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Adviezen alom
Het zal aandachtige lezers al zijn opgevallen dat bepaalde artikels niet iedere
maand in Sjoenke terug te vinden zijn. Zo
zorgt de redactie in principe maar tweemaandelijks voor een Standpunt over een
of ander belangrijk nieuwsfeit of probleem
dat met onze gemeente te maken heeft.
En de rubriek ‘Linkebeek vroeger en nu’
wisselt af met een interview of een artikel
waarbij een of andere groepering in de
kijker wordt gesteld. Ook de kookrubriek
van Moeder Wanjke slaat telkens een beurt
over en Plantaardigheden is enkel te lezen
tijdens de zomermaanden. Gemeentelijk en
verenigingsnieuws is uiteraard wel iedere
maand nadrukkelijk aanwezig. Ook deze
keer is dat zo, al valt er op het gemeentehuis de laatste tijd weinig nieuws te
rapen. De maandelijkse vergadering van de
gemeenteraad was opnieuw een erg mager
beestje, maar de redactie sprokkelde in de
coulissen toch wat interessante randinformatie bij mekaar. Kwestie van onze lezers
goed te informeren.
De voorbije maand vergaderden ook de
diverse Linkebeekse adviesraden. De
stuurgroep die de opstelling van het
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mobiliteitsplan begeleidt, bracht advies
uit bij de eerste fase van deze studie.
De Commissie voor Ruimtelijke Ordening,
kortweg Gecoro, besprak zijn advies
betreffende het mobiliteitsplan en overliep de verschillende geplande openbare
werken. De Nederlandstalige Cultuurraad
hield zijn halfjaarlijkse bijeenkomst en gaf
daar ondermeer groen licht om na te gaan
of het ﬁnancieel haalbaar is het vorig jaar
gepubliceerde werk ‘Linkebeek, tiroir aux
souvenirs’ van J. Dubreucq in het Nederlands te laten vertalen. Daar werd ook
vernomen dat talrijke verenigingen, ook
van buiten Linkebeek, druk in de weer zijn
met de bouw van een ‘vehikel’ waarmee ze
op 9 mei willen deelnemen aan de eerste
roemruchte Linkebeekse Zeepkistenrace.
En de Sportraad moest in extra zitting
samenkomen om de nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen te bespreken
en goed te keuren. Daarmee zullen dan
eindelijk alle toelagen aan verenigingen
voor dit jaar vastliggen. Hierover krijg je
in het volgende nummer meer informatie.
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Uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 15 maart
Voor de derde maal op rij kwam de gemeenteraad bijeen om slechts een handvol agendapunten af te
handelen. De burgemeester meldde zich ziek zodat deze korte vergadering door een onvoorbereide
eerste schepen werd voorgezeten.
> De eerste drie punten hadden betrekking op het ontslag van raadslid Joëlle
Gustot-Degreef die niet meer in Linkebeek
verblijft. De waarnemende burgemeester
brengt de gemeenteraad in kennis van
haar ontslagbrief. Wanneer de oppositie
vraagt dat hij de brief zou voorlezen,
gebeurt dit na enige aarzeling. De ontslagbrief is immers in het Frans gesteld.
Van oppositiezijde wordt erop gewezen
dat gemeenteraadsleden verplicht zijn de
bestuurstaal (Nederlands) te gebruiken.
Het wordt nu afwachten of de afgevaardigde van de provinciegouverneur, die de
gemeenteraad bijwoonde, hierover in zijn
rapport melding zal maken.
Het ontslagnemend raadslid, dat de
gemeente vertegenwoordigde in het
beheerscomité van de Intercommunales
Iverlek en Finilek wordt daarin vervangen
door Jean-Pierre Everaert, sedert vorig
jaar gemeenteraadslid van de meerderheid.
LK2000 had Eric De Bruycker als kandidaat
voorgedragen.
> De gemeenteraad keurt een toelage
goed die zal worden uitbetaald aan de
personeelsleden die thuis een wachtdienst
moeten verzekeren. Het gaat meestal om
de ploegbaas van het werkliedenpersoneel

of zijn vervanger. De oppositie wil weten
hoeveel dit jaarlijks zal kosten en hoe de
wachtdienst precies wordt geregeld, hoe
snel bijvoorbeeld het personeelslid van
wacht ter plaatse moet zijn. De bevoegde
schepen raamt de jaarlijkse kost op
ongeveer 6.000 euro en geeft toe dat het
schepencollege het aanvullend reglement
hierover nog moet opstellen. De raadsleden van LK2000 onthouden zich bij de
stemming aangezien dit reglement best
deel had uitgemaakt van dit agendapunt.
> In het goedgekeurde personeelsbehoeftenplan wordt de betrekking van
ploegbaas opgewaardeerd (van niveau D3
naar 4). De gemeenteraad besluit eenparig
deze betrekking vacant te verklaren zodat
hiervoor een examen kan worden uitgeschreven.
> Vanaf vorig jaar kan elke gemeente een
eigen leverancier aanduiden voor de levering van gas en elektriciteit. Gemeente
en OCMW zullen hiervoor samenwerken om
op die manier de aankoopprijs gunstig te
beïnvloeden. De gemeente staat in voor
alle formaliteiten en de uitschrijving van
de aanbesteding. De raad gaat hiermee
unaniem akkoord.

Wachtdienst dokters
03-04 april
Dr. V. Louviaux 02 381 04 74
10-11-12 april
Dr. M. Depredomme 0495 21 39 23
17-18 april
Dr. C. Sebrechts 0495 57 47 44
24-25 april
Dr. M. Schetgen 0475 36 01 44
01-02 mei
Dr. G. Debehault 0498 04 43 43
Op het centraal telefoonnummer
02 240 80 90 kan je de wachtdiensten
vernemen van de dokters van 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.
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Uit goede bron
Grondonderzoek
De resultaten van het uitgebreide grondonderzoek in verband met de stabiliteit
van het talud tussen de Stationsstraat en
de Zavelstraat zijn op dit ogenblik nog
niet ofﬁcieel bekend. Er zijn aanwijzingen
dat de toestand niet alarmerend zou zijn
zodat verstevigingswerken aan de bovenkant van de berm kunnen volstaan om de
verzakkingen van het voetpad tegen te
gaan. Dit zou alvast goed nieuws zijn voor
ons aller portemonnee, want ingrijpende
werken aan het talud worden wellicht een
dure grap. Het ziet er intussen naar uit dat
de verbeteringswerken aan de Stationsstraat tussen het postkantoor en het
station nog niet voor binnenkort zijn. Het
studiebureau van Haviland maakte een
voorontwerp, maar aangezien de riolering
zo goed als zeker vernieuwd moet worden,
valt het af te wachten of het gemeentebestuur hiervoor overheidstoelagen zal
aanvragen. In dat geval kan het nog
ettelijke jaren aanslepen en zullen ernstige herstellingswerken aan het wegdek
in de omgeving van de Dapperensquare
onvermijdelijk zijn.
Molenstraat
Een jaar geleden was er nog geen sprake
van een grondige verbetering van de
Molenstraat, maar bij de opmaak van de

begroting 2004 werd besloten om, samen
met de aanleg van de rotonde (door de
provincie) op het kruispunt met de Alsembergsesteenweg, de straat een grondige
opknapbeurt te geven. En daar lijkt vaart
in te zitten want de technische dienst van
de gemeente houdt er rekening mee dat de
werken aan de Molenstraat deze zomer van
start kunnen gaan. Of dat samen zal
gebeuren met de aanleg van het rondpunt
is twijfelachtig omdat de provincie nog
niet over de nodige bouwvergunning
beschikt. De toekenning hiervan liep
vertraging op omdat de gemeente aan
haar gunstig advies de voorwaarde koppelde dat er rekening zou gehouden
worden met de eventuele verlenging van
tramlijn 55. Aangezien er nog geen concrete plannen bestaan voor de verlenging
van deze tramlijn en het rondpunt toch
wel dringend nodig is, trok de gemeente
deze voorwaarde op vraag van de provincie, onlangs in.
Kerktrappen
Een ander project dat al een tijdje ter
studie ligt, is de verbetering van de
kerktrappen. Het gemeentebestuur vergaderde hierover met de Commissie voor
Monumenten en Landschappen. De trap
van de Honderdjarige (aan het Gildenhuis)
en de kerktrap naar de Kasteelstraat,

De omheining van de sportvelden kostte uiteindelijk 43.000 euro.
SJOENKE I jaargang 44, nr 255 april 2004

alsook het smalle Pastorijpadje (richting
de Moelie) worden deze keer grondig
verbeterd en de onderliggende riolering
wordt er eveneens vernieuwd. De uitvoering van deze werken komt er ten vroegste
volgend jaar.
Uitbreiding gemeentehuis
Het gemeentebestuur is erin geslaagd het
vroegere bankgebouw (eerst Generale
Bank, nadien Fortis) aan de Dapperensquare als uitbreiding van het gemeentehuis aan te kopen voor ongeveer
350.000 euro, wat een redelijke prijs
genoemd mag worden.
Het zou vaststaan dat naast de politie ook
de bibliotheek naar de Dapperensquare
verhuist. Wat er precies met de vrijgekomen ruimte in het gemeentehuis zelf gaat
gebeuren, is nog onduidelijk. Misschien
mag het studiebureau, dat was ingeschakeld voor de verbouwing van het gemeentehuis en wiens opdracht onlangs werd
opgeschort, nu terug aan de slag om het
schepencollege bij zijn besluiteloosheid te
helpen?
Culturele infrastructuur
Na het in ontvangst nemen van de schenking Lismonde is het gemeentebestuur
overgegaan tot de eerste herstellingswerken aan de villa en het onderhoud van de
tuin. In 2002 en 2003 werd er daarvoor in
de gewone dienst ongeveer 55.300 euro
uitgegeven en in de buitengewone dienst
61.000 euro.
Voor de verbetering van de elektrische
installatie, de herstelling van de schrijnwerkerij en schilderwerken aan de Hoeve ’t
Holleken keurde het schepencollege
ongeveer 9.000 euro goed.
De vzw Sport, die het vroegere domein
Justi-Sport beheert, diende een aanvraag
in om een deel van de omheining te
vernieuwen. De Jeunes Jardiniers uit Ukkel
mogen met een prijsofferte van 5.000 euro
het werk uitvoeren.
De omheining van de sportvelden achter
het kerkhof en aan Den Bocht heeft
uiteindelijk ongeveer 43.000 euro gekost,
wat 5.700 euro minder is dan voorzien
omdat een deel van de voorziene werken
niet werd uitgevoerd. Na protest van de
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De trappen en het Pastorijpadje zullen verbeterd worden.

Stabiliteitsonderzoek in de Stationsstraat.

omwonenden en ook van oppositiefractie
LK2000 werd een gedeelte van de natuurzone niet omheind zodat deze toegankelijk
blijft voor wandelaars.

initiatief niet steunde. Deze participatiegraad is aan de lage kant. De aanwezigheid van talrijke klinieken in het Brusselse
hebben hiermee wellicht iets te maken.

Uitbreiding gemeenteschool
Zoals bekend heeft het gemeentebestuur
plannen om enkele klaslokalen op te
richten op de scheidingslijn tussen de pastorijtuin en de afrit naar de speelplaats,
dit omdat het huurcontract van het
voorlopig paviljoen in 2007 ten einde
loopt. Momenteel onderzoekt de Schepen
voor Onderwijs of een onbewoonde woning
in de onmiddellijke omgeving van de
school geschikt zou zijn om het tekort aan
lokalen op te vangen. Mocht dit het geval
zijn dan zou, door de aankoop van deze
woning, de bouw van nieuwe lokalen niet
nodig zijn.
Bouwovertredingen
De dienst Stedenbouw van onze gemeente
heeft het schepencollege erop attent
gemaakt dat er de laatste tijd steeds meer
bouwovertredingen voorkomen. Het gaat
meestal niet om ﬂagrante overtredingen,
maar het gebeurt steeds vaker dat mensen
bij verbouwingen ‘vergeten’ een bouwtoelating te vragen of bij de uitvoering van
de werken lichtzinnig omspringen met wat
op de goedgekeurde plannen staat.
Selectieve ophaling van snoeihout
Het gemeentebestuur houdt woord. Na
lang aandringen van oppositiezijde zal er
tweemaal per jaar, in mei en oktober, een
ophaling van groot snoeihout plaatsheb-

ben. Drie ﬁrma’s werden voor deze opdracht aangezocht en de intercommunale
Haviland zal de klus voor een bedrag van
3.300 euro klaren. De praktische reglementering van deze ophaling moet de
gemeente nog meedelen.
GSM-antenne
Het is niet de eerste keer dat er een
aanvraag wordt ingediend voor de plaatsing van een GSM-antenne. Aan de Boterberg staat er al een mast, en dit ondanks
een ongunstig advies van het schepencollege. In 2001 werd ook een ongunstig
advies gegeven voor een aanvraag voor de
oprichting van een zendinstallatie in de
kerktoren. Er kwam toen nogal wat protest
van omwonenden en de ouderraden van de
gemeentescholen. Nu is er een nieuwe
aanvraag van Mobistar voor het plaatsen
van zes antennes en bijhorende technische
installatie in de kerktoren. Ook deze keer
adviseert het gemeentebestuur negatief
“zolang er geen duidelijkheid bestaat over
de schadelijke gevolgen van de stralingen
van GSM-antennes”.
Borstkankeronderzoek
Net voor Kerstmis konden alle vrouwen
tussen 50 en 69 jaar een gratis mammograﬁe laten uitvoeren. Gedurende twee
dagen kon dat in de ‘mammobiel’, de
rijdende screeningseenheid van het AZVUB van Jette. In onze gemeente kwamen
566 vrouwen hiervoor in aanmerking, 65
of 11,5% is op de uitnodiging ingegaan,
wat ongeveer 2,5% meer is dan twee jaar
geleden toen het gemeentebestuur het

Verkiezingen
Net als bij de federale verkiezingen van
vorig jaar is er terug discussie over de
verzending van de oproepingsbrieven. De
Franstalige meerderheden in de faciliteitengemeenten versturen deze brieven voor
de verkiezingen meteen volgens de taalaanhorigheid van de inwoner. Vorig jaar
was het een Franstalige minister van
Binnenlandse Zaken die daarmee instemde
en nu doet zijn Nederlandstalige opvolger
precies hetzelfde. Maar zolang de rondzendbrieven Peeters van kracht zijn, volgt
de Vlaamse overheid de stelling dat de
oproepingsbrieven aan iedereen in het
Nederlands verstuurd moeten worden en
pas op uitdrukkelijke vraag van de inwoner
vertaald mogen worden.
Ook bij ons zullen de oproepingsbrieven,
net zoals vorig jaar, onmiddellijk in de
taal van de inwoner worden verzonden en
ook deze keer zal de gemeente-ontvanger
in die omstandigheden de factuur van de
drukkerij niet betalen omdat de Vlaamse
overheid deze uitgaven niet zal goedkeuren..
Vele mensen vinden dit een belachelijke
discussie. Men kan inderdaad bedenkingen
hebben bij mensen die een kiesbrief
ontvangen, met daarop een datum, een
adres en het nummer van het kieslokaal en
die niet zouden begrijpen wat er hun te
doen staat.
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Mobiliteitsplan
Op 24 februari kwam de stuurgroep samen
die bij de opmaak van het mobiliteitsplan,
door het studiebureau Iris Consulting,
advies verstrekt. De eerste fase van de
opmaak van dit plan loopt stilaan ten
einde. In die zogeheten ‘oriëntatiefase’
worden niet alleen de bestaande plannen
met betrekking tot Linkebeek geïnventariseerd, maar worden ook visies en beleidsprogramma’s van de verschillende betrokken overheden opgevraagd. Ook de visie
van plaatselijke instanties, groeperingen
en raden werd geacteerd. Uit deze hoek
reageerden het Wijkcomité ’t Holleken, het
Wijkcomité Flessenhals Stationsstraat
(benedenkant), de twee gemeentescholen
en de Sportraad. Na een nieuwe oproep
zijn ons nu ook het advies bekend van de
Gecoro en dat van het LAHN (Linkebeeks
Archief Heemkunde en Natuur).
Er worden vooral opmerkingen en suggesties geformuleerd over overdreven snelheid in de vele smalle straten, het parkeertekort en parkeerovertredingen, de
gevaarlijke voetpaden en het ontbreken
van voet- en ﬁetspaden, het sluipverkeer
en het ontoereikend aantal stoptreinen.
Nieuw zijn deze gegevens niet en wellicht
werden deze ook reeds aangekaart naar
aanleiding van de vorige verkeersstudie,
uitgevoerd tussen 1994 en 1996.
In een volgende fase van deze studie
zullen concrete voorstellen gedaan worden
om de mobiliteit op het grondgebied van
onze gemeente te verbeteren en de irritatiepunten van de bevolking weg te werken. We kijken er met belangstelling naar
uit. Opmerkelijk in dit debat is de zwakke
inbreng van het gemeentebestuur zelf.
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“Verhuizen doe je niet
met kracht maar
met verstand”
Een gesprek met Dirk Vankelegom
De familie Vankelegom valt niet weg te denken uit het sociale leven
van Linkebeek. Vader Pierrot (61) en zoon Dirk (36) runnen samen
de verhuizingsfirma Vankelegom bvba. Alle familieleden zijn zeer actief in het Linkebeekse verenigingsleven. Rode draad in hun verhaal
is de chiro. “Zonder chiro zou ik niet zijn wie ik nu ben”, stelt Dirk
Vankelegom resoluut. “Het is het echte leven in het klein.”

Je noemt jezelf een Linkebeekenaar maar
vreemd genoeg heb je nooit in Linkebeek
gewoond.
Dirk: “Inderdaad. We woonden in de
Horzelstraat in Ukkel, tien meter over de
grens met Linkebeek. Het dorp van Linkebeek lag korter bij huis dan het centrum
van Ukkel. Vandaar dat heel mijn jeugd en
mijn sociaal leven zich afspeelt in Linkebeek. Ook mijn ouders en mijn grootouders
zijn altijd in Linkebeek actief geweest. We
zijn een echte chiro-familie. Mijn vader
was lid sinds de oprichting. Ikzelf heb alle
rangen doorlopen en ben tot mijn 23 jaar
leider geweest. Ik ben ook een tijdje
actief geweest in de judo van Linkebeek,
maar dat bleek op de duur nog moeilijk te

combineren met mijn onregelmatige
werkuren. Nu stort ik me vooral op avontuurlijke buitensporten om me uit te
leven. Met enkele vroegere chirovrienden
hebben we vorig jaar het Adventure Team
Linkebeek opgericht. Ondertussen wonen
mijn ouders in Sint-Pieters-Leeuw, ik in
Sint-Genesius-Rode, maar de roep naar
Linkebeek blijft. Hier bij de oud-chiro
beleven we telkens weer leuke momenten.
Het zijn vrienden voor het leven.”
Jij bent ondertussen de derde generatie
in jullie verhuisbedrijf. Valt dat mee?
Dirk: “Mijn grootvader is er destijds mee
begonnen. We deden toen vooral veel
meubeltransport. Tot enkele decennia
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heden aan. Ook nu nog zijn mijn chirovrienden mijn beste vrienden. We kunnen
er ongelofelijk van genieten om nog eens
samen te komen op de jaarlijkse haantjeskermis bijvoorbeeld. Mijn moeder is 59
jaar en ik merk bij haar net hetzelfde. Ook
zij ontmoet nog regelmatig haar exchirovriendinnen.”
“Met ons bedrijf hebben we overigens
altijd een speciale band gehad met de
chiro. Zolang ik me kan herinneren reed
mijn grootvader, later mijn vader en ikzelf
het materiaal van de chiro naar hun
bivakplaats. Vroeger plaatste mijn grootvader zelfs banken vanachter in de laadbak
van de camion en gingen de chiroleden zo
op kamp. Dat kan nu niet meer, want dat
is ondertussen verboden.”

geleden waren er in de buurt van SintGenesius-Rode heel veel meubelmakers
actief. De zaak is almaar gegroeid. Nu
doen we naast gewone verhuizingen en
transporten vooral ook verhuizingen van
het ene land naar het andere. Iemand
verhuizen naar Spanje of Zwitserland, daar
zijn we helemaal op voorzien. Vroeger was
zoiets een zeldzaamheid. Nu komt dat
steeds vaker voor. Dit betekent uiteraard
dat ik vrij vaak voor enkele dagen van huis
ben. Ondertussen is de sector op enkele
jaren tijd enorm geëvolueerd. Sinds mijn
vijftiende sprong ik in de vakanties al
eens in en op mijn achttiende stapte ik
ook echt in de zaak. Toen moesten we ons
nog grotendeels behelpen met touwen,
ladders en een katrol. Tegenwoordig
gebeurt alles met liften en andere moderne snufjes. Verhuizen is geen kwestie
meer van brute kracht maar van verstand.
Je moet alles op voorhand goed uitkienen
om de vrachtwagen zo efﬁciënt mogelijk
te laden. Slechts af en toe wordt er nog
gesleurd dat je rug er krom van staat.
Vooral voor grote verhuizingen naar het
buitenland moet je je hersenen gebruiken.
Soms moet er zelfs een auto mee in de
verhuiswagen. Of een vleugelpiano en dat
is vaak puzzelen. Het is aan ons om te
demonteren. Steeds meer mensen vragen

ons om ook hun spullen voor hen in
kartonnen dozen in te pakken. Ja, verhuizen is een stiel apart. Ik heb het van mijn
vader geleerd en hij weer van zijn vader.
Maar ik vind het een leuke job. Je leert
veel verschillende mensen kennen. Nu
eens ben je voor sommige mensen bijna
een god omdat je hun zetel zorgvuldig met
een deken inpakt. Voor anderen kan je dan
weer niets goed doen. Ondertussen is mijn
vader 61 en begint hij aan afbouwen te
denken. Sinds februari zit mijn chirovriend
Roel Leemans mee in de zaak. Naast ikzelf,
mijn ouders en Roel werken we met een
vijftal arbeiders. Zeven jaar geleden
verhuisden we van Ukkel naar Sint-Pieters-Leeuw. Kwestie van alles meer te
kunnen centraliseren, want vroeger werkten we op drie verschillende plaatsen.”
Heeft het feit dat je lang bij de chiro
geweest bent je ook gevormd in het
ondernemersschap?
Dirk: “Zeker weten! De chiro is de samenleving in het klein. Je leert er met mensen
omgaan, samenwerken, communiceren.
Niet dat het in de chiro nooit eens botst,
maar ook daar leer je weer uit. Ik beweer
niet dat je die dingen ook niet ergens
anders kunt leren, maar in de chiro kweek
je bijna vanzelfsprekend sociale vaardig-

Tegenwoordig leef je je avontuurlijker
uit?
Dirk: “Met enkele vrienden hebben we
vorig jaar ‘Teek-it-iezie’ of het ‘Adventure
Team Linkebeek’ opgericht. Het is gegroeid uit onze liefde voor alpinisme. Met
enkele vrienden gingen we regelmatig
klimmen en meedoen aan survivalruns,
een soort loopwedstrijd waarbij je onderweg allerlei hindernissen moet nemen.
Daarnaast gaan we nu ook regelmatig
mountainbiken of raften. Op 17 april staat
er een raftingdag in Noord-Frankrijk op
het programma en in juni een raftingweekend in de Alpen. Het is voor mij een ideale
manier om te ontspannen. Pas op, we zijn
helemaal geen waaghalzen. Om aan avontuurlijke buitensporten te doen moet je
wel wat lef hebben, maar voor de rest
moet je alle veiligheidsmaatregelen in
acht nemen en je goed informeren voor je
er op uit trekt. Ook mijn broer, mijn
schoonbroer en Roel Leemans zijn actief in
het Adventure Team.”
Heb je een stresserend leven?
Dirk: “Soms wel. Daarom dat ik graag verre
verhuizingen doe. Dan ben je een tijdje
onderweg en dat brengt me tot rust.
Sommige vrachtwagenchauffeurs zetten
dan hun radio loeihard, maar ik geniet
juist van de rust. Soms zet ik twee dagen
mijn radio niet aan. Ik neem die tijd om
na te denken over nieuwe dingen die we
op het bedrijf kunnen doen of met Teekit-iezie.”
Ingrid Depraetere
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Met de clubwedstrijd van VCZ
de wereld rond
Videoclub Zennevallei

Nu de zon ﬂink haar best doet om ons van een krachtiger licht
te laten genieten, worden de camera’s weer bovengehaald en
kunnen we beginnen ﬁlmen. Zet best eerst je ideeën op papier.
Zoek wat documentatie over je onderwerp en probeer een
verhaal te vertellen met de opgenomen beelden. Je kan ook een
thema uitkiezen en daarover een ﬁlm maken. Zo hebben wij in
de club ‘merkwaardige hobby’s en beroepen’ als jaarthema
gekozen. Ieder lid kan meedoen aan de kleine wedstrijd die we
daarover in november inrichten. Kom gerust eens kijken, dat
engageert je tot niets en misschien steek je er nog wat van op!
Videoclub Zennevallei vergadert in de Moelie elke eerste dinsdag van de maand, uitzonderlijk in april niet (verschoven naar
30 maart), maar wel nog op 4 mei en 1 juni.
Meer info op www.geocities.com/videoclubzennevallei

De prijzen zijn uitgereikt, het publiek tevreden en de cineasten
beloond voor hun inspanningen en daar zijn we al nieuwe
ideeën aan het verzamelen voor volgend jaar. De clubwedstrijd
van VideoClub Zennevallei (VCZ) was een geslaagd evenement.
Niet minder dan 16 ﬁlms deden mee en daarvan mogen er 5
doorstoten naar de provinciale wedstrijd (Bracina) in Itterbeek
op 17 en 18 april. Ook de publieke belangstelling viel mee,
hoewel die natuurlijk niet te vergelijken is met die van onze
galaprojectie. Maar ja, daar wordt dan ook het neusje van de
zalm getoond. De clubwedstrijd is de eerste stap in het wedstrijdhiërarchie binnen de amateurﬁlmwereld.
Op clubniveau is het belangrijkste echter deelnemen. Toch laten
we niet zo maar iedereen meedoen. De ﬁlm moet vooraf op een
clubvergadering getoond en besproken worden. Je kan dan als
maker nog verbeteringen aanbrengen, als je dat wil. Vier leden
deden voor de eerste keer mee en dat is altijd lovenswaardig:
Gilbert met ‘Ode aan Zuid-Afrika’, René met ‘Wonderlijk zand’,
Linda met ‘Zee’ en Willem met ‘Brugge’. Ze brachten het er nog
niet slecht vanaf!
Over de jury zullen de meningen altijd wel verschillen, maar wij
zijn hen dankbaar voor hun inzet en respecteren hun beoordeling. Het hen voorgeschotelde aanbod was zeer gevarieerd. Van
de ‘Sint-Michielskathedraal’ van Pierre, over de ‘Sesriem duinen’
en ‘Cinque terre’ van Rudolf, ‘Tussen hemel en aarde’ van Willy
naar ‘Yellowstone’ van Vic. En alsof dat nog niet volstond, kon
je ook van ‘De Oosthoek’ van Pierre over ‘De Caraïben’ van
Louisette, het ‘Dood spoor’ van Michelle links latend, naar
‘Jemen’ van Rudolf.
De top drie dan: de gouden medaille was voor ‘Unbreakable’ van
voorzitter Eddy, de zilveren medaille voor ‘The clowns of the
cliffs’ van Marc en de bronzen medaille voor Louisette met ‘Het
groene eiland’. Twee cineasten werden extra in de watten
gelegd omwille van een opvallend goed aspect in hun ﬁlm: dat
was de verzorgde klankband in ‘Het groene eiland’ en de goede
fotograﬁe in ‘Brugge’.
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De smaak van Italië
KAV in Italiaanse sfeer
28 april - 19u30 - De Moelie
Op het aanstekelijke ritme van het ‘Italiaanse Dolce Vita’ nemen
we je mee naar het zonnige Italië. Het land van de pure smaken,
de eenvoudige, natuurlijke en gezonde keuken. Buon appetito!
Geurige kruiden, zongerijpte tomaten, verfrissende citrusvruchten, speciﬁeke kazen, verrukkelijke wijnen, olijfolie van de
beste kwaliteiten, lekkere worsten en ham en natuurlijk de
deegwaren in al hun vormen. Wij proberen aan ieders smaak te
voldoen! Wat dacht je van: Bruschetta alla napoletanna, Gnocchi di patate, Trenette col pesto, Frittata, Ravioli dolci? Het
wordt opnieuw een boeiende proeverij met een zuiders temperament ons gebracht door Jeanine Toelen. Wij zetten alvast de
wijn koel!
Andere activiteiten:
> 1 mei: Mis voor de overleden KAV-leden in de kerk van Linkebeek om 17u.
> 12 mei: Moederfeest in De Moelie vanaf 19u30.
Het hoeft niet meer gezegd dat je zoals steeds wordt vergast op
een versnapering en dat er gezorgd wordt voor gepaste en toffe
ontspanning van bij ons.
Van de KAV-KWB-pensenkermis van 13-14 maart blijven volgende nummers over die een tombolaprijs hebben gewonnen:
0134, 0190, 0191, 0418, 0728, 1115, 1126, 1127, 1146, 1747,
1909, 2304. De prijzen zijn af te halen bij Jeanne Laes,
Hoekstraat 17 op woensdag tussen 16u en 19u. Hartelijk dank
voor de steun.
Info:
Lieve Motté, 02 380 85 95
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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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JeuLink op dreef
Op vrijdag 6 maart zijn we in Brussel met een tiental man
‘oorlogje gaan spelen’. Oorlog zonder gewonden dan wel want er
werd geschoten met lasergeweren die totaal onschadelijk zijn.
Behalve Christopher die weer eens ergens is blijven aanhangen,
waren er geen gekwetsten te noteren. Daarna gingen we nog
een kijkje nemen naar een snowboard-kampioenschap aan de
Kunstberg met echte sneeuw. Avontuur alom, dus.
Op vrijdag 19 maart was er alweer een activiteit: de ‘gameavond’, waarop er met 16 personen op playstation 2 en X-box
tegen en met elkaar werd gespeeld, tot we er bij neervielen.
Verder hebben we nog een paar dingen gepland zoals:
> bouwen aan de zeepkist
> op 11 april naar Six Flags
> op 9 mei zeepkistenrace
> op 20 mei pétanquewedstrijd met KBG
> op 11 september start graﬁtti-cursus.
> ook nog een Capoeira-cursus (een Braziliaanse gevechtsdans)
> en enkele ﬁlmavonden.
Daar verneem je later nog meer over.
Info: jeulink@hotmail.com

Jazz Dance voor volwassenen
Studio@etude

Sinds begin van dit jaar is de Jazz Dance op en top aanwezig in
de Moelie. Dance&Move-vereniging Studio@etude biedt professionele jazzdanslessen in alle variaties en voor alle leeftijden.
Sinds kort loopt de reeks Jazz Dance voor volwassenen en er
zijn alvast een aantal gemotiveerde deelnemers van de partij.
Onder de leiding van Els krijgen onze pittige ‘twens, thirtees
and more’ alle Jazz-passen onder de knie. Met enthousiasme en
veel plezier worden de Jazz Dance-lessen opgebouwd. Zo vliegt
het uurtje van 18u30 tot 19u30 op donderdagavond razendsnel
voorbij en kijkt iedereen alweer uit naar de volgende week. Ben
je ook op zoek om je conditie op een leuke manier op peil te
houden en zie je Jazz Dance wel zitten, wel kom dan langs in de
Moelie en doe mee! Je kan op elk moment instappen.
De workshop ‘Jazz Dance Volwassenen’ bij Studio@etude gaat
wekelijks door, behoudens de schoolvakanties, en loopt nog tot
half mei ‘04.
Aarzel niet om vrijblijvend info te vragen op het nummer
02 354 61 97 of 0496 06 38 58 of via e-mail:
studioatetude@yahoo.com
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Sporten of zetel? Sporten natuurlijk!
Adventure Team Teek-it-iezie
Maandag 22 maart, 22u, stramme spieren en overal een beetje
pijn. In deze toestand schrijf ik een artikel zodat iedereen kan
lezen dat onze activiteit in maart weeral voorbij is. Op zondag
21 maart vertrokken we met 11 personen om een ‘Fit-o-meter’
te doen. Blijkbaar kent niet iedereen deze sportieve uitdaging
want sommigen onder ons waren niet voorbereid op de loopnummers. Met de mountainbike vertrokken we richting Zoniënwoud en dat was een toffe cross. Langs de kleine paadjes
vlogen we over de kleine heuveltjes en eens aangekomen in
Groenendaal waren sommigen onder ons blij dat ze eventjes
konden rusten. Op de parking van het station ‘Groenendaal’
stond Carine ons op te wachten. We konden onze ﬁetshelmen en
andere attributen in de wagen van Carine en Werner achterlaten
en dan begon de ‘Fit-o-meter’. Lopen, buikspieroefeningen,
lopen, krachtoefeningen, lopen, stretchoefeningen, lopen,
enzovoort. In totaal waren er 18 opdrachten op een circuit van
een 2 à 3 km. Iedereen koos voor zijn eigen niveau en samen
kwamen we na 90 minuten intense inspanning terug op de
parking van het station. Eventjes uitblazen en met de ﬁets
terug richting Linkebeek. Wat mij betreft was het een zeer
leuke ervaring. In plaats van een luie namiddag in mijn zetel
eens drie uurtjes sporten doet goed. Zeker voor herhaling
vatbaar en hopelijk zijn we dan met nog meer deelnemers.
Op 17 april gaan we raften in het noorden van Frankrijk en we
zijn er allemaal van overtuigd dat dit dé ‘max’ zal worden. Een
verslag van deze activiteit krijg je zeker en vast in de volgende
editie van Sjoenke.
Verder wil ik jullie ook vertellen dat we in samenwerking met
Bloso tijdens het Gordelweekend een fantastische ‘Adventure
initiatie’ organiseren op de weide van de Moelie. De sportieve
wandeling vertrekt vanuit Rode naar Linkebeek. In ons dorp
wordt een ‘adventure-parcours’ opgesteld en elke wandelaar zal
kunnen proeven van deze prachtige uitdaging. Eens de verschillende opdrachten uitgevoerd, zorgen we voor een lekker ‘Hapje
en Tapje’. Vanuit Linkebeek ga je terug naar Rode, een ‘avonturenwandeling’ om niet snel te vergeten. De organisatie gebeurt
in samenwerking met de ploeg van de Moelie en we hopen dat
het een spetterend succes zal worden. Kom jij ook een kijkje
nemen?
Marc Moorkens
Info:
Werner, 0475 83 93 22, Roel, 0494 61 23 25
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Korte spurt
Oudercomité GBS De Schakel

De paasvakantie staat voor de deur en dat betekent dat het
schooljaar al ﬂink is opgeschoten. Dit jaar werd het trouwens
wel een hele korte spurt tussen krokus en Pasen, waarin heel
wat moest gebeuren. Het carnavalsfestijn waarmee februari
werd afgesloten was een succes met optocht en ambiance in de
Moelie. Aan de foto’s op de website te zien was er aan inspiratie
geen gebrek. Naast de traditionele cowboys, prinsessen en
spoken, liep er zelfs een heuse sumoworstelaar rond. Hopelijk
heeft hij geen kou gevat. Een sport die we hier in de contreien
misschien iets beter kennen, is volleybal. Dat geldt zeker voor
de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Op acht maart
kregen zij een initiatie in deze zaalsport in de sporthal van
Ruisbroek. Ze gingen er met de ﬁets naartoe en werden opgewacht door de échte spelers van topclub Lennik. Ze leerden
smashen, onderhandse receptie, bovenhandse slag en andere
stoten. Achteraf konden de kinderen handtekeningen vragen en
samen op de foto. En wie dacht dat alleen basketballers lang
waren, moet maar eens naar de foto’s kijken. Stond februari
helemaal in het teken van de kunst, dan ging het eerste en
tweede leerjaar nog even door op de ingeslagen weg. Op elf
maart maakten ze een uitstap naar het Museum voor Schone
Kunsten in Brussel. Niet vanzelfsprekend voor kids van die
leeftijd, maar als je hun reacties hoort, hebben ze er heel wat
opgestoken. Met een echte gids, speciaal voor hen, bekeken ze
de Oude Meesters en leerden ze welke verhalen zich afspelen op
de immense doeken. Een hele kunst om dat op een boeiende
manieren bij de kinderen over te brengen.
En het is nog maar nauwelijks april of schoolteam, kinderen en
ouderraad zijn alweer volop bezig met het komende schoolfeest.
Op 8 mei gaan we weer voor een geslaagde dag met een voorstelling in de Moelie en feest op school. Het stuk ‘Marzzzzzzzz’,
de naam verklapt al een beetje waarover het gaat, is een echte
‘Schakelcreatie’. Inkomkaarten voor het stuk kunnen besteld
worden via de school, na de paasvakantie. Een ticket geeft
recht op een gratis drankje op school, en niet zoals op Mars,
alleen maar water. Er zijn voorstellingen om 11u en om 14u30
met daarnaast gelegenheid tot eten en drinken op school,
gezellige sfeer, spelletjes… Kortom noteer die dag maar vast in
jouw agenda. Tot ziens op Marzzz….

Zwarte gordels
Judonieuws

> Elf jaar geleden rekruteerde onze club uit eigen rangen zwarte
gordels. En nu is het weer zover: op zondag 21 maart hebben
Matthias Swaelens en Ben Houbrechts met brio hun proeven
afgelegd en hun zwarte gordel behaald. Enkele maanden erg
intensief werken hebben hun vruchten afgeworpen. Zij deden
elke woensdag, vrijdag en zaterdagochtend aan speciale training. Daarom ook dank aan trainer Vital Swaelens, die Matthias
en Ben begeleid heeft. Hij mag terecht ﬁer zijn op ‘zijn’ zwarte
gordels.
Ben is hiermee trouwens de jongste zwarte gordel ooit van de
club (16 ½ jaar). Wij hebben op dit ogenblik ook een viertal
bruine gordels; met de jeugdwerking gaat het dus de goede
richting uit.
> Onze club vierde dit jaar haar 20-jarig bestaan. Gezien wij
vooruitdenkende mensen zijn, begonnen wij reeds te brainstormen over wat wij zouden kunnen doen bij de viering van ons
25-jarig bestaan. Zo welde de idee op om in het Paasverlof van
2008 (!) de bakermat van de judosport te gaan bestuderen. Je
bent dus gewaarschuwd: Judoclub Linkebeek gaat binnen vier
jaar naar Japan!
Het spreekt vanzelf dat het erg voorbarig is om al in detail te
gaan, maar de grote steden Tokio, Nagoya en Hiroshima staan al
op het programma. Misschien kunnen wij er ook eens een echte
Japanse training volgen (of is het ‘ondergaan’?). In de volgende
Sjoenkes word je op de hoogte gehouden.
Info:
Johan De Sauter, 02 380 59 75

Joost Berends,
Oudercomité GBS De Schakel
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Start to run
Gezinsbond

> Iedereen was het er volmondig over eens: de dans-en djembéstage was een voltreffer. Het aantal deelnemers in de groep 6 tot
8-jarigen en + 12-jarigen lag wat beneden de verwachtingen, maar
dit kon het enthousiasme van de kinderen en de lesgeefsters niet
drukken. De bedoeling was dat na de vijfdaagse stage elke groep
één à twee optredens zou verzorgen. Vrijdagnamiddag waren
ouders en familieleden uitgenodigd om het optreden bij te wonen.
Voor een volle zaal werden dansjes afgewisseld met djembé-sessies
die de namiddag een exotisch tintje gaven. Gezien de winterse
weerstoestanden was dat wel nodig. Proﬁciat Sekou en François,
jullie hebben de kinderen ‘warm’ gemaakt voor de djembé! De
belangstelling, ook nà de voorstelling, loog er niet om.
Ook aan Tine en Else, de dansleraressen: gefeliciteerd. De dansers die
al een tijdje lessen volgen, hebben zich volop kunnen uitleven.
Degenen voor wie deze stage een eerste kennismaking was, hebben
een drempel overschreden. Pasjes leren en bewegingen coördineren is
niet zo evident en als je dat dan nog even moet tonen op een podium
voor een publiek... Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is!
> Ondertussen hebben we een ﬂyer uitgebracht om onze jogging
en conditietraining (in- en outdoor training) in de kijker te zetten.
De conditietraining, nog steeds onder leiding van Kristel, heeft
een nieuw élan gekregen. We zijn sinds kort bezitters van 15 steps.
Donderdagavond hebben we dit materiaal voor de eerste keer
uitgeprobeerd. Dit is onmiskenbaar conditietraining: ideaal voor
het versterken van been- en bilspieren.
Voor onze zondagse jogging zoeken we nog enkele belangstellenden. Als je graag in groep loopt en kracht zowel als snelheid wil
oefenen, nodigt Els je elke zondag om 10u30 uit op de parking van
hoeve Holleken. Indien er voldoende belangstelling is, overwegen
we een ‘start to run’ programma op te starten. Laat iets weten op
02 380 59 75.
> We zijn van plan onze ledenlijst te vervolledigen met e-mailadressen. Je e-mailadres kan je steeds doorgeven aan één van
onze bestuursleden.
Info:
Marleen De Schepper, 02 380 59
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Topperweekend in Hallaar
Chiro Sjoen
In dit Sjoenke komen de speelclub, de toppers en aspi’s aan bod.
Volgende maand is het dan aan de jefkes, de rakkers en de kerels.
Een verslagje van groot naar klein: veel leesplezier.
We vertrokken vrijdagavond 12 maart richting de lokalen van de
chiro van Hallaar. Een toffe, houten barak met grote lokalen zou ons
hotel worden voor de komende dagen. Jammer genoeg was het hotel
geen enkele ster waard door de smerigheid, de rotte ramen en de
368.459 aanwezige muizen in de degoutante keuken. Maar we lieten
ons niet van de wijs brengen door dat beetje tegenslag. Een ‘keicool’ weekend gingen we tegemoet. De eerste avond werd gevuld
met megaleuke spelletjes. Variaties op de welgekende twister
bijvoorbeeld. Aansluitend werden er spelletjes gespeeld met cola en
chips als inzet. Zaterdagochtend was het opstaan met het ‘wordtsnel-wakker-spelletje’, namelijk ‘rupsen’! Veel energie werd er
opgedaan bij een stevig ontbijt voor een ﬁkse visgraattocht. In de
namiddag werd een groot spel gespeeld. De borden, bekers, spaghetti,… moesten verdiend worden door opdrachten met glans te
doen slagen. Een paar voorbeelden van die spelen zijn: de leiding bij slechts tien beurten dikke berta - opheffen, 75 lengtes lopen met
10 liter water op onze rug, raadsels oplossen - waarvan slechts één
fout mocht zijn -, emmers water heffen op 90 graden, muurzitten, …
De opdrachten waarbij de servetten en de drinkbekers konden
worden verdiend, mislukten, maar onze leiding was zo lief die bekers
toch op tafel te plaatsen. Het avondmaal was trouwens heerlijk. ‘s
Avonds was het de intentie de morsecode te leren en daar een spel
rond te spelen, maar die 368.459 muizen leidden ons af. De restjes
kaas werden verspreid over de keuken en het was nogal verschieten
als er zo’n dikke lelijke muis te voorschijn kwam… Zondag was het
heerlijk frieten bakken. Dankzij de sportdag waarmee het weekend
werd afgesloten, werden die frietjes snel verteerd en konden we naar
huis om nog na te zinderen van het leuke weekend.
Opgepast muren van Chiro Sjoen!
De aspi’s gaan jullie niet lang meer
bruin, groen en vies laten. Nee, nee,
na een tussenstadium van een koerke
met spierwitte muren, zal het er een
waar kleurenfeest worden. Naast de
megatoffe, zelfgemaakte speeltuin
van de rakkers laten de aspi’s hun
inspiratie de vrije loop. Hun dromen,
toekomstperspectieven, gevoelens,
alles moet op onze eigen Murales de
(Fl)Andes komen. Dit alles doen we
in het kader van een actie van
Broederlijk Delen voor de Andes. In de Andes zijn er vele muurschilderingen en ook de jeugd van Vlaanderen gooit uit solidariteit zijn
artistiek gevoel tegen de muur. Binnenkort zal onze tekening te zien
zijn in de digitale galerij van Broederlijk Delen. Als onze tekening
wordt geselecteerd, zal een professionele schilder een replica maken
in de Andes zelf. Wie weet… Naast schilderen hebben we ook een
heel plezant aspicafé achter de rug waarop feesten de boodschap was.
Hopelijk zien we jullie allen terug op het volgende café op 30 april.
Info:
Chiro Sjoen, 02 380 86 50
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Staalkaart Linkebeek
Simone Cox

1) naam (bijnaam): Simone Cox, bijnaam: geen hoop ik.
2) adres: Stationsstraat 32
3) leeftijd: 83
4) kinderen en kleinkinderen (aantal, leeftijd, namen): drie
zonen: Guido, Hugo, Ivo; zes kleinkinderen: Maike, Jochen, Saskia,
Dokus, Kleo, Benjamin.
5) huisdieren: een hond ‘Bono’, een dwergkonijn ‘Jefke’, en een kip
zonder naam.
6) beroep: voor mijn pensioen was ik bejaardenhelpster bij de KAV.
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: tuinieren, handwerk, lezen,
kruiswoordraadsels, KBG-voorzitster spelen met een goed bestuur.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen? In 1948 naar
Linkebeek komen wonen.
9) mooiste plekje van Linkebeek: de Dapperensquare met bomen,
als je de auto’s wegdenkt natuurlijk.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: het station, een echte schandvlek. Het oude station was veel mooier.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: Ik ben afkomstig uit
Hakendover tegen Tienen en ben eigenlijk tegen mijn wil naar Linkebeek komen wonen omwille van het werk van mijn man. Ik kwam van
de echte ‘boerenbuiten’ en moest mij hier serieus aanpassen. Dat was
niet makkelijk, maar na al die jaren ben ik wel van Linkebeek gaan
houden. Vooral door mijn vrienden in de KBG is het leven in Linkebeek
leuk.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: de mensen in het
dorp kennen mekaar niet meer. Onder de weinige Vlamingen die er
nog zijn, is er verbondenheid en gemeenschapsgevoel, maar het
verbetert er niet op met de jaren. Het beste dat Linkebeek overkwam, is de realisatie van het gemeenschapscentrum. Daar voelen de
Vlamingen zich nog thuis, anders was het hier voor de Vlamingen helemaal om zeep.
13) held in de wereld: Moeder Theresa.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: de oudste van mijn KBG-leden, Frans Bergmans, is 96 jaar geworden. Zelfs op die leeftijd reed
hij nog met de wagen en was hij actief. Jammer dat hij van ons is heengegaan.
15) wie zou je voor één dag willen zijn? Ik ben tevreden met mezelf, ik heb alleen spijt dat ik nu al zo oud ben.
16) krant / weekbladen? De Bond, Knack, Plus Magazine, Parochieblad, Eigen Tijd, Eigen Haard, ik lees in feite zeer veel en graag.
17) lievelingsprogramma / ﬁlm? ‘Witse’ op TV1 want dat is hier in de streek opgenomen en Hubert Daemen is een zeer goede acteur.
Ook ‘Thuis’ kan ik waarderen. En van de kwisprogramma’s en de natuurprogramma’s sla ik er weinig over. Naar de commerciële omroep
kijk ik niet: de programma’s worden teveel onderbroken voor reclame.
18) lievelingsboek: alle boeken van Felix Timmermans en Ernest Claes.
19) lievelingszanger(es) / muziekgroep? Klassieke muziek in het algemeen, Will Tura, Helmut Lotti.
20) merk auto: Nissan Micra. Ik heb veertig jaar geleden leren rijden.
(JH)
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Plantaardigheden
Hei
Mijn schoonzus woont midden in de stad op een appartement, zonder een terrasje om af
en toe van de zon te genieten of om er een paar planten te kweken. Maar ze woont er
graag, ziet graag alles wat er om haar heen gebeurt en overweegt niet om te verhuizen.
Maar zo af en toe naar buiten, dat wil ze wel en daarom kocht ze een chalet op de heide
van iemand die er plotseling en dringend vanaf moest voor een klein prijsje.
“Eindelijk een tuin”, verzuchtte ze en vroeg mij, met m’n ervaring, wat ik ermee zou
doen. “Ik zou de hei de hei laten en gewoon genieten van ieder vrij moment”, adviseerde
ik. Maar van dat antwoord was ze niet gediend en de volgende keer dat we er kwamen,
was de tuin omheind door een grote leylandiihaag. “Nu nog een grasveld met een rand
planten eromheen en ik heb een échte tuin”, verzuchtte ze.
Na de eerste winter konden we de schade opnemen: doordat er niet permanent gewoond
werd, was het water geven van de pas aangeplante haag niet grondig gebeurd en de vorst
had de rest gedaan. Zeker de helft van de bomen was dood. En het pas gezaaide gazon
was er niet beter aan toe. Maar mijn schoonzus heeft een zonnig karakter en ziet direct
overal de positieve kant van. “Ik was toch al niet zo gelukkig met die haag, bekende ze.
In de stad was ze gewend alle komen en gaan te kunnen bekijken en hier had ze zich
visueel opgesloten. Weg met die haag dus en een mooi open houten hek ervoor in de
plaats. Bleven het grasveld en de plantenrand.
Wij probeerden nog maar eens een advies, geboren uit ervaring: “We gaan samen eens op
tuinenreis naar Engeland en daar zal ik je eens laten zien wat er op droge grond en
zonder al te veel zorg mogelijk is.” We bezochten de tuinen van Beth Chatto en van John
Brookes (onder meer) en opgeladen met ideeën kwamen we terug. Met vereende krachten
werd het mislukte grasveld opgeschept. En toen bleek dat mijn schoonzus een onontdekt
tuingenie was. Eens de goede ideeën en de juiste richting en ze was niet meer te stoppen. De tuin groeide uit tot een voorbeeld van een grindtuin, met een beplanting van
euphorbia’s, erysimum, verbascum, eryngium, artemisia en andere droogtebestendige
planten. Het zonneterras, dat eerst bijna de helft van het terrein besloeg, werd steeds
kleiner. “Daar heb ik toch niet genoeg tijd voor, maar ik heb steeds meer ruimte nodig
voor nieuwe planten”. Jaren lang genoot ze van haar nieuwe status als tuinvrouw. Totdat…
Een aangetekende ofﬁciële enveloppe maakte een eind aan de droom. De lage prijs die ze
destijds betaalde voor het chalet was niet voor niets zo laag. Het bleek om een illegaal
gebouwd goed te gaan op een niet voor bewoning goedgekeurde plaats. Binnen de zoveel
tijd moest de oorspronkelijke staat hersteld zijn. Na de eerste paniek kwam de berusting.
“Nu ga je toch nog gelijk krijgen”, stelde ze vast. “Het wordt allemaal weer terug hei!”
Madelief
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RANDACADEMIE
ZO 25-04
APERITIEFCONCERT
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:

JEAN BRACKE
MARC VELDEMAN
OLYMPISCHE SPELEN 7 MEI TOT 16 MEI
FOTOTENTOONSTELLING
VAN GRIEKENLAND
DO 29-04
Autodidact Jean Bracke fotografeert sinds
VOORDRACHT

Naar aanleiding van de Olympische Spelen
in Athene van 13 tot 29 augustus geeft
Marc Veldeman duiding en achtergrondinformatie over het ontstaan van de spelen.
Aan de hand van beeldmateriaal en deskundige uitleg schetst hij de historiek van

’47. Met zijn natuurfoto’s bewijst hij dat
hij de kunst van de opname- en lichttechniek perfect beheert. De klassieke ﬁlmfotograﬁe draagt zijn voorkeur weg omdat ze
hem het meest inspireert tot creativiteit.
Jean Bracke behaalde met zijn werk
prijzen: de eervolle vermelding met
bronzen medaille op de internationale
fotowedstrijd ‘Photo Contest Nikon’ in

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.

de spelen en geeft hij een beeld van de
voornaamste evoluties die dit grootse
sportevenement onderging.

11u - De Moelie
tickets: 8,00 euro (kassa), 7,00 euro (vvk)

20u - De Moelie
Toegang: gratis.

Na het concert word je uitgenodigd op een
gratis aperitief.

Japan (1982), de publieksprijs op de
groepstentoonstelling ‘Art Meets Menagement’ in het cultureel centrum van SintPieters-Woluwe (1989). Hij nam ook deel
aan fotoworkshops en was lid van de
fotoclubs ‘Leica Club Gent’ en het ‘Pallieterke’. Zijn foto’s waren te bewonderen op
tentoonstellingen als: ‘Foto 9’, een
groepstentoonstelling in 9 Vlaamse trefcentra van Brussel met foto’s van Formule 1
of ‘Picturale Kunst in Beersel’ (1997). In
2001 nam hij deel aan de ‘Laatbloeiersacademie’ in De Meent en het jaar daarop
toonde hij zijn werk in de Kam in Wezembeek-Oppem.
vernissage op vrijdag 7 mei
van 20u tot 22u
zaterdag 8 en zondag 9 mei
van 10u tot 12u
zaterdag 15 en zondag 16 mei
van 10u tot 18u
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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? Elkaar beleefd 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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Al spelend Nederlands oefenen
Taalstages Nederlands
voor 5 tot 7-jarigen

Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar kunnen kinderen
van 5 tot 7 jaar spelenderwijs hun Nederlands oefenen. In het
muzikale ‘Atelier van Amadeo’ wordt niet alleen hun Nederlands
geoefend maar ook hun artistieke bewustwording gestimuleerd.
De kinderen ontdekken grote ‘klanksculpturen’. Het atelier
nodigt hen uit om deze bizarre instrumenten te bespelen en op
basis van de klanken een verhaal te vertellen. Samen met de
andere kinderen fantaseren ze op de muziek een verhaal dat ze
vervolgens vormgeven en verwoorden in een creatief atelier. Op
vrijdag geven de kinderen voor hun ouders een voorstelling.
Wanneer?
> 9 tot 13 augustus
Gemeenschapscentrum De Zandloper, Wemmel
> 16 tot 20 augustus
Gemeenschapscentrum De Lijsterbes, Kraainem
> 23 tot 27 augustus
Gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode
Het atelier loopt elke dag van 9u-16u, opvang mogelijk vanaf
8u30 en tot 17u. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal
15 kinderen.
Kostprijs: 100 euro per kind, 85 euro voor een tweede kind uit
hetzelfde gezin.
Info en inschrijvingen:
GC De Zandloper, tel 02 460 73 24
GC De Lijsterbes, tel 02 721 28 06
GC De Boesdaalhoeve, tel 02 381 14 51
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Skiën op 55 m boven de zeespiegel
Een dagje skiën met vzw ‘de Rand’

de “ploeg” werd bovengehaald. Het glijden begon. Tientallen
Super-G edities later zat het eerste ski- en boarduurtje erop en
werd ons gevraagd de piste te verlaten. De innerlijke mens mocht
niet verwaarloosd worden. Straffe verhalen vlogen in het rond en
de ene halve liter bier na de andere verdween in ’s mans keelgaten,
althans aan de tafel naast de onze. De gong en het tweede uur kon
starten. De eerder geleerde trucs werden toegepast en het verliep
voor iedereen al een stuk beter dan voordien. Dat tweede uur
duurde blijkbaar korter dan het eerste en weerom moesten de
“plekploasters” van ‘de Rand’ van de piste gehaald worden. Skipakken werden geruild voor de burgeroutﬁt en het geleende materiaal
werd teruggegeven. Een klein gevecht met de lockers en alles
bevond zich weer in ons bezit. Iets drinken in de berghut zat er
niet in wegens geen berghut. Dan maar de automaat geplunderd.
De busrit naar huis verliep opmerkelijk stil. De zon was al gezonken
bij het wederkeren en iedereen had zich geamuseerd.
Joris Roesems

Amper bekomen van de pijlen van die kleine dikke met zijn vleugeltjes werden wij weer in de realiteit geworpen en wel om even
poolshoogte te nemen in de overdekte skipiste van Peer. Je leest
het goed, op 15 februari stonden een heleboel skifanaten in de
vroege morgen te wachten op de twee bussen die ons richting
Snow Valley zouden voeren om aldaar te werken aan onze oh zo
gezonde geest in ons nog gezondere lichaam, of omgekeerd.
Men zegt wel eens dat de ochtendstond goud in de mond heeft,
doch daarvan was niet veel te merken. De heenreis verliep in alle
kalmte. Misschien waren alle snowboarders en skiërs zich aan het
voorbereiden op een verlaagd zuurstofgehalte, meestal het gevolg
van een grote hoogte, en bood een soort meditatie hiertegen
soelaas, wie weet? Ikzelf hield me op de vlakte omwille van een
moeheid die me niet vreemd is op zondagmorgen. Bovendien hielp
dit om de busreis te laten voorbijﬂitsen. Na een goede twee uur
rijden, frequente stops aan de gemeenschapscentra van ‘de Rand’
inbegrepen, kwamen we dan aan bij wat een van de grootste
diepvriezers van ons land moet zijn. Een schuinsoplopende balk
doemde op. De reconversie heeft haar werking duidelijk niet
gemist. Amper enkele minuten later waren “alle jeugdigen van
geest gelost” en stoomden ze naar de ingang. “Lord of the Board”
spookte door menig hoofd. Binnen bleek al snel dat we het best
kalm aan deden. Rond 12u30 binnengestormd, bleek dat we de
piste slechts om 13u mochten betreden. Tijd zat dus om botten te
passen, sticks te kiezen, latten te halen, of om uit te zoeken of je
“regular” dan wel “goofy” op die overmaatse strijkplank zou gaan
staan. Iedereen was van de nodige toebehoren voorzien, had zich
ingeduffeld tegen de genadeloze polaire wind en stond te wachten
op het “bandje” waarmee een vrije toegang tot de gletsjer mogelijk was. Klokslag één: let the beast go! Even een paar vriendelijke
kassiersters voorbij alsook de PR-man, om dan het sas in te duiken
en binnen te dringen in het grote koelvak met witte substantie
alwaar een constante temperatuur heerst van -1 à -2 °C. De groepjes
onderscheidden zich al gauw. Eerder, bij de inschrijving hadden we
duidelijk moeten maken of we al dan niet les zouden nemen. Om
een lang verhaal kort te maken, de mensen die de latten al eens in
de “boekskes” hadden zien staan, konden gratis en voor niks een
initiatie volgen om er zeker van te zijn dat ze niet met de helikopter teruggevlogen zouden moeten worden. Peer ligt niet ver van
Hasselt, vandaar. De basistermen en knepen werden aangeleerd en

Groenbon geeft ﬁnancieel steuntje
voor groenere buurten

Mensen die hun straat, wijk of buurt van meer groen willen voorzien, kunnen vanaf 1 maart een beroep doen op een ﬁnanciële
ondersteuning van de Vlaamse overheid. De afdeling Bos en
Groen heeft 1.000 ‘groenbons’ klaarliggen ter waarde van 250
euro. De groenbons kunnen alleen gebruikt worden voor projecten die de hele buurt ten goede komen, niet voor de inrichting
van de eigen voortuin. De aanvrager moet ook met minstens vier
andere personen uit de buurt samenwerken aan een project. Elk
project wordt allereerst voorgelegd aan het gemeentebestuur om
te kijken wat er mogelijk is. Daarna kan de aanvrager voor meer
technische informatie (bv. plantenkeuze, raming) een beroep
doen op een van de deelnemende tuincentra. De inzendingen
worden door de afdeling Bos en Groen beoordeeld en bijgestuurd
waar nodig. Op de website www.bosengroen.be wordt de hele
aanvraagprocedure in detail uitgelegd.

Worst, cheques en muziek
Vlaanderen Feest!

Van 1 tot 11 juli wordt er weer duchtig gefeest in Vlaanderen:
de 11-daagse, met de Vlaamse feestdag als hoogtepunt, mikt
opnieuw op zo veel mogelijk activiteiten die mensen bijeenbrengen. Ook dit jaar kunnen verenigingen, comités, gemeenten
of gewoon groepjes buren cheques reserveren als tegemoetkoming in de kosten voor feestelijke initiatieven. Omdat deze editie in het teken staat van de muziek is er een muziekbonus van
20,04 euro bovenop de cheque van 200,4 euro voor wie muziekmakers uit de eigen gemeente op het programma zet. Voor de
gemeentebesturen is er een speciale regeling waarover ze al per
brief werden ingelicht. Het publiek wordt over de feestcheques
geïnformeerd met een brochure die je kan aanvragen via de
Vlaamse Infolijn (T. 0800 3 02 01). Wie tijdens de voorbije jaren
iets organiseerde, krijgt de brochure automatisch toegestuurd.
Op de website www.vlaanderenfeest.be staat alle informatie,
samen met formulieren om cheques te reserveren. Dat moet wel
voor 11 mei gebeuren, en reikt zolang de voorraad strekt.
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

SINT-GENESIUS-RODE
De luisterlezerbus
21 april om 14u en 15u
Op woensdagnamiddag 21 april houdt een bus halt aan de Boesdaalhoeve. Niet zomaar een bus. Nee! De ‘luisterlezerbus’. Binnenin is er een heus minitheater ingericht. En weet je wat? Jouw
fantasie krijgt de vrije loop en dankzij heel wat interactieve
elementen word jij een deel van het verhaal. Het theater gaat
over Toontje en de Boekennoten. Wanneer Toontje naar school
loopt, verdwaalt hij in wonderlijke avonturen, ontmoet mensen
met sprankelende verhalen en gaat kopje onder in zijn fantasie.
Het kasteelpark, de boerderij, de oude melkerij en ook de doodgewone achtertuintjes verrassen hem bijna elke dag met nieuwe
ontdekkingen. Want Toontje geniet van boeken… Wedden dat je
achteraf met nóg meer plezier boeken zal lezen? Wie zegt dat
lezen saai is, moet even langs de ‘luisterlezerbus’ komen. Nadien
zal die zeker anders piepen! Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Prijs: 4 euro. Inschrijven verplicht.

Kunstkring 10x10
10 x 10 expo
23 april tot 2 mei
De formule luidt als volgt: 10 kunstenaars stellen elk 10 nieuwe
werken tentoon. Niet ieder jaar stellen dezelfde mensen tentoon,
zodat het keer op keer een nieuwe en afwisselende expo wordt.
Heel wat genres en stijlen komen aan bod. Niet voor niets is deze
expo in Sint-Genesius-Rode en omgeving een begrip waar ieder
jaar heel wat publiek op afkomt. Deelnemende kunstenaars dit jaar
zijn: Jos Bonehill, André Deraef, Martine Devel, Jacob de Vries,
Sarah Van Rompay, Anita Hayen, Patricia Horvath, Bob van Damme,
Chris Van Lil en Katrien Voets.
Vernissage: vrijdag 23 april vanaf 20u. Iedereen is van harte
uitgenodigd. Openingsuren: zaterdag 24 en zondag 25 april,
zaterdag 1 en zondag 2 mei van 13u30 tot 19u en van maandag
26 april tot vrijdag 30 april van 18u tot 22u.
De toegang alsook een informatieve catalogus zijn gratis.

Marlène Dorcena
Mésy
7 mei - 20u
Marlène Dorcena groeide op in Haïti, in een wereld waar tradities
erg belangrijk zijn. Religie en muziek hebben er steeds een belangrijke plaats ingenomen. In 1991 kwam Marlène zeven maanden
naar België om mee te spelen in een theatervoorstelling van het
Mechels Miniatuur Theater. Kort na haar terugkeer in Haïti vond
een militaire staatsgreep plaats. Marlène besloot om opnieuw een
vliegtuig richting Brussel te nemen. Vanuit ons land blijft ze zich
inzetten voor haar cultuur en de Haïtiaanse zaak. Marlène Dorcena
combineert de traditionele Haïtiaanse muziek met Afrikaanse
ritmes en jazzy harmonieën. Ze zingt in het Frans en Creools, haar
moedertaal. Op 7 mei stelt ze haar debuut-cd Mèsy (Creools voor
‘dank u’) voor. Het is een heel warme, wat melancholieke plaat, vol
traditionele creoolse liedjes met moderne, soms jazzy arrangementen. De Haïtiaanse volksliedjes die Dorcena op ‘Mésy’ vertolkt
behoren tot het collectieve geheugen van haar land.
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 en KAV
Turnen voor 50+ - De Moelie - 10u
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
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TEL. INFO

Teek-it-iezie

Rafting

Arras

0475 83 93 22

APRIL
17
18

14u

Ziekenzorg

Samenkomst

Schoolken Holleken

20

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 77 51

20

19u30

KWB

Cursus Rijbewijs

GC De Moelie

02 306 05 06

20

19u30

Quiltatelier

Patchwork en quilten

GC De Moelie

02 375 03 43

22

19u30

KWB

Cursus Rijbewijs

GC De Moelie

02 306 05 06

25

11u

Randacademie

Aperitiefconcert

GC De Moelie

02 380 77 51

27

11u

KBG

Paasfeest

GC De Moelie

02 380 83 85

27

19u30

KWB

Cursus Rijbewijs

GC De Moelie

02 306 05 06

28

19u30

KAV

Kookles ‘De smaak van Italië’

GC De Moelie

02 380 85 95

29

19u30

KWB

Cursus Rijbewijs

GC De Moelie

02 306 05 06

29

20u

Marc Veldeman

Voordracht ‘Olympische Spelen’

GC De Moelie

02 380 77 51

Chiro Sjoen

Aspi-café

Chirolokalen

02 380 86 50

30

MEI
4

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

4

19u30

KWB

Cursus Rijbewijs

GC De Moelie

02 306 05 06

6

19u30

KWB

Cursus Rijbewijs

GC de Moelie

02 306 05 06

7

20u

De Moelie

Vernissage Expo Jean Bracke

GC De Moelie

02 380 77 51

8

10u-12u

Jean Bracke

Expo Jean Bracke

GC De Moelie

02 380 77 51

GBS De Schakel

Schoolfeest

GC De Moelie

8
9

10u-18u

Jean Bracke

Expo Jean Bracke

GC De Moelie

02 380 77 51

9

10u

Cultuurraad

Zeepkistenrace testritten

GC De Moelie

02 380 77 51

9

14u

Cultuurraad

Zeepkistenrace

GC De Moelie

02 380 77 51

12

19u30

KAV

Moederfeest

GC De Moelie

02 380 85 95

15

10u-12u

Jean Bracke

Expo Jean Bracke

GC De Moelie

02 380 77 51

16

10u-18u

Jean Bracke

Expo Jean Bracke

GC De Moelie

02 380 77 51

18

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

02 380 83 85

18

19u30

Quiltatelier

Patchwork en quilten

GC De Moelie

02 375 03 43

20

14u

JeuLink - KBG

Petanquetornooi

GC de Moelie

02 380 39 89

25

14u

KBG

Ledenvergadering

GC De Moelie

02 380 83 85

27

19u30

KAV

Gespreksavond ‘Tafellinnen’

GC De Moelie

02 380 85 95

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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RANDACADEMIE
25-04 > 11u
APERITIEFCONCERT
De Moelie

MARC VELDEMAN
OLYMPISCHE SPELEN VAN
GRIEKENLAND
29-04
VOORDRACHT
De Moelie

JEAN BRACKE
07-05 tot 16-05
FOTOTENTOONSTELLING
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.

