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VAN DE REDACTIE
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Op naar de vakantie maar eerst
nog… verkiezingen
Het weekend van 7 en 8 mei zal zowat het
laatste drukke weekend geweest zijn voor
de naderende zomerperiode. Steeds meer
scholen wachten niet meer op het einde
van het schooljaar om hun schoolfeest te
programmeren, zo ook de Nederlandstalige
gemeenteschool, en naar gewoonte werd
het een spetterend schouwspel. Een dag
later zorgde de eerste zeepkistenrace voor
spektakel. Dit initiatief van de Cultuurraad
was een schot in de roos en is wellicht
voor herhaling vatbaar. Op de verkiezingszondag 13 juni organiseert diezelfde
Cultuurraad, samen met vrienden uit de
Franstalige gemeenschap van Linkebeek,
voor de tweede maal een ‘Open tuinen’dag. Meer informatie hierover vind je in
dit Sjoenke.
Voor gemeenschapscentrum De Moelie zit
het seizoen 2003-2004 er bijna op. Centrumverantwoordelijke Mark De Maeyer
blikt terug en geeft een overzicht van een
succesvol en razend druk seizoen. In het
juninummer krijgt de lezer een overzicht
van de programmering voor volgend
werkjaar dat op 5 september met de Gordel
van start gaat. Met de doortocht van de
16 km-wandeling zal de Gordel, in tegenstelling tot vorig jaar, opnieuw nadrukkelijker op Linkebeeks grondgebied aanwezig
zijn. Spijtig genoeg krijgen de gordelwandelaars het mooie Wijnbrondal opnieuw
niet te zien omdat het schepencollege ook
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nu weer de doortocht verbiedt. Vlaamse
wandelaars zouden de wandelweg immers
nog meer beschadigen, is hun deskundig
oordeel. Een wandelweg die men decennia
lang, zonder gordelaars, heeft laten
verkommeren.
De komende weken staan natuurlijk in het
teken van de Europese en regionale
verkiezingen op 13 juni. In de aanloop
daarvan werd de splitsing van ons kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
brandend actueel omdat de Vlaamse
burgemeesters uit deze kieskring van
oordeel zijn dat het niet meer kan dat
deze 40 jaar oude en rechtmatige Vlaamse
eis nog altijd niet werd ingelost. Zij
nemen het niet langer dat Franstalige
partijen voor federale en Europese verkiezingen in 35 Vlaams-Brabantse gemeenten
stemmen kunnen ronselen, tot diep in het
Pajottenland en bijna tot in Dendermonde.
Dat de Linkebeekse burgemeester niet tot
de groep van “opstandige” burgemeesters
behoort, is nogal vanzelfsprekend. Hij
mengde zich toch in het debat door via de
media te stellen dat deze zaak na 13 juni
bespreekbaar kan zijn. Maar daarbij
droomde hij al onmiddellijk van een
uitbreiding van het Brussels Gewest. In
het Standpunt maakt de redactie van
Sjoenke enkele bedenkingen bij deze
gevoelige kwestie.

STANDPUNT
03

Een verhaal met een
dubbele moraal
Dit verhaal begint in 1985. Toen werd door
het vreemde spel van de apparentering
van de stemmen bij de verkiezingen op
een volkomen wettelijke manier de Vlaming Toon Van Overstraeten verkozen voor
de Waalse Raad en de Franse Gemeenschapsraad. Toen hij zich daar daadwerkelijk aanbood om zijn mandaat op te nemen, werd hij in de twee gevallen direct
en volkomen onwettig uitgesloten. Als
gevolg daarvan hebben die twee Raden
onmiddellijk de kieswetgeving aangepast,
zodat zo’n situatie zich nooit meer zou
kunnen voordoen.
Nooit meer?
Onze Linkebeekse burgemeester vervult al
jaren de functie van verkozene in het
Vlaamse Parlement, eveneens volkomen
wettelijk verkozen. Hij behartigt daar de
belangen van de Franstalige inwoners van
zijn kieskring. En niemand die hem dat
recht ontzegt. Maar de stemmen daarvoor
werft hij niet alleen in het Vlaamse
Gewest maar ook in Brussel, waar de
inwoners niets te maken hebben met de
Vlaamse wetgeving. Dat is een gevolg van
het niet gesplitst zijn van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde. Zolang de wetgeving is zoals die is, respecteren wij die en
aanvaarden we een Franstalige verkozene
in het Vlaamse Parlement, zelfs als die
gekozen is door kiezers buiten het toepassingsgebied van de Vlaamse wetgeving.
Maar evenmin als de Franstaligen in 1985
vinden wij dit een gezonde situatie en wij

vinden dat de wetgeving hier ook aangepast zou moeten worden.
Dat de Franstaligen in Vlaanderen een
vertegenwoordiger in het Vlaamse Parlement zouden hebben, stoort ons niet. Dat
is democratie. Maar dan moet hij wel
gekozen zijn door de Franstaligen in het
rechtsgebied van dat Vlaamse Parlement
en uitsluitend door hen. En dat is wat de
splitsing van het kiesdistrict beoogt. En
dat is waarvoor wij pleiten.
De burgemeester van Linkebeek verdedigde in een artikel in De Standaard het
behoud van de status quo. Hij kapittelt
daarin vooral de houding van de “opstandige” Vlaamse burgemeesters. Zij moeten
de huidige wet respecteren en naleven,
vindt hij, en als illustratie beroept hij zich
op de eed die burgemeesters bij hun
ambtsaanvaarding hebben afgelegd om de
wetten van dit land en van de gewesten
na te leven.
Er staan ons in Linkebeek nog mooie
tijden te wachten als onze burgemeester
zich aan zijn eigen aanbevelingen gaat
houden. Eindelijk correcte toepassingen
van alle taalwetten, van de omzendbrief
Peeters, geen onnodige en dure processen
meer die de taalwetten tot onderwerp
hebben, een vlotte verhouding met de
Vlaamse overheid, misschien zelfs een
erkende bibliotheek en een goede verhouding met de plaatselijke cultuurraad…
De redactie
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Subsidies aan verenigingen
eindelijk bekend
Uit de gemeenteraad van 19 april
> De gemeentelijke subsidies aan verenigingen werden dit jaar niet zoals gebruikelijk samen met de gemeentebegroting
goedgekeurd. Een nieuwe verdeelsleutel
voor de jeugd- en sportverenigingen
zorgde voor vertraging zodat de lijst nu
pas aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Aangezien de verdeling voor deze
verenigingen vanaf nu a rato van het
aantal leden gebeurt, moesten die verenigingen hun ledenlijsten voorleggen.
Hierover ontstaat er een bij wijlen bitsige
discussie tussen de Schepen voor Sport en
de raadsleden van LK2000 omdat zij deze
ledenlijsten niet te zien krijgen. Enkel
voor de voetbalclub is er een document
van de Belgische voetbalbond met het
effectief aantal aangesloten leden. De
oppositie wil van de overige verenigingen
ook bewijsstukken te zien krijgen maar de
schepen zegt deze niet bij zich te hebben.
Wanneer de burgemeester voorstelt de
vergadering te schorsen om de documenten op te halen, tovert de schepen dan
toch plots de gevraagde documenten
tevoorschijn. Er wordt nog gebakkeleid
over het al of niet vertrouwelijke karakter
van dergelijke ledenlijsten. LK2000 stelt
voor dat in de toekomst elke jeugd- en
sportvereniging gewoon via een ofﬁcieel
document van hun nationale bond of
verbond hun ledenaantal zou bewijzen. De
voorgelegde subsidielijst (zie ook ‘Uit
goede bron’ blz. 6) wordt met 9 ja-stemmen en 3 onthoudingen van LK2000
goedgekeurd.
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> Om vlugger en soepeler te kunnen
overgaan tot het herstellen van voetpaden
en straten zou het goed zijn niet telkens
afzonderlijke aanbestedingen te moeten
uitschrijven en met verschillende aannemers te werken. LK2000 had deze werkwijze reeds gesuggereerd en de meerderheid gaat nu op dat voorstel in. Via een
openbare aanbesteding zal op basis van
opgegeven eenheidsprijzen voor een
welbepaalde tijd een aannemer worden
aangesteld. Het voorstel wordt eenparig
goedgekeurd. Een oppositielid wil weten
of de Schepen van Openbare Werken al een
planning van de noodzakelijke herstellingswerken opmaakte en dringt erop aan
dat er geen tijd zou worden verloren
omdat er genoeg werk aan de winkel is. De
schepen antwoordt dat hij momenteel met
de medewerking van een aantal inwoners
een inventaris opmaakt van de staat van
voetpaden en straten en nodigt de oppositie uit daaraan mee te werken.
> Ook voor het aangaan van de diverse
leningen voor de uitvoering van werken en
investeringen geeft de gemeenteraad het
college groen licht om een lastenboek op
te stellen waarin alle leningen van het
begrotingsjaar worden gegroepeerd, zodat
de goedkeurings- en gunningsprocedure
niet telkens voor elke lening apart moet
gebeuren. Via dit hoger globale leningsbedrag (voor 2004 is er in de buitengewone
begroting ongeveer 1.350.000 euro voorzien) kan wellicht ook een lagere intrestvoet worden bedongen.

> De oude kleedkamers en kantine van de
plaatselijke voetbalclub worden met
stookolie verwarmd zodat bij de bevoorrading de vrachtauto telkens over het
kunstgrasveld moet rijden. Om dit in de
toekomst te vermijden, en nu er nog een
nieuw gebouw bijkomt, wordt er overgeschakeld op gas. Het gemeentebestuur zal
de gasleiding tot op het sportveld doortrekken. Dat zal ongeveer 9.300 euro
kosten. Er wordt ook van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de openbare verlichting op de toegangsweg naar het sportveld met 6 lichtpunten uit te breiden;
kostprijs: 7.300 euro.
LK2000 gaat akkoord dat er, uit veiligheidsoverwegingen, meer verlichting
komt, maar betreurt dat ook in het aanpalende Bambospad de straatverlichting niet
wordt verbeterd. De oppositie wil van het
schepencollege ook vernemen wat het
zinnens is met de parking achter het
kerkhof. “De parking gaat beter verlicht
worden, maar wordt die ook heraangelegd
en uitgebreid of blijft de huidige toestand
behouden?”, vraagt een oppositielid, die
het college er attent op maakt dat in het
goedkeuringsbesluit van het BPA Den
Bocht de gemeente de raad kreeg maatregelen te treffen om het wildparkeren in
het natuurgebied tussen Schaveystraat en
de sportterreinen te verhinderen.
Het college bevestigt dat er geen sprake is
van een uitbreiding en dat men de clubs
aanraadt om zoveel mogelijk op de Hoeve
’t Holleken te parkeren. De schepen zegt
dat deze parking natuurlijk van vitaal
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belang is voor de sportclubs, maar beseft
dat een toenemend aantal wagens in dit
gebied wellicht voor problemen kan
zorgen.
> De herstelling van het wegdek van de
Hollebeekstraat (berg), het Woudpad, het
Op-Linkebeekpad en het Wijtsmanpad
heeft in de herfst van vorig jaar ruim
150.000 euro gekost en de raad keurt de
eindafrekening hiervan eenparig goed. De
oppositieleden willen van de schepen
vernemen hoeveel de verbeteringswerken
aan het Op-Linkebeekpad en het Wijtsmanpad uiteindelijk hebben gekost aangezien
zij de uitvoering van deze werken niet
goedkeurden. Grondige verbeterings- en
rioleringswerken aan deze buurtwegen
werden al enkele jaren in de begroting
voorzien, maar zijn vorig jaar in de koelkast gestopt bij gebrek aan overheidstoelagen. In afwachting kreeg het wegdek er
een voorlopig, nieuw asfaltlaagje; kostprijs ruim 25.000 euro. LK2000 vindt het
spijtig dat samen met de herstelling van
het Op-Linkebeekpad de trapjes die naar
de Kleindalstraat leiden (richting brug
onder de spoorweg) niet werden hersteld.
“Deze verkeren in slechte staat. Een
bewijs dat Linkebeek veel te weinig doet
voor de voetganger”, besluit een oppositielid.

Verschillende voetpaden liggen er bedenkelijk bij.

> LK2000 onthoudt zich bij het volgende
agendapunt dat gaat over een nieuwe
reeks herstellingswerken aan de Villa
Lismonde. Aanvullende werken aan het
dak, het plafond, de schrijnwerkerij en het
plaatsen van rookmelders gaan volgens de
raming de gemeentekas 15.200 euro
kosten.
> Nu de begroting van de politiezone werd
goedgekeurd, moeten de ingeschreven
bedragen in de gemeentebegroting worden
aangepast. In de gewone begroting stijgt
het aandeel van Linkebeek van 331.000
euro tot 408.000 euro en in de buitengewone begroting is er een daling van
15.500 euro naar 12.500 euro. Deze
aanpassingen worden zonder commentaar
goedgekeurd.
> Vervolgens worden aan de gemeenteraad
de rekening 2003 en de begroting 2004
van de vzw’s Hoeve ’t Holleken en Linkebeek Sport voorgelegd. Deze krijgen de
goedkeuring van bijna alle raadsleden; één
oppositielid onthoudt zich. De vzw Hoeve
’t Holleken sluit de rekening van vorig jaar
af met een boni van ongeveer 7.500 euro,
wat de gecumuleerde boni van de vorige
jaren op ruim 53.000 euro brengt. De
culturele activiteiten, de werkings- en
personeelskosten zijn verliesposten, maar
de verhuring van de zaal en andere lokalen
aan verenigingen en particulieren zorgt

voor bijna 40.000 euro aan inkomsten.
Wanneer de schepen niet op een vraag kan
antwoorden, komt een raadslid van de
meerderheid, tevens rekenplichtig toezichter van de vzw, plots in het Frans tussenbeide. Schepencollege noch oppositie
reageren en daarmee is het incident
gesloten.
Het boni van de vzw Linkebeek Sport
bedroeg vorig jaar bijna 16.000 euro. De
bijdragen van de ongeveer 500 leden en
de verhuring van de tennisterreinen
zorgen voor de grootste inkomsten.
> Tot slot van de openbare zitting keurt
de gemeenteraad, meerderheid tegen
minderheid, de eerste begrotingswijziging
2004 goed. Opvallend is de verhoging voor
de sneeuw- en ijzelbestrijding. Op deze
post was er 12.500 euro ingeschreven en
deze som is deze winter helemaal uitgestrooid zodat er nu een hoger bedrag van
20.000 euro wordt ingeschreven. De
oppositie heeft hier bedenkingen bij
omdat er bezwaarlijk van een strenge
winter gesproken kan worden. Op vraag of
het schepencollege zicht heeft op de
uitgevoerde prestaties van de strooiﬁrma
antwoordt de schepen dat een controle
niet eenvoudig is omdat de prestaties
meestal onverwacht en zelfs ’s nachts
plaatshebben.
In de buitengewone dienst van vorig jaar
is er een verhoging van 220.000 euro

Hoeve ‘t Holleken maakte in 2003 winst.
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extra noodzakelijk om de herstellingswerken aan de Van Dormaelstraat en vier andere straten te bekostigen. Voor dit jaar
zijn er ook al een aantal niet voorziene uitgaven in de begroting: de onverwachte aankoop van het huis aan de Dapperensquare alsook de hogervermelde herstellingswerken aan Villa
Lismonde en de aanleg van nieuwe nutsleidingen naar het
sportterrein.
> Van oppositiezijde wordt aangeklaagd dat in de aangepaste
begrotingstabels half april nog steeds gewerkt wordt met de
ramingen van het vorig dienstjaar, daar waar de deﬁnitieve
cijfers nu toch al zouden bekend moeten zijn. De nu voorliggende cijfers geven immers, net als de vorige jaren, de indruk
dat de gemeenteﬁnancies er niet zo best voorstaan. Maar ook
nu zal blijken dat, eens de deﬁntieve bedragen van vorig jaar
zijn ingeschreven, er een ruim overschot is en dit omdat de
meerderheid heel wat werken en investeringen niet heeft
uitgevoerd.
> In geheime zitting werft de gemeenteraad een werkman van
niveau E aan. Drie kandidaten slaagden in de selectieproeven en
op advies van de examenjury kiest de gemeenteraad eenparig
voor een kandidaat van Moldavische afkomst, die in dienst komt
voor een proefperiode van 6 maanden.
> De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de provinciegouverneur de benoeming van een onderwijzeres aan de Franstalige gemeenteschool laattijdig heeft geschorst. De gouverneur schorste de benoeming omdat betrokkene niet over het
vereiste taaldiploma beschikt, maar geeft toe dat de schorsing
buiten de wettelijke termijn gebeurde en de gemeenteraad zelf
maar moet beslissen om de onwettige beslissing in te trekken.
De benoeming van Franstalige leerkrachten zijn in verschillende
faciliteitengemeenten al geruime tijd een twistpunt omdat
Nederlandstaligen en Franstaligen de taalwetgeving terzake
anders interpreteren en de klachten bij de Raad van State
daarover nog geen uitsluitsel brachten. Aangezien deze slordigheid van het provinciebestuur en van de Vlaamse Minister van
Binnenlandse Aangelegenheden duidelijk in het voordeel van
deze Franstalige onderwijzeres is, blijft de Linkebeekse meerderheid uiteraard bij haar grote gelijk. De oppositie herhaalt
dat ze zich van deze benoemingen steeds heeft gedistantieerd.

De parking aan het sportveld wordt beter verlicht.
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Uit goede bron
Subsidides 2004
Ziehier de verdeling van de gemeentelijke subsidies aan verenigingen. Vanaf dit jaar zijn de toelagen voor jeugd-en sportverenigingen verdeeld in verhouding met het aantal leden. Hierdoor wordt het verschil van de toelagen aan deze verenigingen
opmerkelijk groter, maar uiteindelijk ontvangen ze allemaal
meer omdat ook het totale bedrag voor jeugd en sport werd
opgetrokken. De sportverenigingen gaven hun akkoord via de
Sportraad en de jeugdverenigingen zullen wellicht ook niet
protesteren. Tussen haakjes staan de subsidie van vorig jaar
aangeduid indien deze gewijzigd zijn. Bij de jeugd- en sportgroeperingen vermelden we eveneens het aantal opgegeven
leden.
1) Jeugdverenigingen
3.000 euro (2.500)
- Chiro Sjoen (91 leden)
711 euro (350)
- Guides et scouts catholiques (293 leden) 2.289 euro (1.900)
2) Sportverenigingen
- KHVL (voetbalclub) (213 leden)
- Hockeyclub (265 leden)
- Judoclub (89 leden)
- Peter Pan Football (63 leden)

2.575 euro (2.084)
871 euro (496)
1.082 euro (496)
364 euro (296)
258 euro (296)

3) Ontspanning en cultuur
- Choeur Saint-Sebastien
- Sint-Ceciliakoor
- PAC
- Kristelijke Bond Gepensioneerden
- Gepensioneerden Vie Montante
- Orchestre Camerata
- Toneelvrienden
- Linkebeeks Archief
- Aigle Royal
- Socio-culturele raad
- Ludotheek
- Choeur de la Vallée
- Choeur A Più Voci
- Petanqueclub voor Senioren
- Nationale Strijdersbond
- Bibliothèque des jeunes

2.825 euro (2.600)
100 euro (75)
200 euro (150)
100 euro (75)
250 euro
125 euro
300 euro (250)
100 euro (75)
250 euro (200)
100 euro (75)
150 euro (125)
750 euro
200 euro (150)
100 euro (75)
100 euro
125 euro
1.250 euro (1.115)

4) Sociale verenigingen
- Ziekenzorg
- Le Relais
- KAV
- KWB
- Gezinsbond
- Ligue des Familles
- La Maison
- 11 11 11
- Club de tricot
- Bloedgevers

(1.100 euro)
125 euro
125 euro
125 euro
125 euro
125 euro
100 euro
200 euro
125 euro
50 euro
250 euro
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Uitbreiding gemeentehuis
De gemeente Linkebeek is deﬁnitief eigenaar van het voormalig
bankgebouw aan de Dapperensquare. Tijdens de laatste gemeenteraad vermeldde de burgemeester terloops dat de deﬁntieve
verkoopsovereenkomst met de Fortisbank werd ondertekend. De
gemeente betaalde uiteindelijk 330.000 euro.
Ondanks het feit dat de politiediensten zullen overgebracht
worden naar dit nieuwe pand werd er boven de ingang naar de
huidige poltiekantoren nog het nieuwe logo van de eenheidspolitie aangebracht. Het zal wellicht geen toeval zijn dat de
Franstalige vermelding ‘Police’ de meest zichtbare kant kreeg
toebedeeld en de Nederlandstalige ‘Politie’ nog maar eens
letterlijk in de de hoek werd gedrukt. De verantwoordelijken
kunnen er maar beter voor zorgen dat dit op de Dapperensquare
gebeurt zoals het hoort.

Hollebeekstraat
Misschien nog eens goed nieuws voor de inwoners van de
Hollebeekstraat tussen het Schoolke en de brug van de spoorweg. De twee vorige delen van deze lange straat werden reeds
hersteld. Maar over de uitvoeringstermijn van de zogeheten
derde fase van de Hollebeekstraat waren de vooruitzichten niet
goed aangezien de toelagen van het Vlaams Gewest niet voor
2006 zouden worden binnengehaald. Nu ontving het gemeentebestuur een brief van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de
toelagen voor de rioleringswerken zijn toegekend. Het voorontwerp werd door de gemeenteraad reeds in juni 2001 goedgekeurd en intussen zijn de noodzakelijke onteigeningen aan de
gang. Als deze achter de rug zijn en de gemeenteraad de deﬁnitieve plannen goedkeurt, zou de aanbesteding van de werken in
het voorjaar van volgend jaar kunnen plaatshebben. Dit is
misschien een optimistisch scenario maar hoop doet leven en
men weet maar nooit.

Torenuurwerk
Volgens de wet moet er op het grondgebied van elke gemeente
minstens één openbaar uurwerk zijn. Bij ons is dat het torenuurwerk op de kerk. Na nazicht door een gespecialiseerde ﬁrma
bleek dat het mechanisme om de twee klokken te doen luiden
en het moederuurwerk aan vernieuwing toe waren. In overleg
met de kerkfabriek werd beslist dat deze de kosten van het
elektronisch luidmechanisme ten laste zal nemen; het gemeentebestuur de kostprijs van een modern moederuurwerk. Een
ﬁrma uit Holsbeek staat in voor de plaatsing die ruim 2.000
euro bedraagt.

Nieuw clubhuis
De Franstalige Hockeyclub startte vorige maand met de bouw
van een eigen clubhuis naast het synthetisch sportveld. De
gemeenteraad verleende de club hiervoor in 2002 de toelating
om op de grond van de gemeente te bouwen. Het gebouw van
twee niveaus bevat kleedkamers, een kantine met terras en een
keukentje. Voor de bouw moest een deel van ‘het sparrenboske’
eraan geloven. Naar wij vernemen, zijn de bewoners van het
achtergelegen Bospad niet erg te spreken over de komst van dit
nieuwe bouwwerk en zouden zij de hulp van een advocaat
hebben ingeroepen. Hun actie komt natuurlijk rijkelijk laat
aangezien er tijdens de periode van het openbaar onderzoek
geen enkel bezwaarschrift binnenkwam. Feit is dat met de
komst van die kantine de druk op deze natuurzone nog zal
vergroten en het risico verhoogt dat nog meer auto’s op de
parking achter het kerkhof zullen terechtkomen.
Ophaling van snoeihout
Wie de Gemeentelijke Medelingen leest, noteerde wellicht de
datum van de eerste ophaling van snoeihout. Deze nieuwe
dienst, die tweemaal per jaar zal gebeuren, heeft voor de eerste
keer plaats op dinsdag 27 mei. Het wordt nu afwachten of de
inwoners echt gebruik gaan maken van deze geboden kans om
hun snoeiafval op een gemakkelijke manier kwijt te raken.
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Linkebeek
vroeger en nu
Intermezzo bij Verrewinkel:
‘Naar Linkebeek’ door
Prosper Van Langendonck
Prosper Van Langendonck is Vlaanderens derde
grootste dichter uit de 19de eeuw. Dat hij Linkebeek
bewandeld heeft, blijkt uit het onderstaande gedicht, verschenen onder de titel ‘Zomerwandeling’
in het tijdschrift ‘Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle’ (1891). Een groep wandelaars, een “drieste
bent” zoals in de derde strofe staat, is vertrokken
vanuit de Sint-Elooishoeve (zie Sjoenke, nr 254). In
een gebalde stijl weet de dichter én het landschap
én de indrukken én de gemoedstemming weer te
geven! De tocht gaat langs de Scheeweg, het Bospad, het Schaveypad en rond de Schaveyhoeve naar
de Alsembergsesteenweg.
Op 27 juni 1954 heeft het Davidsfonds Linkebeek
dit pad ingewandeld. Bij die gelegenheid heeft
mijn vader een mooie commentaar geschreven die
o.m. verscheen in Sjoenke nr. 16, 17 en 19. Tot
een bewegwijzering is het niet gekomen omdat
het toenmalige gemeentebestuur weinig interesse
had voor cultuur. Misschien is dit bestuur kunstzinniger aangelegd en komt er 50 jaar later toch
nog een aanduiding, bijvoorbeeld beneden aan
het Scheewegpad?
Alex Geysels
Het is onmogelijk de sfeer van weleer weer te geven maar met
behulp van zeer oude foto’s trachten we die te benaderen. Buiten
het oude gebouw op de foto was er geen enkele woning in
‘t Scheeweg; men zag enkel een weids landbouwgebied waar het
koren stond te rijpen. De weg was smal, want men moest achter
elkaar lopen.

‘Zomerwandeling’
(Prosper Van Langendonck)
Zomergoud smelt in den kroes der korenzee;
streelensziek ritselt ze om ons met listig spel,
daar we nu ’t kronkelend pad bestijgen,
achtereen, naar de kruin.
Even bekruipt hen de lust om, in die zwoele zomerdag, af te dalen
naar het nabije koele Wijnbrondal. (foto 1)
Daarbeneên rust, in zijn tent van donker groen,
’t koele dal, even ontvlucht, en doet den blik
weiﬂen in wislend verlangen tussen
stil genot, steiler vlucht!
Maar dapper klimmen ze langsheen de velden, links en rechts van ’t
Scheeweg, tot boven. (foto 2)
Hoger streeft, nimmer voldaan, het gloeiend hart;
hoger zwoegt, rood van den tocht, de drieste bent.
Hijgend betreên we den rand en drukken
’s heuvelvlaks zachten zonk.
De laatste regel beschrijft kernachtig de hoogvlakte van het Bospad
die zachtjes naar beneden zinkt. Het bosje rechts bestond niet
zodat men - van bovenaf - de Schaveyhoeve kon zien, gebouwd
tegen de mollige bocht (= golvende ﬂank) van de dalkom. (foto 3)
Langs der kom mollige bocht verlokt en leidt
ginds de baan waar, in een wrong van wingerdloof,
loom van de gloeiende zon, de hoeve
sluimert haar zwoelen slaap.
Eindelijk bereikt men de statige Schaveywoonst en de wijk Parasol
waar er toen geen enkel huis stond en men verstomd wegzonk in
een oneindig korenveld. (foto 4 en 4 bis)
Dromenzwaar slentert de weg, van els en vlier
fris omgeurd, heen om de woon, en – schielijk stom –
zien we, als het land van belofte oneindig,
’t vergezicht blauw ontrold.
De laatste twee strofen beschrijven het rust- en vredegevend effect van
dit eertijds weids landschap omzoomd door het Kleetbos. (foto 5 bis)
Veld en wei, heuvel en dal, en vlakte en woud,
immervoort, vloeien ineen met grootsen zwier
golvend tot d’uitersten rand der aarde…
Verder door dringt de geest.
Ginds gewis, binnengereisd in ’t blauw verschiet,
achter ’t warm weemlend gestoei van aarde en lucht,
plukt men, van geurigen twijg, de bloeme van
zoete rust, zielevreê.
Tot slot een foto, genomen in het neerhof van de Schaveyhoeve, op
het einde van de inhuldiging in 1954. (foto 6)
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Chiro Sjoen
Zoals beloofd een verslag van de groepen die vorige maand niet aan bod kwamen. Deze keer kunnen jullie een verslag lezen van de wilde avonturen van de Jefkes, de Speelclub, de Rakkers en de Kerels. Veel
leesplezier!
Jefkes
Wie denkt dat de Jefkes schattige jongens
en meisjes zijn die heel rustig op een
stoel blijven zitten, heeft het goed mis!
Jawel, onze 5- en 6-jarigen zijn schattig,
maar ze doen zeker niet onder voor de
andere groepen. Ze hebben immers al de
broer van de paashaas bevrijd, hun lokaal
zelf geschilderd, kabouters geholpen,
echte prinsessen op bezoek gehad en nog
zoveel meer. Ja, ja, de Jefkes amuseren
zich te pletter bij de chiro, en het beste
moet nog komen. Ze gaan op weekend naar
Afrika en ze gaan mee op tentenkamp. We
zullen dus nog heel wat avonturen beleven. Spannend!
Rakkers
De rakkers vertrokken met de trein en
trekkersrugzak op weekend naar Leopoldsburg. Onderweg hielden ze zich bezig met
gezelschapsspelen, het maken van een
dasring en het spelen van treintikkertje.
Eenmaal aangekomen in zone Antwerpen
kregen we te horen dat de trein niet
verder dan Antwerpen-Berchem reed
omdat er een verdacht pakketje in Antwerpen Centraal was gevonden. Gelukkig
moesten wij juist in Berchem overstappen
op de trein met bestemming Leopoldsburg.
We kwamen in Leopoldsburg aan toen het
reeds donker was en het weer zeer guur.
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Na een bittere tocht door het dorp kwamen we eindelijk op onze slaapplaats toe,
de lokalen van Chiro Vrolijke Kring. Het
bleken propere en leuk ingerichte lokalen
te zijn. De rakkers installeerden zich
begonnen te spelen met de vele ‘i-lovetechno chill-out kussens’ die er aanwezig
waren. Na een initiatie rupsen (lees:
worstelen in slaapzak op een luchtmatrassenvloer) vielen ze dan afgemat in slaap.
De volgende ochtend waren we vroeg uit
de veren, want rakkers zijn als kippen, ze
staan op met de zon. Na het ontbijt bleek
aan hun kampenbouwdrift geen einde te
komen, wat resulteerde in en mega rakkerkampkussenslaapplaats. Een stevig
croque-monsieur middagmaal en een
siësta zorgden ervoor dat alle rakkers
terug de pist in waren. Joke, Laïla en
Katrien voegden zich intussen bij de
troepen. In de namiddag hebben we
muurke-shot gespeeld, het dorp verkend
en pannenkoeken gebakken voor het
zondagontbijt. Dan hebben we nog een
speciaal spel en baseball gespeeld en dat
allemaal in veel wind en af en toe een
regenvlaag. Het spaghetti-avondmaal was
dan ook welverdiend. Het nachtspel moest
afgeblazen worden wegens het slechte
weer. Wel hebben we een zangstonde
gehouden. Zondag ruimden we dan onze
boel op en trokken we terug huiswaarts.

Op de trein hebben we super kiekeboe
gespeeld. Toen we terug aan onze lokalen
kwamen, speelden we met de toppers
baseball. Tenslotte hebben we ‘uitgeravot’
op de rakkersground. Moe maar voldaan,
zijn we dan uiteindelijk terug naar huis
gekeerd.
Kerelweekend
Op vrijdag 17 april vertrokken we met de
volle twee kerels en twee leiding naar
Geel. Daar vond immers het verbonds- en
kerelweekend plaats. En het was de moeite. Meer dan 200 andere kerels en hun
leiding waren er ook. Het werd een tof
weekend, maar vermoeiend! We deden tal
van activiteiten, en hoewel we maar met
vier waren, lieten we ons niet doen. We
hebben laten zien dat de chiro van Linkebeek ‘zwaar mannen’ zijn. En dat Dries en
Gunne, als de beste de meisjes van andere
chirogroepen kunnen verleiden, is voor ons
geen geheim meer! Boodschap is: volgende keer allemaal mee, want dit was een
unieke ervaring.
Info: Chiro Sjoen, 02 380 86 50
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Alive and rafting
Teek-it-iezie

Na deze succesvolle dag smeden we al volop plannen om volgend jaar een driedaags raftingweekend te organiseren in de
Morvan (Centraal Frankrijk). Op kortere termijn nemen we op
15 mei deel aan de Adventure Trophy van de provincie VlaamsBrabant in Diest en nemen een zestal Teek-it-ieziers einde mei
deel aan een vierdaags raftingweekend in Zwitserland. In ieder
geval nogmaals dank aan al diegenen die er in Arras bijwaren.
Jullie enthousiasme is voor ons de beste motivatie om door te
gaan!
Info:
www.adventureteamlinkebeek.be

KBG

“50 Linkebeekse durvers gingen raften in Arras,
’t Is moeilijk te geloven dat er zoveel volk bij was.
Na 90’ rijden, kwamen we bij het kolkende water aan,
Snel het lichaam in de Long John en hop naar de raftingbaan.
Sommigen werden plots wat wit,
Amper enkele tellen voor die eerste helse rit.
Voeten in de riemen en verstand op nul,
De stilte werd abrupt verbroken door de stuurmans’ luid gebrul:
Links naar voren, rechts achteruit, “jumper” spring er ook maar
in,
Deze waterval houdt ons niet tegen, ik ben de baas, ik krijg
mijn zin!
Keer op keer werd het Franse water overwonnen door de Vlaamse vloot,
Een nat pak kon niemand deren, daarvoor was de drang te
groot.
Waande David zich al snel piraat,
En hield menig stuurman zijn bemanning paraat,
De vermoeidheid begon te wegen,
En velen kwamen de bekende hamer tegen.
Boot uit en wat nagenieten,
Nog wat opscheppen over het vele zweet dat we lieten,
Terug op weg en naar de Moelie dan maar,
Want bijna was ons avondeten gaar.
Als afsluiter een overheerlijke spaghetti,
Waarvoor onze dank Linda en Guy !
Dat Marc’s knie niet te erg was geraakt, maakte de dag niet
minder dan volmaakt.
Teek-it-iezie was weer eens op pad en we hebben weer dikke
pret gehad!”

Op 30 maart vierde KBG zijn jaarlijkse carnaval met medewerking van Jack. Zij leerde ons een dans aan in echte countrystijl
met jeans, geruit hemd, laarzen en een cowboyhoed. Er werden
ook een Prins en Prinses Carnaval gekozen. Jacks enthousiasme
werkte aanstekelijk, de mensen die anders niet van hun stoel
komen, lieten hun verleiden door de dansjes. Onze kleinkinderen zouden zeggen ‘keineig’. Men zegt soms ‘goe zot moede zijn’
om daar je kostbare tijd in te steken en dat allemaal gratis en
voor niets nog wel. Gelukkig zijn er nog mensen zoals Jack die
er anders over denken en tevreden zijn met een welgemeend
dankwoord: dank je.
21 juni: Op de langste dag van het jaar nemen wij deel aan de
‘KBG-seniorensport Ontmoetingsdag’ in Tervuren voor een vrije
wandeling, een matchke petanque en een kennismaking met
ﬁtness.
19 juli: doen we een daguitstap met het verbond naar Calais,
Cap Griz Nez, Cap Blanc Nez en Wissant.
25 juni: gaan we met het openbaar vervoer naar Blankenberge
voor een bezoek aan Sealife waar honderden zeedieren te zien
zijn. Van de kleinste garnaal tot zeepaardjes, reuzenkreeften,
noordzeehaaien en roggen.
Info:
Julia Degreef, 02 380 83 85.
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Open Tuinen
Cultuurraad
13 juni - 11u tot 18u
Op zondag 13 juni organiseert de Cultuurraad, in samenwerking
met een aantal mensen uit de Franstalige gemeenschap, de
tweede editie van Open Tuinen.
Tussen 11u en 18u kan je een aantal tuinen bezoeken. Vooraleer
op ontdekkingstocht te vertrekken, moet je je inschrijven en
een brochure ophalen waarin de adressen van de opengestelde
tuinen staan vermeld. Daarnaast vindt je in deze brochure ook
de wegbeschrijving naar de verschillende tuinen en een korte
omschrijving van de te bezoeken tuinen. De brochure, die
tevens dienst doet als toegangsbewijs voor de tuinen, kan je op
drie plaatsen ophalen:
> GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14
> Hoeve Holleken, Hollebeekstraat 212
> Villa Lismonde, Dwersbos 2
Het inschrijvingsgeld (voor de aanschaf van de brochure)
bedraagt 3 euro. Per deelnemend groepje moet slechts één
brochure worden aangekocht. Op sommige plaatsen wordt
randanimatie voorzien. Voor de huizen waarvan je de tuin kan
bezoeken, staat telkens een vlagje opgesteld. En nu maar hopen
dat de zon onze gids mag zijn…

Gezinsbond
De paasvakantie zijn we sportief gestart. Met twaalf zijn we op
3 april richting schaatsbaan in Vorst getrokken. Uiteraard
gingen alle kinderen zonder verpinken de schaatsbaan op;
enkele minuutjes terughoudend maar dan voluit. Voor de drie
volwassen begeleiders lag de zaak iets moeilijker. Katlijn en
Tina hadden duidelijk nog op de schaatsbaan gestaan. Na wat
voorzichtig uitproberen maakten zij vlot rondjes. Voor mij was
het letterlijk de eerste keer dat ik me op glad ijs waagde. En dat
heb ik geweten! Gelukkig is het terrein stevig afgebakend wat
je in nood steeds een houvast biedt. En de kinderen, die
schaatsten ondertussen lustig door: zelfs sprintjes, net nog
geen pirouetten, maar ze kunnen het. Wat goed dat de school
hen met alle mogelijke sporten laat kennismaken. Besluit: een
leuke namiddag en zeker voor herhaling vatbaar.
Onze volgende activiteit is ‘koken met kinderen’ op 12 juni.
Thema en andere informatie krijgen onze leden eerstdaags in de
bus.
Ondertussen zijn we terug gestart met de conditietraining. Als
je interesse hebt voor een sessie ‘steps’ o.l.v. Kristel is het nu
de moment om een proeﬂes bij te wonen. De outdoortraining
van zondagmorgen met Els gaat eveneens verder. Voor meer
informatie kan je steeds terecht op 02 380 59 75.
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In mei legt JeuLink een ei
De maand mei is enorm druk voor JeuLink. Vooreerst was er de
zeepkistenrace waar JeuLink natuurlijk ook aan deelnam en
waar de meest frisse pinten uit de omtrek door JeuLink-leden
werden getapt. Na het succes van onze eerste ﬁlm, hebben we
besloten om nog eens een ﬁlmavond te organiseren. Deze zal
plaatsvinden op dinsdag 11 mei om 20u in de Moelie en de
ﬁlm is ‘Cidade de Deus’ of ‘City of God’, een ﬁlm van Katia
Lund en Fernando Meirelles. De ﬁlm gaat over twee jongens die
opgroeien in de meest beruchte buurt ter wereld: de Cidade de
Deus in Rio de Janeiro. In hun poging aan de armoede te
ontsnappen, slagen ze allebei een andere weg in. De ene wordt
fotograaf; de andere drugsdealer. Om het vervolg te weten,
nodig ik jullie uit op onze ﬁlmavond.
Op 20 mei doen we in samenwerking met de KBG een ‘pastispétanque tornooi’ op de weide aan de Moelie. Iedereen is
uitgenodigd om een pastiske te komen drinken of een balleke te
werpen.
En omdat we het heel tof vonden de eerste keer, komt er op
29 mei tussen 19u en 23u weer een ‘Luna Park Sessie’. Dit is
een avondje waar iedereen een spelletje kan komen spelen op Xbox of Playstation. Deze keer proberen we het op een groot
scherm.
Zo, dit was het voor de maand mei, maar er zijn nog tal van
activiteiten die eraan zitten te komen. De maand juni zal kalm
zijn door de examens, maar in de vakantie hebben we alvast
gepland om naar Marktrock te gaan. In september organiseren
we een graﬁtti-cursus.
Tot slot wil ik onze studenten een goede blok en fantastische
examens toewensen en wil ik ook Ben proﬁciat wensen met zijn
zwarte gordel. Salukes!
Het jeulink-team
Info: jeulink@hotmail.com of tel. Jim, 0486 38 28 19.

KHVC Linkebeek
De voetbalclub van Linkebeek krijgt een nieuwe trainer. Alain
Nekkebroek, momenteel trainer in Essene, zal vanaf volgend
seizoen de eerste ploeg trainen. Wegens onenigheid heeft het
bestuur de vorige trainer ontslagen. Momenteel springen twee
hulptrainers in als trainers ad interim. De laatste thuiswedstrijd
van dit seizoen zal bij het verschijnen van dit Sjoenke zijn
gespeeld (op 25 april tegen Berchem). Wat de jeugdtornooien
betreft, zetten de junioren en miniemen in mei nog eens hun
beste beentje voor. We wensen de voetbalploeg alvast veel
succes met de nieuwe trainer.

COLUMN
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Plantaardigheden
Professioneel
De afgelopen twee jaar was de tuin voor ons door allerlei
gebeurtenissen in de familiale kring niet meer onze hoofdbekommernis. Het onderhoud beperkte zich tot grasrollen en het
enigermate onkruidvrij houden van de borders. En omdat de
taakverdeling in het tuinwerk bij ons niet anders is dan bij alle
andere tuinierende echtparen was het mijn man die opmerkte
dat de tuin ons letterlijk boven het hoofd gegroeid was en dat
professionele hulp vereist was, wilden we ooit weer daglicht
zien.
Via-via kregen we de coördinaten van een groep Polen die aan
tuinonderhoud deed en op een mooie ochtend stond er een Pool
op de stoep om eens poolshoogte te nemen. “De ligusterhagen
moeten teruggebracht worden tot op een meter, de haagbeukhagen tot op 2 meter hoogte en de laurierkersen moeten weer
keurige bollen worden”, instrueerde mijn man. “ça va”, zei de
Pool gelaten. “De struikrozen in de borders moeten gesnoeid en
van de klimrozen moeten de oude takken eruit en nieuwe takken
geleid worden.” “ça va”, knikte hij opnieuw. “De budleia’s
moeten tot op een halve meter teruggebracht worden, de
hydrangias Annabel tot eenderde teruggesnoeid en aan de
andere hortensia’s moet nu nog niet geraakt worden wegens
gevaar van late nachtvorst; de hypericums mogen ﬂink onder
handen genomen worden en de viburnums…” “ça va.” Op de een
of andere manier kregen we de indruk dat de man toch niet echt
begreep waar het om ging en dus exit Poolse beunhaas.
Na wat verder rondvragen kregen we het adres van een bouwvakker die in zijn vrije tijd tuinen onderhield en wat later
kregen we bezoek van een stevige kerel, voor de gelegenheid
gekleed in een geruit houthakkersshirt, die onze verwaarloosde
tuin met zichtbaar genoegen bekeek. Dat zou heel wat werk
betekenen! De hagen vormden geen probleem, hoewel hij die

twee meter van de beukenhaag graag nog verder zou willen
terugbrengen. En dat we van sommige struiken de takken maar
tot eenderde wilden insnoeien, vond hij ook maar niets. ‘De
beuk erin’, was duidelijk zijn motto. Zijn pas aangeschafte
snoei- en zaagmateriaal moest renderen! Ook deze bijklussende
bouwvakker vond geen genade in de ogen van mijn man.
“Genoeg gesukkeld met amateurs”, vond hij en hij zocht naar de
Gele Gids. Een paar dagen later zagen we ineens een klein
parmantig mannetje, keurig in het groen gekleed, met notaboekje door de tuin stappen. “Laten we eerst maar even kijken
waar we over praten voor we praten”, vond hij. En nog voor mijn
man met zijn uitleg kon beginnen, moest hij zijn mening kwijt.
Die ligusterhaag, die moest helemaal niet gesnoeid, maar
helemaal vernieuwd worden. En hoe konden we die viburnum
burkwoodii zo laten verwaarlozen en de robinia was totaal
verkeerd gesnoeid en hoe we nog ooit dachten bloei te krijgen
in de boompioen was hem een raadsel. En nu hij er toch was:
ons gazon leek nergens op en moest ineens opgeschept worden
en vervangen door een nieuw. En o ja, het was weliswaar zijn
job niet, maar er moest dringend iemand komen om die grote
kersenboom weer vorm te geven en die Kiftsgate roos die erin
slingerde moest er toch absoluut uit… En zo ging het nog wel
even door. Zo, daar konden we het mee doen!
Verslagen keken mijn man en ik elkaar aan. Hadden we dan al
die jaren alles helemaal verkeerd gedaan? “Zullen we het toch
maar weer zelf doen”, suggereerde hij. We komen er wel uit,
samen. Met de hulp van de zoon van de buurman voor het zware
werk. Geen Poolse beunhaas, bijklussende bouwvakker of
betweterige vakman zal ons het plezier en de voldoening van de
tuin afnemen!
Madelief
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Nieuws uit de Moelie
Prachtig seizoen 2003-2004 bijna achter de rug

Kinderen genoten met volle teugen van al die leuke activiteiten in de Moelie.

Het seizoen 2003-2004 loopt stilaan ten
einde en de podiumprogrammering van de
Moelie is aan een ‘zomerslaap’ begonnen.
De tijd van terrasjes en barbecues breekt
immers aan en dan is het geen weer om in
een donkere zaal te zitten.
Dit is ook het ogenblik om even terug te
blikken naar wat het voorbije werkjaar
heeft gebracht. In het volgende nummer
van Sjoenke geven we een overzicht van
de programmering voor het seizoen 20042005. Hou je agenda dan bij de hand want
het belooft een boeiend werkjaar te
worden met tal van voorstellingen die niet
te missen zijn. Maar nu eerst even terug
naar oktober 2003.
We startten op 3 oktober 2003 met het
countryprogramma ‘Jumbalaya’. Een goed
gevulde zaal smaakte dit mooie en technisch verzorgde optreden al had het
publiek iets meer bekende covers verwacht. De kleinsten onder ons werden het
voorbije werkjaar verwend met voltreffers
tijdens de woensdagnamiddagen: kinderanimatie met producties als ‘Papa Chico
Team’, Theater Pepijn met ‘Kan je trollen
wel vertrouwen?’, Toneelkring Harlekijn
met ‘Fanta… Zie wat ik zie’ waarin juf
SJOENKE I jaargang 44, nr 256 mei 2004

Sandra meespeelde, de mega-coole Fluo
Flits Fuif en Freds Kindercarrousel.
Het Festival van Vlaanderen, met optreden
van Frank Braley (piano) en Roel Dieltiens
(cello), vormde een hoogtepunt van het
afgelopen seizoen. Een schitterend concert voor een bomvolle zaal. De Toneelvrienden van Linkebeek zetten hun beste
beentje voor in de voorstelling ‘Oud ja,
maar nog niet versleten’. De tweede editie
van het regionaal Free Podium ‘Zennetoer’,
in samenwerking met JeuLink, lokte heel
wat jongeren naar het centrum. Connie
Neefs en Jean Bosco Safari sloten het
najaar af met de mooie familievoorstelling
voor jong en oud (De Dromendief).
Begin 2004 was het lachen geblazen met
de derde editie van Bonjour Micro, alhoewel de acteurs de hoge verachtingen niet
helemaal konden inlossen. Voor volgend
seizoen hebben we reeds een ander humoristisch programma in petto. Raymond van
het Groenewoud bracht het beste van
zichzelf tijdens de uitverkochte voorstelling ‘Scheinhund’. Net als bij Raymond,
speelde het Echt Antwaarps Theater voor
een volle zaal. Het Sint-Ceciliakoor, samen
met de klas ‘Samenspel’ van de Orfeusaca-

demie sloot het seizoen af tijdens het
aperitiefconcert van 25 april. Het werd
een afsluiter van formaat. 26 koorleden
onder leiding van Eric Kirsch en 30 muzikanten onder leiding van Ludwine Beukels
leverden een prachtprestatie en brachten
een zeer gesmaakt optreden. Afwisselend
zong het koor en speelde het orkest. Het
concert werd afgesloten met ‘Land of Hope
and Glory’, gezamenlijk gebracht door koor
en orkest. Neem daarbij nog vijf druk
bezochte theatervoorstellingen in het
kader van de schoolprogrammering en we
komen tot een mooi geheel van podiumactiviteiten.
Aan de groepstentoonstelling met het
moeilijke thema ‘De werkende mens’
namen 17 kunstenaars deel. Meer dan 250
personen bezochten deze boeiende expo.
Een schot in de roos was zeker de tentoonstelling van kindertekeningen ‘kleurENkunst’. Dit samenwerkingsproject tussen
GBS ‘De Schakel’, Kunstkring Complex en
De Moelie stelde een zestigtal prachtige
kunstwerken tentoon en mondde uit in
een project waaraan heel de schoolgemeenschap deelnam. De reacties op deze
expo waren zeer lovend. De fototentoon-
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‘KUNST… NATUURLIJK’
GROEPSTENTOONSTELLING

stelling van Jean Bracke loopt nog tot 16 mei en is zeker de
moeite waard om te bezoeken.
De taallessen Nederlands werden gevolgd door meer dan 40
personen, de werking van JeuLink werd heropgestart en de
sportclubs werden ondergebracht in het ‘Sportoverleg’.
Studio@etude startte in januari met wekelijkse danslessen voor
jong en oud. Het aantal receptieve activiteiten nam gedurende
het voorbije seizoen in die mate toe dat er vaak werd vergaderd
tot in de keuken en de artiestenkleedkamers. Tijdig lokalen
reserveren, is dan ook meer dan ooit de boodschap.
Dit alles resulteerde in een bijzonder druk werkjaar, dat overigens nog niet ten einde is. Het secretariaat van de Moelie zal

Sint-Ceciliakoor en Orfeus Academie brachten een mooi concert.

gesloten zijn van 19 juli tot en met 8 augustus. Op maandag 9
augustus staan we opnieuw in de startblokken voor het komende werkjaar. Maar eerst laden wij de batterijen op tijdens een
hopelijk snikhete zomervakantie.

Elk jaar organiseert GC De Moelie tijdens het kermisweekend van
oktober een groepstentoonstelling voor amateur-kunstenaars
uit Linkebeek en omgeving. Wij nodigen al wie op de één of
andere manier creatief bezig is met tekenen, schilderen, boetseren, fotograferen, patchwork, enzovoort uit om tijdens de
volgende editie een aantal van zijn/haar werken in de Moelie te
exposeren. Het thema waarover deze tentoonstelling gaat,
is door de programmeringscommissie van de Moelie vastgesteld
op ‘kunst… NATUURlijk’. Alle onderwerpen die te maken hebben
met ‘natuur’ in de ruime zin van het woord kunnen aan bod
komen (bomen, bloemen, landschappen, waters…). Linkebeek is
immers een prachtige en zeer groene gemeente. Het lag dan
ook voor de hand dat het thema ‘natuur’ vroeg of laat aan bod
zou komen. Iedere kunstenaar mag drie werken inleveren.

Inschrijven kan tot zondag 26 september 2004. Voor meer
informatie kan je steeds terecht op het secretariaat van de
Moelie, tel. 02 380 77 51.
De vernissage heeft plaats op vrijdag 8 oktober van 20u tot
22u. Je kan ook komen kijken op zaterdag 9 en zondag 10
oktober van 14u tot 18u.

Mark De Maeyer
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Burgemeesters weigeren informatie
te verspreiden

Tele-Onthaal zoekt nieuwe
vrijwilligers

Vlaams Minister van Leefmilieu Jef Tavernier (Groen!) vraagt de
faciliteitengemeenten nogmaals de informatie over de Groenbon aan hun inwoners te willen verspreiden. De Groenbon geeft
mensen die hun straat groener willen maken een ﬁnanciële
steun van 250 euro. Begin maart bleek dat Drogenbos en Linkebeek deze Groenbon niet willen verspreiden omdat hij enkel in
het Nederlands is gesteld. “Wie de informatie in het Frans wil,
kan die krijgen op aanvraag”, zegt Tavernier. “Het interesseert
mij niet of er in Drogenbos ‘un chêne’ dan wel ‘een eik’ wordt
aangeplant, als er maar meer groen in de gemeente komt. Ik
meen wél dat de inwoners van de faciliteitengemeenten dezelfde rechten hebben als de inwoners van de andere Vlaamse
gemeenten. Dat kan pas als ze er ook over geïnformeerd worden. Enkele burgemeesters beslissen blijkbaar dat niemand in
hun gemeente mag weten dat de Groenbon of voordien ook de
brochure ‘Adem Diep In’, met tips over gezonde lucht, bestaat.
Ik betwijfel of dat goed burgemeesterschap is. Ik zou net
proberen om zoveel mogelijk mensen te informeren over de
stimulansen die de Vlaamse overheid hen aanbiedt.”
De burgemeesters van Linkebeek en Drogenbos baseren hun
weigering op artikel 24 en artikel 34 par. 1 van de wetten op
het gebruik der talen in bestuurszaken. “De plaatselijke diensten die gevestigd zijn in de randgemeenten stellen de berichten, mededelingen en formulieren, die voor het publiek bestemd
zijn, in het Nederlands én het Frans op”, zo lieten de burgemeesters weten.
Nochtans is de omzendbrief van 7 oktober 1997 klaar en duidelijk: publicaties van de Vlaamse overheid moeten altijd in het
Nederlands worden verspreid. Indien inwoners van de faciliteitengemeenten erom verzoeken, kunnen zij een vertaling krijgen. De weigering van Calmeyn en Van Eyken bewijst nogmaals
dat zij het niet nodig achten om hun inwoners correct te
informeren. Zo ontnemen ze natuurlijk ook de Franstalige
inwoners de mogelijkheid om diezelfde brochures in vertaling
aan te vragen, want ze weten niet eens dat ze bestaan. “De
Groenbon groeit uit tot een echt succes. Het concept is eenvoudig. De mensen voelen zich aangesproken. Dat maakt het des te
erger dat de burgemeesters ze om communautaire redenen niet
willen verspreiden. Een goede burgervader zou het anders
aanpakken”, concludeert Tavernier.

Elk jaar bellen er zo’n 120.000 mensen naar het nummer 106 van
Tele-Onthaal. Omdat ze met iemand over hun zorgen, angsten of
problemen willen praten. Dag en nacht zit er iemand klaar om
te luisteren naar een medemens in nood. De telefonische
opvang gebeurt door vrijwillige medewerkers. Wil ook jij graag
een verschil maken in onze maatschappij? Wij staan klaar om je
te verwelkomen. Diploma’s vragen we niet. Betrokkenheid,
luisterbereidheid en een engagement van enkele uren per week wel.
We beloven je van onze kant een gerichte opleiding, blijvende
begeleiding en een aangename werkomgeving. Bel 106 of schrijf
naar PB 1869, 1000 Brussel, e-mail: brussel@tele-onthaal.be

Welke taal wanneer?
Vragen over de taalwetgeving
Met de complexe taalwetgeving in ons land worden vooral
mensen uit Brussel, de faciliteitengemeenten of de Vlaamse
rand geconfronteerd. Maar niet uitsluitend. Wat bijvoorbeeld
als je een campagne wilt voeren waarmee je de anderstalige
inwoners van je gemeente wilt bereiken? Wat met een folder
voor een toeristische stadswandeling? Wanneer moet het in het
Nederlands, wanneer heeft iemand het recht om in een andere
taal te worden geholpen en welke taalverplichtingen hebben
bedrijven of scholen? De regels zijn niet eenvoudig en het
antwoord is soms moeilijk te vinden. Bij het Steunpunt Taalwetwijzer geeft een specialist een objectief, juridisch onderbouwd en gedocumenteerd antwoord op speciﬁeke vragen. Het
is op werkdagen van 9u tot 19u bereikbaar via de Vlaamse
Infolijn, 0800 3 02 01, of via het e-mailadres
taalwetwijzer@vlaanderen.be
Via de Vlaamse Infolijn kan je ook de gratis brochure ‘De taalwetwijzer. Welke taal wanneer?’ bestellen.
Op www.taalwetwijzer.be staan de belangrijkste regels bondig
uitgelegd. Informatie over het gebruik van talen kan ook bij:
taalloket@derand.be

www.fuifpunt.be maakt fuif
organiseren makkelijker
Organisatoren van fuiven en feesten kunnen voortaan met hun
vragen terecht op www.fuifpunt.be. Ze vinden er organisatietips
en informatie over regelgeving, veiligheid en preventie. De site
is de eerste realisatie van een samenwerkingsverband van
verschillende jongerenorganisaties, met steun van de Vlaamse
overheid. Het is immers al lang een veelgehoorde klacht van
jongeren dat een fuif organiseren zo moeilijk is. Vanaf september komt er on-line-informatie voor jeugdraden, schepenen van
jeugd, burgemeesters, politie, preventiediensten en dergelijke.
In december kunnen tenslotte ook zaaluitbaters op de website
terecht.
Info: www.fuifpunt.be
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Overgrote meerderheid tegen verdere
verfransing Vlaamse rand
Enquête Halle-Vilvoorde Komitee
geeft sensationele cijfers
De verfransing van de rand. Als inwoners van de rand dit onderwerp ter sprake brengen, worden ze door mensen die wat verderop wonen meewarig aangekeken. ‘Zo’n vaart zal dat wel niet
lopen.’ Ook de politiek gaat er in een wijde boog omheen. Het
Halle-Vilvoorde Komitee, moe van al dat gepraat, wilde eindelijk
eens weten wat de houding van de bewoners uit de rand is ten
aanzien van de Franstalige migratie vanuit Brussel. Op 10 maart
werden de resultaten van de bevraging door het peilingsbureau
ITC naar buiten gebracht. De resultaten kunnen ronduit sensationeel genoemd worden.
Bijna 77% van de ondervraagden vindt dat de migratie van
Franstaligen afgeremd moet worden. Bij de Nederlandstaligen
loopt dit cijfer op tot 82%. Ook 26% van de Franstaligen in de
rand is niet blij met de Franstalige migratie en vindt dat die
afgeremd moet worden. De meeste mensen zijn bang voor een
verdere verfransing (68%) en de mentaliteit van Franstaligen
(51%). Ze hebben schrik dat ze zich met de tijd een vreemde in
de eigen gemeente zullen voelen. Opvallend is nog dat 38,6%
van de Franstaligen in Asse-Halle-Vilvoorde zich ‘Vlaming’ voelt
en dus stelt zich te willen integreren in de Vlaamse rand.
Mensen die de migratie van Franstaligen willen promoten, zien
dit vooral als “de situatie behouden zoals ze is” of willen een
culturele diversiteit.
“Opmerkelijk is dat elke ondervraagde een uitgesproken mening
heeft gegeven. Niemand maakte gebruik van ‘geen mening’ en
dat is werkelijk uitzonderlijk in dergelijke enquêtes. Dit wil
zeggen dat deze problematiek de inwoners sterk bezighoudt”,
stelde onderzoeker Geert Suvée van ITC vast. Opvallend is ook
dat de prijzen van huizen en gronden pas als vijfde argument
wordt gegeven voor het afremmen van de Franstalige migratie,
terwijl op het terrein toch dikwijls blijkt dat (jonge) Nederlandstaligen om die reden hun gemeente verlaten. De emotioneel-psychologische argumenten over franstaligheid wegen dus
blijkbaar nog sterker door.
Met de resultaten van deze enquête in de hand vraagt het
Halle-Vilvoorde Komitee dat de beleidsmakers rekening houden
met deze gevoeligheden en de verfransing in de rand afremt.
Dat kan door maatregelen op vlak van ruimtelijke ordening,
maar ook door de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel. Nu blijkt
dat de bevolking van de rand wel degelijk wakker ligt van de
verfransing in haar regio pleit het Halle-Vilvoorde Komitee voor
een krachtiger en gecoördineerder beleid voor de Vlaamse rand.

RandRevue zoekt acteurs en
kinderkoren

RandRevue, een wervelend totaalspektakel gemaakt door
mensen uit de rand, staat in het voorjaar 2005 op de planken
van de zes centra van vzw ‘de Rand’. Verschillende podiumkunstenaars brengen in verscheidene kunststijlen een ambitieus
theaterproject. Al zingend, dansend, acterend, musicerend...
wandelen ze langs de absurde, diep menselijke paden van het
leven. Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde professionele
amateurs uit verschillende verenigingen van de rand. Voor hen
geen grenzen, maar samenwerking, creativiteit en plezier. Het
resultaat zal een verrassend beeld opleveren van het podiumtalent uit de rand.
> RandRevue is nog op zoek naar acteurs en kinderkoren. Meer
bepaald een achttal acteurs (vier mannen en vier vrouwen) die
op vrije basis en met talent willen meewerken. Acteurs die
promotioneel, voor hun vereniging of voor zichzelf, hun acteerkunsten willen tonen voor een ruim publiek. De acteurs die we
zoeken, moeten een monoloog of dialoog kunnen dragen en
uitstralen (+/- 5 minuten), op 10 juni van 18u tot 22u een
eerste werkmoment meemaken in gemeenschapscentrum De
Bosuil in Jezus-Eik, vanaf september 2004 minstens eenmaal per
week kunnen repeteren, de week van 14 februari 2005 tot 17
februari 2005 de avonden vrijhouden voor de laatste repetities
en - natuurlijk - ook kunnen optreden op de volgende data: 18
februari 2005 in De Zandloper in Wemmel, 19 februari 2005 in
De Bosuil in Jezus-Eik, 25 februari 2005 in De Kam in Wezembeek-Oppem, 26 februari 2005 in De Lijsterbes in Kraainem, 4
maart 2005 in De Moelie in Linkebeek, 5 maart 2005 in De
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode.
> RandRevue zoekt ook zes kinderkoren samengesteld uit 10 à
15 kinderen uit de 3de graad LO en een enthousiaste leerkracht,
die tijdens het optreden in de eigen gemeente zouden meewerken aan RandRevue.
Wie wil deelnemen aan dit unieke project neemt contact op met
Johan Waegeman, 02 452 33 43,
johan.waegeman@mogendoen.be
De RandRevue is een samenwerking van verenigingen en de
gemeenschapscentra uit Wemmel, Jezus-Eik, Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode.
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Moeder Wanjke
Ideetjes voor dineetjes met zijn tweetjes
Een frisse sla
Was en droog 100 g raketsla. Een grote eetlepel pijnboompitten
bak je mooi goudbruin in een tefalpan. Je kan dit doen zonder
vetstof maar ze moeten goed omgeschud worden. Hierbij voeg
je 5 gedroogde tomaatjes in heel dunne reepjes gesneden. Vlak
voor het serveren of zelfs aan tafel wordt de vinaigrette erover
gegoten: 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel notenolie, 1 eetlepel
Balsamico, wat zout en peper. Versieren met ﬂinterdun schaafsel van parmezaanse kaas.

Croustillant de fraises
Uit een blad brickdeeg snij je 4 rondjes van 10 cm diameter.
Bestrijk met gesmolten boter en bestrooi licht met bloemsuiker.
Bak 3’ in voorverwarmde oven van 200°. Laat afkoelen en maak
torentjes van 3 rondjes per persoon. Vul met een crème voor de
helft bestaande uit mascarpone en de helft geklopte room (of
yoghourt of magere platte kaas) en fruit, verse aardbeien en/of
frambozen. Versier met een toefje room, een rood vruchtje en
een groen muntblaadje.

Bloemkoolsla met curry
Kleine roosjes van bloemkool 7’ koken. Afgieten en besprenkelen met citroen. Dressing: 4 eetlepels geklopte room (of zure
room of yoghourt), 1 teentje look zeer ﬁjn gesnipperd, 2 kofﬁelepels curry, koriander of peterselie, zout peper.

Vanilleroomijs met peperkoek
Per persoon neem je één bolletje ijs, vers fruit bestrooid met
wat bloemsuiker, en één snee peperkoek in teerlingen gesneden
en krokant gebakken in boter in een anti-kleefpan. Laat de
dobbelsteentjes uitlekken op keukenpapier en dien warm op
met het ijs en de vruchten. Versier met munt.

Vis met Hollandse saus
Bak of kook je geliefkoosde vis en maak hem feestelijk door er
een Hollandse saus bij te serveren bereid in de microgolfoven.
Meng 2 eetlepels water met citroensap (¼ citroen is voldoende), snuifje zout , peper en 1 eigeel. Klop alles ﬂink op in een
hoge beker of kan en laat 60 seconden garen op ‘hoog’. Opkloppen en weer 15 seconden garen tot de saus gebonden is. Ze
moet niet koken. Roer nu 50 g boter in blokjes gesneden onder
de saus. Tip: moest de saus toch geschift zijn, dan kan je ze
nog ‘redden’ met de staafmixer of zelfs door hard te roeren met
een garde.
Aardappelen in de microgolfoven
Aardappelen koken voor twee, daar zie je soms tegen op. In de
microgolfoven is de klus zo geklaard en je hoeft er geen casserole voor vuil te maken. Neem 3 aardappelen liefst van gelijke
grootte. Weeg ze. Kerf er met een scherp mesje een kruis in;
spoel ze en leg ze met aanhangend spoelwater in de kom waarin
je ze op tafel zal brengen. Dek af met een bord. Gaar ze 20
minuten per kg. Wacht even om ze te pellen. Ze zijn zeer
heet en garen nog een beetje na. Werk dan af naar
believen. Bak ze in de pan in een lekkere olijfolie.
Nu pas zouten. Of plet ze met een vork en voeg
hete melk, boter en kruiden toe voor een lekkere
puree.
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Smakelijk,
Moeder Wanjke
De kookrubriek van Moeder Wanjke verschijnt om de twee maanden.
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Staalkaart
Linkebeek
Louis Haché
1) naam (bijnaam):
Louis Haché,
bijnaam: geen.
2) adres:
Hollekensweg 57.
3) leeftijd: 82.
4) kinderen en
kleinkinderen
(aantal, leeftijd,
namen): twee dochters Ann en Dominique en drie kleinkinderen, waarvan er één
in Canada verblijft.
5) huisdieren: een kat ‘Calos’.
6) beroep: gepensioneerd.
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: schilderen van portretten. Ik heb al honderden portretten geschilderd van mensen uit
Linkebeek, maar ook van elders. Ik lees ook graag, vooral over
politiek en geschiedenis.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: sinds 1962,
daarvoor woonde ik in Ukkel, en ik ben in Elsene geboren.
9) mooiste plekje van Linkebeek: de Markt.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: er is hier geen lelijk
plekje.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: het was hier
nog platteland. We hebben hier zelf gebouwd.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: Linkebeek is wel
wat veranderd, maar in de buurt van het Holleken, waar ik
woon, lopen nog altijd koeien en is er nog altijd een boerderij.
13) held in de wereld: Generaal Charles De Gaulle, voor alles
wat hij gedaan heeft voor het verzet.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: elke Linkebeekenaar
mag er zijn. Hier zijn alleen maar helden. Iedereen die een
zekere leeftijd heeft bereikt, is een held want je hebt de jaren
overleeft.
15) wie zou je voor één dag willen zijn: de winnaar van het
grote lot van de Nationale Loterij. Om te winnen heb je maar
één dag nodig.
16) krant: Le Soir.
17) lievelingsprogramma / ﬁlm: het journaal; ik kijk vooral
naar RTL.
18) lievlingsboek: alles wat met geschiedenis of politiek te
maken heeft.
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep: Jacques Brel.
20) merk auto: een Toyota, al vier jaar.

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 - 18u30
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.

(JH)
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SJOENKE
is een uitgave van
de cultuurraad,
het gemeenschapscentrum
De Moelie en vzw ‘de Rand’.

WANNEER

WIE

WAT

WAAR

MEI
11

20u

JeuLink

Filmavond

GC De Moelie

12

19u30

KAV

Moederfeest

GC De Moelie

Teek-It-Iezie

Adventure Trophy

Diest

15
15

10u-12u

Jean Bracke

Fototentoonstelling

GC De Moelie

16

10u-18u

Jean Bracke

Fototentoonstelling

GC De Moelie

18

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

18

19u30

Quiltatelier

Patchwork en quilten

GC De Moelie

20

14u

JeuLink - KBG

Petanquetornooi

GC de Moelie

25

14u

KBG

Ledenvergadering

GC De Moelie

27

19u30

KAV

Gespreksavond ‘Tafellinnen’

GC De Moelie

29

19u

JeuLink

Game-avond

GC De Moelie

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

Gezinsbond

Kooknamiddag voor kinderen

GC De Moelie

JUNI
1

13u30

12
13

11u-18u

Cultuurraad

Open Tuinen

Linkebeek

15

13u30

KBG

Ledenvergadering

GC De Moelie

15

19u30

Quiltatelier

Patchwork en quilten

GC De Moelie

21

KBG

KBG-Seniorensport

Tervuren

25

KBG

Bezoek aan Sealife

Blankenberge

KBG

Ledenvergadering

GC De Moelie

29

14u

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
01-02 mei
Dr. G. Debehault, 0498 04 43 43
08-09 mei
Dr. M. Enhus, 02 380 91 80
15-16 mei
Dr. S. Heymans, 02 383 04 50
20 mei
Dr. G. Debehault, 0498 04 43 43
22-23 mei
Dr. C. Hautain, 0476 51 02 72
29-30-31 mei
Dr. O. Maury, 02 375 88 84
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.

Sjoenke komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
REDACTIE
Mark De Maeyer, Jef Motté,
Jan Otten, Rik Otten,
Kirsten Saenen, Anne Van Loey,
EINDREDACTIE
Geert Selleslach
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
FOTO’S
Pieter De Bruycker
Joris Herpol
Pascale Leemans
Luk Ostyn
REDACTIEADRES
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
02 380 77 51
info@demoelie.be
www.demoelie.be
Verantwoordelijke uitgever
Anne Van Loey
Schaveystraat 29
1630 Linkebeek
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVATIES
Voor de eigen programmatie van
de Moelie kan je terecht op het
secretariaat
ma 9u-12u30 13u30-17u 18u-20u30
di do vr 9u-12u30 13u30-17
wo 9u-13
tel. 02 380 77 51 fax. 02 380 40 10
e-mail: info@demoelie.be
website: www.demoelie.be
rek.nr. 091-0113298-31
Gelieve bij een overschrijving steeds
te vermelden over welke voorstelling
het gaat.

