFCONCERT
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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REDACTIEADRES
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
02 380 77 51
info@demoelie.be
www.demoelie.be

WWW.APPLAUS.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.

